
Yhtiömme on jättänyt malminetsinnän 
lupaviranomaisena toimivalle Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto Tukesille va-
rausilmoituksen alueesta, jonka kartan 
löydät seuraavilta sivuilta. Samassa 
yhteydessä kerromme tarkemmin mitä 
varaus tarkoittaa.

Tämä julkaisu on jaettu tuon kart-
taan merkityn alueen ja sen lähialueiden 
kotitalouksiin ja yrityksiin.

Yhtiömme Latitude 66 Cobalt on 
tehnyt malminetsintää Kuusamon lius-
kevyöhykkeen alueella vuodesta 2018. 
Olemme aloittaneet geologisen tutki-
mustyömme Kuusamosta ja Posiolta, 
parhaillaan toimimme 18 kunnan alueella 
Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa.

Työllistämme vakituiseen 18 työnte-
kijää ja erilaisten tutkimusjaksojen aika-
na yhdessä yhteistyökumppaneidemme 
kanssa tutkimuksiimme osallistuu 60–70 
työntekijää. Meillä on geologiset tutki-
musasemat Kuusamon Käylässä entisen 
Kurtin sahan alueella ja Posiolla Souk-
kavaaran teollisuusalueella. Yhtiömme 
omistuksesta 80 % on kansainvälistä, 
pääasiassa australialaista, ja 20 % suo-
malaista.

Etsimme kobolttia, kuparia ja kultaa. 
Koboltti on mineraali, jota tarvitaan lii-
kenteen sähköistymisessä, uusiutuvan 
energian varastoinnissa ja yhä enemmän 
myös puolustusteollisuuden tuotteissa. 
Tämän lisäksi kobolttia käytetään teräk-
sen lujittamiseen työkoneissa ja laitteis-
sa. Suomi on harvoja Euroopan maita, 
jonka maaperästä löytyy kobolttia. Mei-
dän kallioperässämme koboltti esiintyy 
usein yhdessä kullan tai kuparin kanssa.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA 
on arvioinut, että koboltin tuotannon tu-
lisi kasvaa 21-kertaiseksi vuoteen 2040 
mennessä, jotta Pariisin ilmastosopi-
muksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa. 
Kierrätys tulee korvaamaan osan tar-
peesta, mutta vain osan.

Tällä hetkellä suurin osa maailmassa 
tuotetusta koboltista louhitaan Kongosta 
ja jalostetaan Kiinassa. Suomi on Kiinan 
jälkeen maailman toiseksi suurin kobol-
tin jalostaja noin 15 % osuudella. Suo-
messa jalostettavasta koboltista 90 % on 
tuontitavaraa, pääasiassa Kongosta ja 
Venäjältä. Suomen ja Euroopan teollisuu-
den kannalta tilanne on hyvin riskialtis.

 

Esittelemme tässä julkaisussa yhtiömme 
väkeä ja varausaikaista toimintaamme. 
Olemme hakeneet Tukesilta kahden vuo-
den varausaikaa. Tämä mahdollistaisi 
kahden kesän aikana tehtävät kevyet 
maastotutkimukset.

Niiden tutkimusten pohjalta pystym-
me arvioimaan tarkemmin, onko alueel-
la perusteltua tehdä jatkotutkimuksia. 
Mahdolliset jatkotutkimukset edellyttä-
vät malminetsintälupahakemusta osalle 
varausaluetta.

Järjestämme jälleen tulevana kesä-
nä yleisötilaisuuksia Käylän geologisella 
asemalla. Toivottavasti tapaamme siellä. 
Toivon myös, että otatte meihin yhteyt-
tä kaikissa malminetsintään liittyvissä  
Teitä askarruttavissa asioissa.
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Varausaika antaa varauksen tehneelle 
taholle mahdollisuuden keskittyä alueen 
tutkimiseen tarkemmin, sillä varausai-
kana muut yhtiöt eivät voi hakea alueelle 
malminetsintälupaa. Pidän varauskäy-
täntöä hyvänä siksi, että sen ansiosta 
malminetsintälupia haetaan pienemmille 
alueille. Jos varausmahdollisuutta ei olisi, 
varsinaiset malminetsintälupahakemuk-
set kohdistuisivat isommille alueille.

Mitä varausaikana tapahtuu? 
Tullaanko alueelle  
kairakoneiden kanssa?

Suurin osa varausajan työstä on arkis-
toissa tehtävää työtä. Tutkimme alueel-
la mahdollisesti aiemmin tehtyjen geolo-
gisten tutkimusten tuloksia. Vertaamme 
alueen geologiaa siihen, mitä geologitii-
mimme ovat toisaalla oppineet koboltin 
sijoittumisesta kallioperään ja haastat-
telemme alueella aiemmin toimineita 
geologeja.

Kaikki varausaikana maastossa teh-
tävä työ tehdään jokamiehenoikeuden 
puitteissa. Käytännössä tuo tarkoittaa 
kallio- tai lohkarenäytteiden keruuta ja 
historiallisen geologisen tiedon varmen-
tamista maastokäynneillä. Käytännössä 
maastokäyntejä tehdään vain kesäisin. 
Näytteitä keräävän geologin tärkeim-
mät työkalut ovat kivivasara, suojalasit, 
kompassi, näytepussit, reppu ja hyönteis-
suojaus.

Mikäli alueelta kerätään maaperä-
näytteitä, siitä ilmoitetaan maanomista-
jille etukäteen kirjeellä.

Mitä maaperänäytteiden keruu 
käytännössä tarkoittaa?  
Millä näytteitä kerätään?

Maaperänäytteet kerätään lapiolla kai-
vamalla. Yleensä näyte painaa noin 200 
grammaa ja se kaivetaan noin 20 sent-
timetrin syvyydestä. Tämän jälkeen 

muu maa-aines palautetaan paikalleen 
järjestyksessä. Näytteet lähetetään la-
boratorioon analysoitavaksi ja niiden tu-
lokset antavat viitteellistä tietoa alueen 
kallioperän ominaisuuksista.

Maaperänäytteitä kerätään käytän-
nön syistä vain pieneltä osalta varaus-
alueita.

Kuinka pitkä varausaika on?

Olemme hakeneet Tukesilta alueelle 
kahden vuoden varausaikaa. Sen antaisi 
mahdollisuuden tehdä maastokartoituk-
sia ja -tutkimuksia kahden kesän aikana. 
Tukesin väen kertoman mukaan varau-
silmoituksia on heillä nyt varsin paljon 
käsiteltävänä, joten emme vielä tiedä mil-
laisen varausajan Tukes meille myöntää.

On myös mahdollista, että jokin toi-
nen yhtiö on hakenut alueelle varausta. 
Mikäli heidän hakemuksensa on jätetty 
aiemmin kuin omamme, varaus myönne-
tään heille. Pidämme kuitenkin tärkeänä 
viestiä tekemisistämme alueen asukkail-
le ja yrityksille mahdollisimman aikaises-
sa vaiheessa.

Miksi ette ole kertoneet aiemmin, että 
suunnittelette alueelle varausta?

Syynä on malminetsintäyhtiöiden väli-
nen kilpailutilanne. Mikäli jokin toinen 
yhtiö saisi tiedon suunnitelmista, he 
voisivat jättää varausilmoituksen ennen 
meitä.

Milloin on tiedossa, haetaanko alueelle 
malminetsintälupaa?

Mikäli haemme jollekin osalle alueesta 
malminetsintälupaa, teemme sen ennen 
varausajan päättymistä. Jos meillä olisi 
tällä hetkellä vahva näkemys varausalu-
een jonkin osan geologisesta kiinnosta-
vuudesta, olisimme hakeneet sille osalle 
malminetsintälupaa jo nyt.

Miten malminetsintäluvan  
käsittely etenee?

Hakemus tehdään Tukesille, joka tar-
kistaa, että hakemus on lain säädösten 
mukainen. Kun luvan käsittely Tukesis-
sa etenee, hakemus kuulutetaan. Silloin 
Tukes lähestyy kaikkia maanomistajia 
kirjeellä ja maanomistajilla ja kaikilla 
muilla tahoilla on mahdollisuus lausua 
mielipiteensä siitä mitä asioita lupaa 
harkittaessa tulisi huomioida. Malminet-
sintälupahakemuksen käsittely kestää 
useimmiten useamman vuoden. Malmi-
netsintälupaa voi hakea enintään neljäksi 
vuodeksi.

Mistä voi saada lisää tietoa 
malminetsinnästä ja sitä  
koskevista säädöksistä?

Lupaviranomainen Tukes palvelee 
alueen asukkaita ja maanomistajia hy-
vin. Tukesissa malminetsintää koskeviin 
kysymyksiin vastaa esimerkiksi ylitar-
kastaja Ilkka Keskitalo, jonka tavoittaa 
numerosta 029 5052151 tai sähköpostilla 
osoitteesta ilkka.keskitalo@tukes.fi.

Kaivosteollisuus ry:n verkkosivuilta 
löytyy tuhti tietopaketti aiheesta. Osoit-
teessa www.kaivosteollisuus.fi hakukent-
tään kannattaa kirjoittaa sana ”malmin- 
etsintäopas” – asiaa löytyy noin 120 sivun 
edestä.

Mitä  
varausalue  
tarkoittaa?
Latitude 66 Cobaltin vastuullisuustyötä ja viestintää 
johtava Jussi Lähde, mitä varaus tarkoittaa ja miksi 
malminetsintäyhtiöt tekevät varauksia?
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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.

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
Pohjois-Suomen aluejohtaja
puhelin 050 590 5542 
minna@lat66.com

Minna työskentelee Posion 
Soukkavaarassa sijaitsevalla 
geologisella tutkimusasemalla 
sekä Käylän geologisella asemalla. 
Minna toimii Pohjois-Suomen 
aluejohtajana ja hänen vastuullaan on 
geologitiimiemme toiminta alueella.

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

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.

Näin tunnistat  
yhtiömme väen

Liikumme aina merkityillä ajoneuvoilla ja yhtiömme logo on 
merkitty näkyvästi kenttätiimiemme työntekijöiden huomio- 
liiveihin. Varausvaiheessa olevilla alueilla liikumme pää-
asiassa kesäisin. Silloin asialla ovat joko yhtiömme geologit 
tai kesätöihin palkatut geologian opiskelijat. Geologitiimin 
mukana liikkuu usein myös alueen hyvin tunteva paikalli-
nen työntekijä.

Geologitiimimme liikkuvat alueella vain päiväsaikaan eikä 
malminetsintää tehdä pihapiireissä tai viljellyillä alueilla. 

Yhtiön autot on selkeästi merkitty

Kivivasara ja kompassi ovat geologien 
tärkeimpiä työkaluja varausajan työskentelyssä

Geologitiimien huomioliiveissä on yhtiön tunnukset

Hannamari Pietilä
hallinto
puhelin 045 344 9229 
hannamari@lat66.com

Hannamari huolehtii yhtiön hallinnosta 
ja vastaa malminetsintäkorvausten 
maksamisesta lainvoimaisten 
malminetsintälupa-alueiden 
maanomistajille. Hannamari 
työskentelee yhtiön Oulun toimistolla, 
mutta on tavattavissa myös 
Kuusamossa ja Posiolla.


