
Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n 
vuonna 2021 julkaiseman raportin mu-
kaan autoteollisuuden käyttämän kobol-
tin määrän tulisi kasvaa 21-kertaiseksi 
vuoteen 2040 mennessä, jotta Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteet voitaisiin 
saavuttaa. Tällaisen kobolttimäärän 
löytäminen edellyttää aktiivista malmin- 
etsintää ja kobolttia tuottavien uusien 
kaivosten avaamista.

Vaikka koboltista kierrätetään ny-
kyisellään noin 30 prosenttia, kierrätys 
kattaa vuoteen 2040 mennessä teknolo-
giamineraalien tarpeesta arviolta kym-
menesosan. Kierrätys on tärkeää, mutta 
se ei ratkaise kokonaistarvetta.

Suomi on ainoa Euroopan maa, jonka 
kallioperässä on merkittäviä tunnettuja 
kobolttivarantoja. Suomi on myös maa-
ilman toiseksi suurin koboltin jalostaja. 
Tällä hetkellä suurin osa Suomessa jalos-
tettavasta koboltista tuodaan Kongosta 
tai Venäjältä. Suomen ja Euroopan teol-
lisuus tarvitsevat kobolttia sekä ilmas-
tonmuutoksen torjunnan että huoltovar-
muuden takia.  

Kaivostoiminnalle akkuteollisuus 
merkitsee uutta suuntaa. Perinteisesti 

suuri osa maailman kaivoksista on tuot-
tanut hiiltä tai öljyliusketta – eli energiaa, 
joka voidaan hyödyntää kertaalleen polt-
tamalla ja samalla päästöjä aiheuttaen. 
Akkujen valmistuksen myötä kaivostoi-
minta tuottaa ihmiskunnalle kasvavaa 
kykyä varastoida ja hyödyntää uusiutu-
vaa energiaa. Kertaalleen louhittu mate-
riaali kierrätetään uudelleen ja uudelleen. 
Tämä muutos tulee vähentämään hiili-
dioksidipäästöjä tuottavien poltettavien 
aineiden kaivamista kallioperästä ja ai-
kanaan myös öljyn tarvetta ja tuotantoa.

Me Latitude 66 Cobaltissa teemme 
työtä näiden tavoitteiden saavuttamisek-
si. Olemme vuodesta 2018 tutkineet Kuu-
samon liuskevyöhyke -nimellä tunnettua 
geologista aluetta Kuusamossa, Posiolla 
ja Sallassa. Geologian tutkimuskeskus 
GTK:n vuonna 2020 julkaiseman rapor-
tin mukaan Kuusamon liuskevyöhyke on 
yksi potentiaalisimmista alueista Suo-
messa koboltin löytymiseksi. Koboltti 
esiintyy usein yhdessä joko kullan tai 
kuparin kanssa.

Geologinen tutkimustyömme kattaa 
laajoja alueita. Niitä tutkimalla tiedämme 
jatkuvasti enemmän alueen kallioperän 

syntyvaiheista ja sen myötä koboltin 
esiintymisestä kallioperässä.

Malminetsintälupien käsittelyajat 
voivat olla pitkiä. Tästä syystä lähestym-
me myöhemmin osaa maanomistajista 
pyynnöllä tehdä geologisia tutkimuksia 
maanomistajan antamalla luvalla. Näis-
tä tutkimuksista maksamme maanomis-
tajalle vastaavansuuruisen korvauksen, 
kuin maanomistaja saisi, mikäli lupa olisi 
lainvoimainen.

Olemme vuodesta 2018 investoineet 
geologisiin tutkimuksiin 11 miljoonaa eu-
roa. Suuri osa tästä summasta muuttuu 
yrityksemme työntekijöiden ja paikallis-
ten yritysten tekemäksi työksi. Teemme 
yhteistyötä ensisijaisesti paikallisten yri-
tysten kanssa. Vuonna 2021 käytimme 
Kuusamossa ja Posiolla yli 70 eri yrityk-
sen palveluita.
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KUUSAMON, POSION JA SALLAN MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUSALUEIDEN MAANOMISTAJILLE 2022

Koboltin, nikkelin ja kuparin avulla ihmiskunta 
voi varastoida energiaa ja hyödyntää 
uusiutuvia energiamuotoja ja siten vähentää 
riippuvuuttaan öljystä ja maakaasusta. 

Thomas Hoyer



- Omat työni yhtiössä alkoivat vuonna 
2018 Käylässä sijaitsevan entisen Kur-
tin sahan alueen remontoinnilla. Tulin 
vetämään rakennusten muutostöitä ja 
huonokuntoisimpien rakennusten pur-
kua. Ennen pitkää huomasin tekeväni 
malminetsinnän tukitoimia kuten eri-
laisten maastotutkimusten valmistelua 
ja kairapaikkojen kuntoon laittoa.  Olen 
saanut vastuulleni myös yhteydenpidon 
tutkimusalueiden maanomistajien ja 
paliskuntien kanssa. Jäin taloon ja olen 
viihtynyt, Kallunki kertoo.

Vuosien mittaan erilaiset malminet-
sinnän toimintatavat ovat tulleet Kallun-
gille tutuiksi.

- Moni tuttu ja tuntematon kyselee 
kairakoneista ja toki kairauksiakin teh-
dään, mutta hämmästyttävän paljon on 
muita tutkimustapoja - sellaisia, jotka 
eivät kovin kauas näy tai kuulu. Malmi-
netsinnässä käytetään paljon mielenkiin-
toista teknologiaa, kallioperää tutkitaan 
esimerkiksi helikopterien ja miehittä-
mättömien lennokkien avulla, Kallunki 
kertoo.

Kallunki jakaa malminetsinnän ylei-
simmät tutkimustavat kolmeen ryh-
mään.

- Erilaisten maaperänäytteiden ke-
ruu, kallioperän sähköisten ja magneet-
tisten ominaisuuksien tutkiminen sekä 
kallioperän kairaus. Tämä on itselleni 
selkein tapa tehdä jaottelua.

Maaperänäytteitä voidaan kerätä 
joko pintanäytteinä geologien tekemänä 
käsityönä tai syvemmältä pohjamoree-
nista näytteitä ottavan koneen avulla. 

- Näytteiden keruu on tarkkaa puu-
haa. Kerääjillä ei saa esimerkiksi olla 
minkäänlaisia metallikoruja tai riipuk-
sia. Muuten näytteet ovat pilalla, sillä ko-
ruissa olevat metallit aiheuttavat jäämiä 
näytteisiin. Tämä kertoo miten pieniä 
pitoisuuksia laboratorioiden mittalaitteet 
pystyvät erottelemaan, Kallunki kertoo.

Maaperänäytteitä kerätään myös 
telaketjuilla kulkevalla laitteella. Sil-
loin näyte otetaan moreenikerroksen 
pohjalta aivan peruskallion päältä.

- Pohjamoreeninäytteen koko on va-
jaa puoli kiloa ja se kertoo hyvin tarkasti 
kallioperän ominaisuuksista, sillä syvällä 
olevia maakerroksia jääkaudet eivät ole 
liikuttaneet paikasta toiseen samalla ta-
valla kuin pintakerroksia. 

Kallioperän kykyä varastoida ja joh-
taa energiaa sekä kallioperän magnetis-

mia voidaan tutkia ja mitata joko ilmasta 
tai maan pinnalta.

- Muutama vuosi sitten Posion Haara-
kummun aluetta tutkittiin miehittämät-
tömillä lennokeilla. Viime vuoden kesällä 
Kuusamon, Posion ja Sallan sekä Rova-
niemen alueilla tutkimuksia tehtiin heli-
kopterilla. Monena talvena meillä on ollut 
alueilla tutkijaryhmiä, jotka levittävät 
moottorikelkan avulla sähköjohdon han-
gelle.  Johtoon annetaan sähkösykäys, 
jonka paluutietoja anturit lukevat. Näin 
geologit saavat alueesta jälleen lisätietoa.

Kallunki tähdentää, että tutkimukset 
ajoitetaan siten, että luontoon jää mah-
dollisimman vähän jälkiä työstä.

- Isoimpien koneiden reitiltä saate-
taan joutua kaatamaan yksittäisiä puita, 
jotka korvataan maanomistajalle ja toi-
mitetaan yhdessä sovittavaan paikkaan. 
Suuri osa tutkimuksista tehdään lumen 
aikana, työstä jää jälkeä vain hangelle ei-
vätkä jäljet ole montaa päivää näkyvissä. 

Talviajan toiminta vaatii usein myös 
yksityisteiden aukipitämistä, jonka La-
titude 66 Cobalt kustantaa. Kallungin 
mukaan maanomistajat ovat olleet tähän 
poikkeuksetta tyytyväisiä.

Niilo Kallunki on  
maanomistajien  
yhteyshenkilö
Malminetsintälupa antaa tutkimuksia 
tekevälle yhtiölle mahdollisuuden tehdä 
geologisia tutkimuksia. Maanomistajille 
ilmoitetaan tutkimuksista aina 
etukäteen. Useimmiten yhteyttä ottaa 
kuusamolainen Niilo Kallunki.

Niilo Kallunki

Kesällä 2021 Latitude 66 Cobalt teetti helikopterilla toteutettavia 
mittauksia Kuusamossa, Posiolla, Sallassa ja Rovaniemellä.

Ranualainen MK Core Drilling Oy teki Latitude 66 Cobaltille 
kairaustutkimuksia Juomasuon kaivospiirillä vuonna 2018.



- Maanomistajille avautuu näin mah-
dollisuus käydä tiluksillaan tietä pitkin 
ja auratut tai puhdistetut tiet kuivuvat 
keväällä nopeasti käyttökuntoon.

Kallioperän kairauksia tehdään Kal-
lungin mukaan vain pienellä osalla mal-
minetsintäalueita.

- Jotta kairakone miehistöineen kan-
nattaa tuoda paikalle, täytyy alueesta 
olla paitsi paljon tutkimustietoa myös 
kaiken saadun tiedon osua kohdalleen. 

Latitude 66 Cobaltin yhteistyökump-
panina kairaustutkimuksissa on ranua- 
lainen MK Core Drilling Oy.

- Kyseessä on perheyhtiö, jossa työn-
teon jälkeä arvostetaan todella korkealle. 
Heidän kanssaan työskentely on ilo. Huo-
lehdimme yhdessä, että kairapaikat ovat 
siistit ja kaikki työssä syntyvä kiviliete 
kuljetetaan pois.

Malminetsintätyö on tutkimusalueen 
jatkuvaa rajaamista. Mitä enemmän geo-
logit saavat tietoa tutkittavista alueista, 
sitä useammin niitä rajataan pienemmik-
si. Tavoitteena on löytää malmioita, joissa 
on korkeat pitoisuudet. Sen voi varmistaa 
vain kairaustutkimuksilla. 

- Saan tehdä työtä osaavien ihmisten 
kanssa. Heidän työtään johtavat oman 
alansa huppuammattilaiset. Itselleni on 
tärkeää, että tutkimustyössä käyttä-
mämme yhteistyökumppanit ovat ylpei-
tä työstään ja ammattitaidostaan. Työn 
jälki on sen mukaista, siistiä. Se tekee 
maanomistajien kanssa työskentelyn 
myös itselleni helpoksi ja mieluisaksi.

Kallunki muistuttaa, että Latitude 
66 Cobaltin väki liikkuu tutkimusalueilla 
aina merkityillä ajoneuvoilla.

- Autojen etuovissa näkyy isosti yhti-
ön nimi, sitä ei tarvitse tiirailla. Kun väki 
liikkuu maastossa, meillä on aina huomi-
oliivit, joissa on yhtiön nimi näkösällä.

Lisätietoa  
malminetsintäoppaasta
Kaivosteollisuus ry julkaisi vuonna 2021 150-sivuisen 
Malminetsintäoppaan. Opas antaa tietoa malminetsinnästä 
maanomistajille, kuntapäättäjille, alueen asukkaille ja  
muille aiheesta kiinnostuneille.
Opas on ladattavissa Kaivosteollisuus ry:n verkkosivuilla osoitteessa 
kaivosteollisuus.fi. Opas löytyy nopeimmin kirjoittamalla hakukenttään  
sana ”malminetsintäopas”.

Oppaan laatimiseen ovat alan yhtiöiden ja Kaivosteollisuus ry:n lisäksi 
osallistuneet Kuntaliitto, MTK, Paliskuntain yhdistys, Saamelaiskäräjät, 
Suomen luonnonsuojeluliitto ja Tukes.

Oululainen Radai Oy teki Latitude 
66 Cobaltille tutkimuksia lennokin 
avulla Posiolla vuonna 2020.

Sodankyläläinen Moreenityö Mäcklin Oy on Latitude 66 
Cobaltin yhteistyökumppani pohjamoreeninäytteenotoissa. 
Kuvassa työ käynnissä Posiolla helmikuussa 2022.



Latitude 66 Cobalt Oy 
Latitude 66 Cobalt on teknologiamineraaleihin ja erityisesti kobolttiin erikoistunut malminetsintäyhtiö. 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

Pysy ajan tasalla yhtiön kuulumisista osoitteessa www.lat66.com.
Verkkosivuilta voit tilata yhtiön tiedotteet omaan sähköpostiisi.

Niilo Kallunki
Pohjois-Suomen aluepäällikkö

puhelin 040 540 2083 
niilo@lat66.com

Niilo toimii maanomistajien, yritysten 
ja paliskuntien yhteyshenkilönä 
käytännön asioissa. Hän on etukäteen 
yhteydessä maanomistajiin aina, kun 
tutkimusalueilla työskennellään. Niilo 
työskentelee Käylässä.

Minna Lymi
viestintä

puhelin 050 590 5542 
minna@lat66.com

Minnan alaa on maanomistajille 
ja alueen asukkaille suunnattu 
viestintä. Minnan työpiste on Posion 
Soukkavaarassa, mutta hän liikkuu 
kaikilla tutkimusalueillamme. Minna 
vastaa yrityksemme osallistumisista 
erilaisiin tilaisuuksiin.

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

Hannamari Pietilä 
hallinto

puhelin 045 344 9229 
hannamari@lat66.com

Hannamari huolehtii yhtiön hallin- 
nosta ja vastaa myös maanomistaja-
korvausten maksamisesta.  
Hannamari työskentelee yhtiön Oulun 
toimistolla, mutta on tavattavissa 
myös Kuusamossa ja Posiolla.

Jussi Lähde
vastuullisuus ja viestintä

puhelin 040 594 4444 
jussi@lat66.com

Jussi vastaa yhtiön vastuullisuudesta 
ja viestinnästä. Viranomaisten ja 
päättäjien lisäksi hän työskentelee 
median sekä yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten kanssa.

Kuusamon Käylä

Posion Soukkavaara

Täällä  
toimimme

Olemme saneeranneet entisen Kurtin sahan alueen geologi-
seksi asemaksi. Käylässä tehdään geologista tutkimustyötä 
ja järjestetään suuri osa tilaisuuksistamme. Tulemme kesän 
2022 aikana järjestämään jälleen yleisötilaisuuksia pande-
miatilanteen niin salliessa. 

Entisissä ovenkarmitehtaan tiloissa toimii yhtiön geologi-
nen tutkimuskeskus ja kairasydänvarasto. Täällä tehdään 
geologisia tutkimuksia, analysoidaan kairasydämiä ja lähe-
tetään näytteitä laboratoriotutkimuksiin. Soukkavaarassa 
työskentelee vuodenajasta riippuen 8–15 henkilöä.


