
Teemme kuluvan kesän aikana Sodanky-
län alueella geologista perustutkimusta.
Geologitiimimme liikkuu oheisen kartan 
osoittamalla alueella kartoittaen kallio-
paljastumia ja lohkareita sekä keräten 
kivinäytteitä. Liikumme päiväsaikaan 
selkeästi yhtiömme tunnuksilla merki-
tyillä ajoneuvoilla. Emme tee tutkimus-
työtä pihapiireissä emmekä viljellyillä 
alueilla. Luonnossa liikumme jalkaisin 
jokamiehenoikeuden turvin.

Osalla alueista keräämme myös maa-
peränäytteitä. Niille maanomistajille, 
joiden omistamilla alueilla keräämme 
maaperänäytteitä, olemme ilmoittaneet 
tästä työstä erikseen kirjeellä heinäkuun 
aikana.

Teemme tutkimuksia alueilla, joista 
olemme tehneet kaivosviranomaisena 
toimivalle Tukesille varausilmoituksen. 
Varausilmoitus ei anna oikeutta mal-
minetsintätyöhön, mutta antaa yhtiölle 
etuoikeuden tehdä alueelle malminet-
sintälupahakemuksia ennen varausajan 
umpeutumista. Sodankylän varausalu-
eemme päättyy toukokuussa 2023.

Latitude 66 Cobalt tutkii Suomen 
kallioperän malmivarantoja. Olemme 
keskittyneet energia- ja teknologiami-
neraaleihin kuten kobolttiin ja kupariin. 
Olemme australialais-suomalainen yhtiö 
ja toimimme vain Suomessa. Suomalai-
sen omistuksen osuus yhtiössä on 20 %.

Työllistämme vuodenajasta riippu-
en yhdessä yhteistyökumppaneidemme 

kanssa 40–60 henkilöä. Meillä on toimi-
pisteet Kuusamossa ja Posiolla sekä toi-
misto Oulussa.

Löydätte meistä lisätietoa osoitteesta 
www.lat66.com tai ottamalla yhteyttä 
henkilökuntaamme.
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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

Tämän tiedotteen jakelu on 
toteutettu postinumeroalueiden 
mukaan. Tästä syystä tiedote tulee 
jakeluun myös sellaisiin kotitalouksiin 
ja yrityksiin, jotka eivät sijaitse 
varsinaisella tutkimusalueella.
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Geologitiimi kerää 
maaperänäytteitä,  
varmentaa vanhoja 
karttoja ja tutkii  
lohkareita

Toki geologien matkasta löytyy paljon 
muutakin: GPS-paikannin, puhelin, tur-
vahälytyslaite, kartat ja muistiinpano- 
välineet.

Sormukset ja muut korut jätetään 
työpäivinä majoituspaikkaan odotta-
maan, sillä näytettä käsiteltäessä koru-
jen alkuaineista voisi jäädä näytteeseen 
jälkiä, jotka herkät laboratoriolaitteet 
voivat huomata. Näyte olisi pilalla.

Jokamiehenoikeudella tehtävä maa-
peränäytteen keruu tapahtuu lapiolla 
noin 20 senttimetrin syvyydestä. Maape-
ränäytteeksi otetaan noin 200 grammaa 
maata, jonka jälkeen kaivuupaikka palau-
tetaan ennalleen. 

Näytteenoton lisäksi geologit var-
mentavat olemassa olevaa geologista 
kartta- ja analyysitietoa alueesta sekä 
tutkivat avokallioita ja lohkareita. Mitä 
suurempi ja särmikkäämpi lohkare on, 
sitä pienemmän matkan jääkausi on sitä 
aikanaan kuljettanut. Lohkareet ovat 
kiinnostavia, koska niiden avulla geo-
logien on mahdollista tehdä tulkintoja 
alueen kallioperästä; kivilajeista ja mi-
neraaleista.

Maaperänäytteet lähetetään laborato-
rioon analysoitavaksi. Jokaisesta näyttees-
tä tutkitaan sen sisältämät alkuaineet ja 
niiden pitoisuudet. Analyysi antaa viitteitä 
siitä, mitä aineita kallioperästä on aikojen 
saatossa suotunut pintamaahan.

Tulosten avulla rakennamme ko-
konaiskuvaa laajan alueen geologiasta. 
Mitä paremmin ymmärrämme alueen 
yleisiä geologisia piirteitä ja kehitysvai-
heita, sitä tarkemmin pystymme koh-
dentamaan seuraavat tutkimusalueet ja 
valitsemaan alueille sopivimmat tutki-
musmenetelmät.

Kesäkaudella kerättyjen näyttei-
den tulosten pohjalta tehdään syksyllä 
analyysia mahdollisista jatkotoimista. 
Geologinen tutkimustyö on luonteeltaan 
pois sulkevaa, tutkimusten edetessä tut-
kittavat alueet pienenevät merkittävästi.

Lapio, näytepussit ja hyönteissuojaus, siinä 
ovat geologitiimin tärkeimmät varusteet.

Lisätietoa  
malminetsintäoppaasta
Kaivosteollisuus ry julkaisi vuonna 2021 Malminetsintäoppaan. 
150-sivuinen 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.

Kesägeologi Ville Niikkonen


