
Latitude 66 Cobalt pienentää joidenkin 
Sallan malminetsintälupahakemusten 
alueita. Yhtiö on tehnyt aluemuutoksista 
ilmoituksen malminetsinnän lupaviran-
omaisena toimivalle Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirasto Tukesille.

Etelä-Sallassa sijaitsevat lupahake-
musalueet olivat aiemmin kooltaan 9024 
hehtaaria. Tutkimusalueiden rajaamisen 
jälkeen alueiden koko on 6455 hehtaaria. 
Alueiden koko pienenee näin ollen 29 pro-
senttia. Mainittujen alueiden kartat löy-
tyvät tämän julkaisun keskiaukeamalta.

Nyt tehdyt uudet aluerajaukset poh-
jaavat vuosien 2020 ja 2021 aikana teh-
tyihin tutkimuksiin.

- Alueella on tehty maaperänäytteen-
ottoa. Maaperänäytteet analysoidaan 
laboratoriossa ja testituloksina saamme 
tiedot 61 alkuaineesta, kertoo projekti-
geologi Otso Markkanen.

Näytteenoton lisäksi yhtiön geologi-
tiimit ovat tehneet kallioperäkartoitusta.

- Kartoituksessa tärkeimmät työkalut 
ovat kivivasara ja geologinen kompassi. 
Kivivasaran avulla keräämme kalliope-
rästä tai lohkareista noin nyrkin kokoi-
sia näytteitä, joista mielenkiintoisim-
mat analysoidaan laboratoriossa. Kiven 

kemiallinen koostumus antaa viitteitä 
mahdollisista mineralisaatioista eli tie-
tyn mineraalin tavallista suuremmista 
pitoisuuksista, Markkanen kertoo.

Markkasen mukaan myös muualla 
Kuusamon liuskevyöhykkeellä tehtävä 
geologinen tutkimus näkyy nyt tehdyissä 
aluerajauksissa. 

- Kun ymmärrys kasvaa, tutkittavat 
alueet pienenevät, Markkanen tiivistää.

Tutkimustyö alueilla jatkuu myös 
vuonna 2022.

- Maaperänäytteiden keruu jatkuu 
osalla alueista, siitä ilmoitetaan maan-
omistajille aina etukäteen kirjeitse. Seu-
raavat tutkimusvaiheet ovat kallioperän 
sähköisyyden ja magnetismin tutkiminen 
maan pinnalle levitettävän sähköjohdon, 
sähköimpulssin ja antureiden avulla, 
Markkanen kertoo.

Kallioperän sähköisyyttä ja magne-
tismia tutkittaessa yhtiö tulee pyytä-
mään alueen maanomistajilta lupaa kul-
kea alueella lumikelkalla tai mönkijällä. 
Osalla alueista saatetaan pyytää maan-
omistajilta lupaa myös peruskallion pääl-
tä tapahtuvaan moreeninäytteenottoon.

Latitude 66 Cobalt odottaa Tukesin 
ottavan alueen malminetsintälupahake-

mukset käsittelyyn vuoden 2022 aikana. 
Hakemusten käsittelyyn liittyy kuulu-
tusprosessi, jonka yhteydessä kunnalla 
ja alueen asukkailla sekä muilla tahoilla 
on mahdollisuus antaa mielipiteensä lu-
pahakemuksesta. 

Kun malminetsintälupahakemus on 
saanut lainvoiman, yhtiö maksaa mal-
minetsintälupa-alueiden maanomistajille 
korvauksia sen mukaan, kuinka suuri osa 
kiinteistöstä/tontista on lupa-alueella.

Lainvoimaisuus edellyttää sitä, että 
mahdolliset lupapäätöksestä tehdyt va-
litukset on käsitelty.

Yhtiö maksaa lainmukaisen korvauk-
sen myös silloin kun tutkimuksia tehdään 
maanomistajan antamalla luvalla.

Sallan 
malminetsintä- 
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pienenevät

JULKINEN TIEDOTE SALLAN ASUKKAILLE JA YRITYKSILLE TAMMIKUU 2022 LATITUDE 66 COBALT OY

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

Projektigeologi Otso Markkanen



MALMINETSINTÄLUPA antaa yhtiölle mahdollisuuden tehdä geologisia tutkimuksia ja liikkua 
alueella erilaisilla tutkimustoimintaan liittyvillä ajoneuvoilla.

Malminetsintälupien käsittelyajat ovat pitkiä. Latitude 66 Cobalt ja muut malminetsintäyhtiöt 
saattavat pyytää maanomistajilta lupaa tutkimusten tekoon luvan käsittelyaikana. Maanomistajien 
luvalla tutkimuksia tekee myös Geologian tutkimuskeskus GTK. Maanomistajan luvalla tehdyistä 
tutkimuksista Latitude 66 Cobalt maksaa maanomistajille lain mukaisen korvauksen.

Kun malminetsintälupa saa lainvoiman, lupa-alueen maanomistajat ovat oikeutettuja 
maanomistajakorvauksiin. Korvaus on ensimmäisen neljän vuoden aikana 20 euroa hehtaarilta. 
Sen jälkeen korvaus nousee kolmen vuoden välein 10 eurolla, kunnes korvaus on 50 euroa 
hehtaarilta. Korvaus maksetaan kiinteistön siltä alueelta, joka kuuluu lupa-alueeseen. 

LISÄTIETOJA TUKESISTA JA MALMINETSINTÄOPPAASTA

Lisätietoja malminetsinnän luvituksesta antaa ylitarkastaja 
Ilkka Keskitalo Tukesista, puhelin 029 5052151 tai sähköposti 
ilkka.keskitalo@tukes.fi. Tukesin verkkosivut löytyvät 
osoitteesta www.tukes.fi.

Kaivosteollisuus ry on julkaissut joulukuussa 2021 
Malminetsintäoppaan, joka on toistaiseksi saatavilla vain 
verkkojulkaisuna. 148-sivuinen opas löytyy helpoimmin 
osoitteesta kaivosteollisuus.fi kirjoittamalla verkkosivun 
hakukenttään sana ”malminetsintäopas”.

Päivitetyt 
hakemusalueet

Alkuperäiset 
hakemusalueetLatitude 66 Cobalt Oy 

Latitude 66 Cobalt on teknologiamineraaleihin ja erityisesti kobolttiin erikoistunut malminetsintäyhtiö. Yhtiö kehittää  
kobolttikaivoksia Kuusamossa ja Posiolla. Malminetsintää yhtiö tekee 17 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

Sallan uudet lupahakemusalueet

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.

Jussi Lähde
vastuullisuus ja viestintä

puhelin 040 594 4444 
jussi@lat66.com

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

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

Minna Lymi
viestintä

puhelin 050 590 5542 
minna@lat66.com

Minna keskittyy pitkälti viestintään 
kaikilla niillä paikkakunnilla, joilla 
teemme geologista tutkimusta.  
Tehtäviin kuuluu lisäksi erilaisten 
tilaisuuksien järjestämistä.

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 
tutkimuskausille geologiemme avuksi, 
mihin liittyen Hannamari on oikea 
taho yhteydenotoille. Hannamari myös 
maksaa malminetsintäkorvaukset 
maanomistajille, ja vastaa niihin 
liittyviin tiedusteluihin.
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Tammikuu toi tullessaan 
uusia työntekijöitä
Latitude 66 Cobaltin kehitys merkitsi vii-
me vuonna myös työntekijämäärän kas-
vua. Posion Soukkavaaran geologisessa 
tutkimuskeskuksessa ja kairasydänva-
rastolla työskentelee vakituisesti viisi 
geologia, jotka kaikki aloittivat työsken-

telynsä yhtiössä viime keväänä. 
Viime kesän maastotutkimusten aika-

na yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden 
palkkalistoilla työskenteli yhteensä yli 60 
ihmistä erilaisten tutkimusten parissa.

Nyt, vuoden vaihduttua, Posiolle aset-

tuu jälleen kaksi uutta työntekijää, vies-
tinnän tekijä Minna Lymi ja teknikko Jus-
si Ronkainen. Molemmat heistä tulevat 
työskentelemään myös Kuusamon Käy-
län geologisella asemalla sekä kaikkialla 
missä yhtiö tekee tutkimustoimintaa.

Olen Jussi Ronkainen, posiolainen 
perheenisä ja Latitude 66 Cobaltin 
tuore teknikko. Aiempi työtaustani 
on maanteillä kuljetusten parissa. Ku-
riiri-lehden ilmoituksen pohjalta hain 
tehtävää ja tulin valituksi.

Teknikon homma vaikuttaa sellai-
selta ”yleismies Jantusen hommalta”. 
Huolehdin siitä, että geologit voivat 
keskittyä tutkimustyöhön, vastaan 
kairasydänvarastosta ja siitä että 
maastotutkimusten näytteet löytävät 
tiensä oikeaan paikkaan ajallaan.

Huolehdin myös ennakko- ja jälki-
töistä maastotutkimusten osalta. Käyn 
etukäteen paikalla suunnittelemassa 
reittejä ja jälkikäteen varmistamas-
sa, että maastoon ei ole jäänyt mitään 
mikä ei sinne kuulu.

On kiinnostavaa päästä aivan uu-
delle alalle, joskin logistiikkaan liitty-
västä kokemuksesta ja kelkkailutaus-
tasta on tässä uudessa työssä varmasti 
hyötyä. 

On myös onni, että työpaikkani on 
lähellä kotia. Se ei ole tässä maailman 
ajassa millään tavalla itsestään selvää.

Ronkaisen  
Jussi hyppää  
”Jantusen  
hommiin”Viestinnän tekijä palaa  

Italiasta Suomeen
Nimeni on Minna Lymi ja olen Latitude 
66 Cobaltin viestintätiimin uusi tulokas. 
Oma työni keskittyy pitkälti viestintään 
kaikilla niillä paikkakunnilla, joissa teem-
me geologista tutkimusta. Tässä vaihees-
sa työni painopiste on siis Kuusamossa, 
Posiolla, Rovaniemellä ja Sallassa.  

Tehtäviini kuuluu erilaisten tilai-
suuksien järjestäminen, kunhan tämä 
koronariesa sen sallii. Tapaamme niin 
maanomistajia, eri elinkeinojen edus-
tajia, asukkaita kuin kesäasukkaitakin 
erilaisissa tilaisuuksissa. Osallistumme 
myös paikallisiin tapahtumiin, joissa 
olen yhdessä geologiemme kanssa esit-
telemässä toimintaamme ja kertomassa 
tutkimuksista.

Yhtiön kasvu merkitsee myös verkko-
sivujen kehittämistä. Tulemme alkuvuo-
den aikana julkaisemaan uudet verkko-
sivut, joilta kävijä löytää tarvitsemansa 
tiedon mahdollisimman helposti ja no-
peasti – on sitten kyse varausalueista tai 
malminetsintälupa-alueista Kainuussa, 

Koillismaalla tai eri puolilla Lappia tai 
esimerkiksi yhtiön toimintatavoista. 

Muutin Posiolle uuden vuoden aattona 
mieheni ja neljän koirani kanssa pienestä 
italialaisesta vuoristokylästä, jossa olen 
viime vuodet remontoinut vanhoja kivi-
rakennuksia, ja kehittänyt yhdessä pai-
kallisten ihmisten kanssa kouluhanketta, 
joka luo ihmisille työtä.  

Ennen Italiaa työskentelin pitkään eri 
rooleissa tamperelaisessa Aamulehdessä, 
muun muassa eri osastojen uutispäällik-
könä ja urheilutoimittajana. 

Pidän ihmisten tapaamisesta ja hy-
vistä keskusteluista. Minun tehtäväni on 
kertoa työstämme mahdollisimman ym-
märrettävästi, keskustelukumppaneiden 
rooli on haastaa meitä niin, että teemme 
sen aina vain paremmin.

Olen innoissani muutosta Posiolle, sil-
lä juureni ovat eteläpohjalaisella maaseu-
dulla ja viihdyn paremmin luonnossa kuin 
suurkaupungin keskustassa. 


