
- Mukavaa, että pääsemme taas juttele-
maan ihmisten kanssa Käylän geologisel-
la asemalla kahvin ja pullan äärellä, Poh-
jois-Suomen aluepäällikkö Niilo Kallunki 
(kuvassa vas.) sanoo. 

Kallungin mukaan alueen asukkai-
den, maanomistajien ja yritysten kanssa 
asioinnissa mikään ei korvaa kasvotus-
ten käytyjä keskusteluja.

- Lähetän kiitokset Kuusamon, Posion 
ja Sallan väelle hyvästä ja sujuvasta yh-
teistyöstä koronavuosien aikana. Saim-
me hoidettua asioita sujuvasti maskien 
takaa ja turvaetäisyyksistä huolehtien. 
Tämän ansiosta olemme pandemia-ajas-
ta huolimatta pystyneet tekemään pai-
kallisten yritysten kanssa todella paljon 
yhteistyötä malminetsintää avustavissa 
tehtävissä, Kallunki kertoo.

Tämän kesän tilaisuudet on vanhaan 
tuttuun tapaan teemoitettu. Latitude 66 
Cobaltin kuulumisten (27.6.) lisäksi tar-
jolla on geologian kurssi ja kiviklinikka 
(4.7.), tietoa malminetsinnän luvituksesta 

(11.7.) sekä Juomasuon kaivospiirin tut-
kimusten historiasta (18.7.). Neljänä pe-
räkkäisenä maanantaina järjestettävät 
tilaisuudet alkavat kello 17 Käylän geolo-
gisella asemalla osoitteessa Sallantie 36. 

Tuttua toimintaa ja uusia ihmisiä
Kuluvan vuoden alussa yhtiön viestinnäs-
sä työnsä aloittanut Minna Lymi lupaa, 
että tila Käylässä ei lopu kesken.

- Järjestämme tapahtumat entises-
sä saharakennuksessa. Sali itsessään 
on kokemisen arvoinen paikka, vaikka 
vanha sahakalusto onkin siirretty pois. 
Pakkohan siellä on vielä joskus tanssitkin 
järjestää, Lymi pohtii.

Kesän tilaisuuksissa on mahdollisuus 
tavata myös yhtiön uusia työntekijöitä. 
Geologit Pelayo Barrón, Eleanor Capua-
no (kuvassa  kesk.), Pauli Kangas, Loïc 
Salesses ja Otso Markkanen (kuvassa 
oik.) ovat aloittaneet työnsä yhtiössä vii-
me vuonna.

Latitude 66 Cobaltin kesä on työntäy-
teinen. Ranualainen MK Core Drilling 
tekee kairaustutkimuksia Kuusamossa 
Juomasuon kaivospiirillä ja Ollinsuon 
malminetsintälupa-alueella. Yhtiön ke-
sägeologit, alan opiskelijat, tekevät kal-
lioperäkartoitusta laajoilla alueilla Kuu-
samossa ja Posiolla sekä varausalueilla 
Kainuussa ja eri puolilla Lappia.

Tulevan syksyn aikana Kuusamossa, 
Posiolla ja Sallassa sijaitsevat malminet-
sintään liittyvät lupahakemukset etene-
vät Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tu-
kesin käsittelyssä kuulutusvaiheeseen. 
Tästä lisää tietoa sivuilla 4–8.

Tervetuloa Käylään! 
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Pandemian aiheuttama tauko Latitude 66 Cobaltin 
yleisötilaisuuksissa on ohi. Tilaisuudet jatkuvat 
Kuusamon Käylässä, entisellä Kurtin sahalla, 
juhannuksen jälkeisenä maanantaina 27. kesäkuuta.

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



Thomas Hoyer:  
Eurooppa herää  
huoltovarmuuteen

Thomas Hoyer on toiminut viisi vuotta 
Latitude 66 Cobalt Oy:n toimitusjohtaja-
na. Tuona aikana yhtiö on investoinut yli 
11 miljoonaa euroa geologisiin tutkimuk-
siin paitsi Kuusamossa, Posiolla ja Sallas-
sa myös laajemmilla alueilla Kainuussa ja 
Lapissa.

- Hämmästyttävän paljon on muuttu-
nut tammikuusta 2018, jolloin kerroimme 
jatkavamme Kuusamon Juomasuon ja 
Posion Haarakummun alueen geologisia 
tutkimuksia. Yhtiö on kasvanut, samoin 
kansallinen ja kansainvälinen mielenkiin-
to työtämme kohtaan.

Hoyer muistelee keskustelutilaisuut-
ta, joka järjestettiin kesällä 2019 Porin 
SuomiAreenalla.

- Kollegani ja ystäväni Jussi Lähde 
käytti estradilla ilmaisua mineraalien 
kylmä sota. Se taisi silloin hieman koho-
tella arvovaltaisen kuulijakunnan kulma-
karvoja. Moni on palannut asiaan myö-
hemmin todeten, että se oli ensimmäinen 
hetki, jolloin kriittisten mineraalien mer-
kitys tuli heille tutuksi.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan sana 
huoltovarmuus on löytänyt tiensä kan-
sainvälisen politiikan sanastoon. Viime 
kuukausien aikana Australian, Kanadan 
ja Yhdysvaltain hallitukset ovat tehneet 
miljardiluokan panostuksia, joilla tuetaan 
mineraalituotannon arvoketjua malminet-
sinnästä kaivostoimintaan ja jalostukseen.

- Eurooppalainen teollisuus on he-
rännyt ruususen unesta. Liian pitkään 
me eurooppalaiset kuvittelimme, että 
kun me myymme komponenttejamme 
ja tuotteitamme kaikkialle, muut halua-
vat toimia samoin. Eivät halua. Kiinan 
valtapyrkimysten kanssa olimme vähin-
tään yhtä sinisilmäisiä kuin suhteessa 
Venäjään.

Euroopan unionin ja jäsenmaiden 
hallitusten päätöksenteko kriittisten mi-
neraalien saatavuuden turvaamiseksi on 
lähdössä käyntiin.

- Yhdysvaltalaiset lähtivät tässä asias-
sa lähtötelineistä samaan aikaan meidän 
kanssamme, mutta nopeammin. He ovat 
jo kaarteenmitan edellä. Euroopassa ko-
missio vasta kovistelee jäsenmaita lu-
paprosessien hitaudesta. Ehkä vielä viisi 
vuotta kuluu, ennen kuin Eurooppa alkaa 
hyödyntää omia vahvuuksiaan.

Hoyer muistuttaa, että ilmaston- 
muutoksen torjunta ei onnistu ilman  
malminetsintää ja kaivostoimintaa.

- Tänäkin päivänä liian suuri osa 
maailman kaivostoiminnasta kohdistuu 
hiileen ja öljyyn. Minulle öljynporaus on 
kaivostoimintaa. Tuollaisen toiminnan 
tavoite on nostaa maan pinnalle energi-
aa, joka käytettäessä tuottaa päästöjä. 
Meidän tavoitteemme on tehdä sellainen 
toiminta ajallaan tarpeettomaksi.

Tuulivoiman ja aurinkoenergian 
hyödyntäminen edellyttää myös kykyä 
varastoida ja siirtää energiaa. Mineraa-
leja tarvitaan paitsi liikenteen sähköistä-
miseen myös maailman sähköverkkojen 
uudistamiseen. 

- Mitä nopeammin tämä työ etenee, 
sitä nopeammin hiilen ja öljyn arvo las-
kee. Tätä kehitystä politiikka joko hidas-
taa tai nopeuttaa. Siinä on poliittisten 
päättäjien mahdollisuus ja vastuu. Ilman 
aktiivista ja laajaa malminetsintää tämä 
muutos hidastuu.

Suomen ja Euroopan tulevaisuudessa 
Hoyer näkee mahdollisuuksia, joihin on 
tosin osattava tarttua.

- Meillä Suomessa on 95 % EU-alueen 
tunnetuista kobolttivaroista ja olemme 
Kiinan jälkeen maailman toiseksi suurin 
koboltin jalostaja. Meillä on upeaa osaa-
mista yliopistoissa, kaivostoiminnan 
prosessien kehittämisessä sekä alan lai-
tevalmistuksessa. Panostetaan tuoteke-
hitykseen.

Hoyer toivoo hallituksen tekevän 
päätöksen kaivosverosta vielä kuluvan 
vuoden aikana.

- Kaivosvero on tärkeää suomalaisten 
oikeudentunnon kannalta. Toivomme, 
että veron tuotto osoitettaisiin kokonai-
suudessaan kaivospaikkakunnille.

- Melkoinen muutos niin maailmassa kuin 
ihmisten asenteissa, summaa Thomas 
Hoyer viimeistä viittä vuotta.



Latitude 66 Cobaltin Suomessa tapahtuvaa tutkimustyötä tukee joukko 
kokeneita oman alansa huippuosaajia. He vierailevat säännöllisesti 
Suomessa ja ovat tuttuja näkyjä Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa.

Oman alansa osaajat

Andrew Doe, 48
Olen naimisissa ja minulla on 14- ja 12-vuotiaat 
tyttäret. Asun Perthissa, Länsi-Australiassa. Olen 
koulutukseltani kaivosinsinööri. Tutkintoni vastaa 
suomalaista diplomi-insinöörin tutkintoa.

Työhöni Latitude 66 Cobaltilla kuuluu 
yhtiön kaivoskehitysprojektien arviointi, 
kaivossuunnittelu ja kannattavuuslaskemat. 
Aiemmin olen työskennellyt muun muassa 
kestävän kehityksen päällikkönä suuressa 
kaivosyhtiössä sekä johtanut maanalaisen 
kaivoksen urakointiyksikköä.

Olen käynyt Posiolla ja Kuusamossa vasta kerran, 
mutta rakastuin seutuun heti. Kasvoin keramiikan 
ympäröimänä, sillä äitini oli keraamikko. Siksi 
nautin erityisesti vierailustani Pentik-mäellä.

Steffen Hagemann, 60
Olen syntyjäni saksalainen, mutta opiskelut toivat 
minut Australiaan. Puolisoni on brasilialainen, 
joten emme pääse perheessä yhteisymmärrykseen 
maailman parhaasta jalkapallojoukkueesta. 
Asumme Perthissa Australiassa, mutta työni 
yliopistomaailmassa ja yrityksissä tarkoittavat 
jatkuvaa matkustelua eri mantereilla.

Olen geologian professori ja työskentelen Länsi-
Australian yliopiston ”Centre of Exploration 
Targeting” -keskuksessa malminetsinnän parissa. 
Olen myös yksi Latitude 66 Cobaltin perustajista.

Latitude 66 Cobaltissa toimin hallituksen jäsenenä 
sekä johdan koko yhtiön geologisen tutkimustyön 
suunnittelua. Olen mukana yhteistyössämme eri 
yliopistojen ja Geologisen tutkimuskeskus GTK:n 
kanssa.

Rakastan Suomea ja suomalaista kulttuuria. Olen 
innokas historian harrastaja ja nautin keskusteluista 
muiden yhtiössä työskentelevien historiasta 
kiinnostuneiden henkilöiden kanssa. Usein nämä 
keskustelut käydään saunassa.

Simon Griffiths, 53
Perheeseeni kuuluu kaksi aikuista lasta. Asun 
Lontoossa, mutta olen kotoisin Walesista.

Olen malminetsintägeologi ja opiskelin geologiasta 
maisterin tutkinnon. Olen työskennellyt maailman 
toiseksi suurimmassa kaivosyhtiössä sekä 
maailman suurimmassa kultakaivosyhtiössä 
malminetsinnän johtotehtävissä. Työni on vienyt 
minut Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Meksikoon ja 
Etelä-Amerikkaan.

Latitude 66 Cobaltissa tuen geologien työtä 
eri malminetsintäprojektien suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Nautin nuorten ammattilaisten 
kanssa keskustelemisesta ja siitä, että saan 
antaa heille vinkkejä, miten kartuttaa näkemystä 
geologisen tutkimuksen kiehtovasta maailmasta.

Suomessa olen käynyt tähän mennessä neljä 
kertaa. Odotan seuraavaa vierailua kovasti. 

Campbell Baird, 50
Olen ollut naimisissa yli 20 vuotta ja meillä on 14- ja 16-vuotiaat pojat, jotka 
pitävät erityisesti urheilusta. Itse harrastan pyöräilyä. Viimeksi osallistuin 
750 kilometrin hyväntekeväisyysajoon, jossa keräsimme kaksi miljoonaa 
euroa nuorten mielenterveystyön tueksi. Pidän myös laskettelusta ja 
hiihtämisestä.

Suomessa olen työskennellyt aiemmin Kylylahden kaivoksen 
suunnitteluvaiheen vetäjänä lähellä Outokumpua. Olen vieraillut Suomessa 
yli 30 kertaa. Arvostan suomalaisten rauhallisuutta ja selkeyttä.

Olen Latitude 66 Cobaltin operatiivinen johtaja. Tehtäväni on varmistaa, 
että yhtiössä jokaisella on selkeä tieto siitä, mitä teemme, ja toimintaan 
tarvittavat parhaat mahdolliset kumppanit ja työkalut.

Kaivosinsinöörin tutkinnon lisäksi minulla on maisteritutkinto 
kansainvälisessä rahoituksessa.

Juhani Ojala, 60
Olen perheellinen, meillä on kaksi 
aikuista lasta ja yksi lapsenlapsi.  
Olen kotoisin Kittilästä, mutta asun Rovaniemellä.

Suoritin maisteritutkinnon Oulun yliopistossa ja 
tohtoritutkinnon Länsi-Australian yliopistossa.

Työskentelen GeoPool Oy:ssä johtavana geologina ja 
siinä roolissa tuen Latitude 66 Cobaltin  nuoria geologeja 
heidän ammatillisessa kehityksessään.

Opiskeluaikanani sain työskennellä GTK:lla, Outokumpu Oy:ssä ja Oulun 
yliopiston malmiprojektissa. Tein väitöstutkimukseni Länsi-Australiassa. 
Sen lisäksi olen tehnyt akateemista tutkimustyötä myös Etelä-Afrikassa. 
Vietin Australiassa yksitoista vuotta. Suomeen palattuani työskentelin
 GTK:lla erikoistutkijana, tutkimusprofessorina ja yksikön päällikkönä. 
Työni on vienyt minut myös Norjaan, Huippuvuorille ja Kazakstaniin.



Kuinka paljon saat kysymyksiä 
malminetsintälupahakemusten 
kuulutuksista, ylitarkastaja  
Ilkka Keskitalo?

Yksittäisiä kysymyksiä tulee vain noin 
10-15 prosentista hakemuksia.

Suurin osa eli noin 70 prosenttia 
malminetsintälupahakemuksista ja 
malminetsintäluvista kohdistuu Kittilän 
ja Sodankylän seudulle. Näillä alueilla 
maanomistajat, sidosryhmät ja ylipää-
tään paikalliset tietävät, mistä malmin- 
etsinnässä on kyse. Siksi he soittavat vain 
harvoin. 

Kuusamo nousee kysyjien kärkipää-
hän: ihmiset ovat aktiivisia ja toisaalta 
Kuusamossa maanomistuspohja on ta-
vallista laajemmalla eli on paljon ihmi-
siä, jotka omistavat Kuusamon alueelta 
maata, mutta eivät välttämättä asu siellä. 
Kuusamon aluetta koskevista hakemuk-
sista tulee muihin alueisiin verrattuna 
tavallista enemmän kysymyksiä.

Etelä- ja Keski-Suomessa malminet-
sintä on tavallaan uusi asia, sieltä tulee 
jonkin verran kysymyksiä.

Karkeasti voisi sanoa, että 1/3 soitta-
jista on sitä mieltä, että ei kai tähän kai-
vosta ole tulossa. 1/3 soittajista on aidos-
ti kiinnostuneita eikä heillä ole valmista 
mielipidettä, ja 1/3 sanoo, että minulla oli-
si maata myös tuossa hakemusalueen ul-
kopuolella, että mahtaisiko se kiinnostaa. 

Mikä on kysymys, jonka  
useimmin kuulet?
Ykköskysymys on koska tähän tulee 
kaivos. Kysymys kertoo, että kyseessä 
on luultavasti ensimmäinen kerta, kun 
soittaja on tekemisissä malminetsintään 
liittyvien asioiden kanssa. Kysyjä ei tiedä, 
että todellisuudessa malminetsintäluvis-
ta tai -projekteista vain ehkä yksi tuhan-
nesta etenee kaivosvaiheeseen.

Yleensä vastaan, että jos alueelle tu-
lisi kaivos, niin se tulisi noin 20 vuoden 
kuluttua, sillä jokaista Suomessa nyt 
toimivaa kaivosta on edeltänyt noin 20 
vuoden malminetsintä.

Kerron myös, että 20 vuotta ei tarkoi-
ta, että alueella on etsitty tiiviisti malmia 
yhtäjaksoisesti, vaan aikaan liittyy eri-
laisia lupajaksoja, välivaiheita ja valitus-
aikoja.  Joskus toimijat vaihtuvat, joskus 
toiminta on keskeytetty kokonaan – ja 
toiminta on saatettu aloittaa uudelleen. 
Näin erityisesti silloin, kun metallien 
hinnoissa on tapahtunut merkittäviä 
muutoksia.

Onko vastaus yllätys kysyjälle?
On, koska yhtäläisyysmerkki malminet-
sinnän ja kaivostoiminnan välillä on mo-
nien mielessä syvällä. 

Jos kysyjällä on ennakkoajatus, että 
tähän tulee kaivos ja joudun muutta-
maan, niin reaktio on huojentunut. Soit-
taja huomaa, että ei ole mitään hätää.

Kerromme soittajille, että maan-
omistajia kuullaan, ja käymme kysyjän 
kanssa malminetsinnän luvitusproses-
sit läpi. Kerromme, että kyse on tutki-
musvaiheesta, millaisilla menetelmillä 
malminetsintää tehdään ja millaisia 
vaikutuksia tutkimuksilla on. Myös se 
on huojentava tieto, että kaivostoiminta 
edellyttää useita kymmeniä muita lupia 
- ja niistä kaikista on erilliset kuulemiset 
ja valitusvaiheet.

Kerromme myös siitä, missä ja miten 
kaikki ympäristöön vaikuttavat asiat rat-
kaistaan.

On tärkeää jakaa tietoa siitä, että 
kaivostoiminta ei ole yhden viraston ja 
yhden luvan varassa olevaa toimintaa.

Entä toiseksi yleisin kysymys?
Ihmiset haluavat tietää, millaisia tutki-
muksia alueella aiotaan tehdä. Asia ei 

aina ole selvä, vaikka tiedot on kerrottu 
malminetsintälupahakemuksessa. Ter-
mit kuten geokemialliset tutkimukset 
tai geofysikaaliset tutkimukset saattavat 
vaikuttaa melko eksoottisilta, joten ker-
romme, että kyse on drone-lentomittauk-
sista, joiden aikana maaperään ei kosketa 
mitenkään tai sähkömagneettisista mit-
tauksista, jotka käytännössä tarkoittavat 
sitä, että metsässä kävelee kaksi ihmistä 
johtokelan kanssa eivätkä he kajoa mil-
lään tavalla kallio- tai maaperään.

Ovatko soittajat kohteliaita  
vai kiukkuisia?
Äärimmäisen kohteliaita. Ihmiset ym-
märtävät sen, että Suomessa virkamie-
hellä ei ole muuta mahdollisuutta kuin 
toimia niin kuin laki sallii. 

Soittajat myös tietävät, että eduskun-
ta säätää lait ja virkamiehet toimivat lain 
puitteissa.

Soittajat tietävät, että Suomen oi-
keuslaitos on täysin riippumaton. Tämä 
näkyy siinä, kun käymme läpi valituksiin 
liittyviä perusteita eli sitä, mitkä ovat ne 
kaivoslain mukaiset esteet, joihin vali-
tuksen täytyy perustua. Usein puhelun 
aikana kirkastuu, että tällaisia esteitä ei 
ole eikä asiasta kannata valittaa.

Kuinka tuttuja korvauksiin  
liittyvät asiat ovat  
maanomistajille?

Korvauksilla on merkitystä, mutta ne 
eivät ole kovin tuttuja. Kerromme kyllä 
maanomistajille lähettämissämme kir-
jeissä korvauskäytännöstä. Monen kor-
vaan ensimmäisinä vuosina maksettava 
20 euroa hehtaarilta kuulostaa nauret-
tavalta, mutta käymme myös sen läpi, 
että korvaus nousee portaittain, ja sen, 
että myös mahdolliset vahingot ja häiriöt 
korvataan.

Tukes neuvoo  
maanomistajia  
malminetsinnän  
lupa-asioissa
Soitimme Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Tukesin ylitarkastaja Ilkka Keskitalolle. 
Kysyimme, mitä maanomistajat haluavat 
tietää malminetsintälupahakemusten 
kuulutuksista, ja mitä Keskitalo heille vastaa.



- Oikeastaan lain nimi pitäisi olla laki malminetsin-
nästä ja kaivostoiminnasta. Se antaisi lain sisällöstä 
todenmukaisemman kuvan, toteaa Jussi Lähde.

Malminetsintää tekevät yhtiöt aloittavat tutkimus-
työn yleensä tekemällä Tukesille varausilmoituksen. 
Tukes hyväksyy varauksen enimmillään kahden vuo-
den ajaksi ja tuona aikana yhtiöllä on yksinoikeus 
tehdä alueelle malminetsintälupahakemus. 

Varausajan tutkimustyö on usein tietoarkistojen 
läpikäyntiä ja jokamiehenoikeudella tapahtuvaa 
maastokartoitusta.

- Varausajan keskeisiä työkaluja ovat kartta, 
kompassi ja kivivasara, mutta olemme tehneet vara-
usaikana myös helikopteritutkimuksia. Eri yhtiöiden 
varausalueita Suomessa oli Tukesin tilaston mukaan 
viime vuonna 30 000 neliökilometriä.

Lähteen mukaan varauksista on noussut viime vuo-
sina yhä useammin mediakohuja varsinkin Saimaan 
ja Päijänteen alueilla.

- Varauksen valmisteluaikana yhtiöt eivät juurikaan 
voi olla paikallisiin yhteydessä, sillä kilpailutilanne 
alalla on aika kireä. Siitä syystä varaus on aina 
yllätys. 

Kun varausilmoitus on jätetty, siitä, pitää Lähteen 
mielestä kertoa paikallisille mahdollisimman 
tehokkaasti. Latitude 66 Cobalt tiedottaa varauk-
sistaan median lisäksi myös kuntien viranhaltijoita, 

kuntapäättäjiä ja paliskuntia. Tämän lisäksi yhtiön 
julkaisuja jaetaan alueen kotitalouksiin ja yrityksiin.

Lähteen mukaan osa malminetsintäyhtiöistä on 
edelleen liian vaikeasti ihmisten tavoitettavissa.

- Verkkosivut ovat tärkeät, mutta ne eivät korvaa 
puhelinnumeroa, johon vastataan. Maanomistajien 
ja muiden tahojen tapaaminen ja tilaisuuksien 
järjestäminen ovat äärimmäisen tärkeä osa yhtey-
denpitoa.

Vain osa varausalueista muuttuu malminetsintälu-
pahakemusalueiksi. Viime vuonna kaikkien Suomen 
varausalueiden koko oli 30 000 neliökilometriä, 
malminetsintälupahakemusalueiden koko 5 900  
neliökilometriä. Lainvoimaisten malminetsintälu-
pien pinta-ala oli puolestaan 2 070 neliökilometriä.

- Nämä luvut avaavat hyvin malminetsinnän luon-
netta. Sitä mukaa kun yhtiöt saavat tutkittavista 
alueista tietoa, alueet rajautuvat pienemmiksi. 
Samalla panostukset tutkimuksiin kasvavat.

Kun Tukes ottaa yhtiöiden tekemät malminetsintä-
lupahakemukset käsittelyyn, seuraa kuulutusvaihe. 
Kuulutusvaiheessa maanomistajilla ja kaikilla muilla 
asianosaisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen 
mielipiteensä Tukesille malminetsintäluvan myön-
tämisestä. Tukes pyytää lausunnon muun muassa 
kunnalta, ELY-keskukselta, paliskunnalta sekä 
muilta keskeisiltä tahoilta.

- Tämän vuoden alusta Tukes on lähettänyt 
maanomistajille kirjeen kuulutuksista. Tämä on 
tärkeä uudistus, sillä aiemmin esimerkiksi toisella 
paikkakunnalla asuva maanomistaja ei välttämättä 
saanut ajoissa tietoa asiasta, kun kuulutuksista 
kerrottiin vain lehti-ilmoituksella. Siitä syntyi ikäviä 
tilanteita, Lähde pohtii.

Malminetsintäyhtiöt maksavat malminetsinnästä 
maanomistajille korvauksia, kun malminetsintä-
lupa on saanut lainvoiman. Kansankielellä tämä 
tarkoittaa sitä hetkeä, jolloin lupapäätöksestä 
hallinto-oikeuteen mahdollisesti jätetyt valitukset 
on käsitelty.

- Pidän todella arvokkaana sitä, että malminetsin-
nän luvituksesta ja valvonnasta vastaava Tukesin 
ylitarkastaja Ilkka Keskitalo saapuu Käylään saha-
kahveille 11. heinäkuuta kertomaan lupaprosesseis-
ta. Toivon, että kuulutettavien lupahakemusalueiden 
asukkaat, maanomistajat ja muut toimijat käyttävät 
tilaisuutta hyväkseen, Lähde kertoo.

Latitude 66 Cobalt on yksi viidestäkymmenestä 
viime vuonna Suomessa malminetsintää tehneestä 
yrityksestä. Suomessa toimivat malminetsintä-
yhtiöt investoivat tutkimustyöhön vuonna 2021 
yhteensä 68,5 miljoonaa euroa. Malminetsintään 
liittyviä maanomistajakorvauksia yhtiöt maksoivat 
yhteensä 5,4 miljoonaa euroa.

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

Näin malminetsinnän luvitus etenee

Malminetsintää valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, toimintaa säätelee kaivoslaki.

VARAUS

MALMIN- 
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MAHDOLLISET 
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OIKEUS- 
ASTEIDEN 
PÄÄTÖKSET

LAINVOIMAINEN  
MALMINETSINTÄLUPA  
JA MAANOMISTAJA- 
KORVAUSTEN MAKSU



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.

Oheisissa kartoissa ristikkokuviolla merkityt alueet kuulutetaan Tukesin toimesta 
kuluvan vuoden aikana. Arvioidut kuulutusajat ovat seuraavat: Posion alueet syyskuussa, 
Kuusamon alueet lokakuussa ja Sallan alueet marraskuussa. Kuulutusvaiheen alkaessa 
Tukes lähettää kyseisten lupahakemusalueiden maanomistajille asiaa koskevan kirjeen.

Loppuvuonna kuulutettavat  
malminetsintälupahakemukset

Latitude 66 Cobalt Oy 
Malminetsintälupahakemukset

Latitude 66 Cobalt Oy 
Kaivospiiri

Kuusamon kuulutettavat 
malminetsintälupahakemukset

Aikaisemmin vuonna 2022 
kuulutetut malminetsintälupahakemukset
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Latitude 66 Cobalt Oy 
Malminetsintälupahakemukset

Latitude 66 Cobalt Oy 
Malminetsintälupahakemukset

Sallan kuulutettavat 
malminetsintälupahakemukset

Posion kuulutettavat 
malminetsintälupahakemukset
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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.

Olemme mukana Posion 
Muikkumarkkinoilla
Tervetuloa tapaamaan 
yhtiömme väkeä 
ja keskustelemaan 
malminetsinnästä

Posion tori 16.-17.7.
lauantaina ja sunnuntaina 
kello 10-16
katso koko ohjelma 
muikkumarkkinat.fi

Tervetuloa entiselle Kurtin sahalle 
Kuusamon Käylän kylään

Sahakahvit Käylän 
geologisella asemalla

Maanantai 27.6.
Yhtiön kuulumiset, 

toimitusjohtaja 

Thomas Hoyer

Maanantai 4.7. 
Geologian kurssi ja

Kiviklinikka*

Maanantai 11.7.
Malminetsinnän 

luvitus, ylitarkastaja 

Ilkka Keskitalo, Tukes

Maanantai 18.7.
Juomasuon kaivospiirin 

tutkimusten historia

Tilaisuudet alkavat klo 17 entisellä Kurtin sahalla, 

joka toimii nyt geologisena tutkimusasemana.

Osoitteemme on Sallantie 36, Käylä, Kuusamo.

Olette lämpimästi tervetulleita!

* Luento ja  luontotyöskentely, 
kesto 3 tuntia. Osanottajamäärä 
rajoitettu. Ennakkoilmoittautuminen 
30.6. mennessä Minna Lymille, 
050 590 5542 tai minna@lat66.com

Eleanor Capuano

 Sano 
Muikku!


