
Hautalammen
Koboltti-Nikkeli-Kuparikaivos-
projekti
Outokummun kaivosalueen uudelleen avaus

Tavoitteena tuottaa vastuulliseesti ja
jälijtettävästi akkuteollisuuden tarvitsemia
Koboltti- ja Nikkelikemikaaleja
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Disclaimer
Statements in this presentation which are not purely historical facts, including without limitation statements regarding future estimates, plans, objectives, assumptions or expectations of future performance are
“forward-looking statements”. We caution you that such “forward-looking statements” involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results and future events to differ materially
from those anticipated in such statements.

Such risks and uncertainties include fluctuations in metal prices, unpredictable results of exploration activities, uncertainties inherent in the estimation of mineral reserves and resources, fluctuations in the costs
of goods and services, problems associated with exploration and mining operations, changes in legal, social or political conditions in Finland, and lack of appropriate funding, all of which could, among other things,
prevent any of the forward-looking statements in this news release from coming to fruition or lead to a delay in the commencement of mining operations.

This statement is prepared by Mr. Markus Ekberg (Eurogeologist), a person qualified under the terms of Canadian National Instrument 43-101.



Johto ja omistus
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§ Vesa-Jussi Penttilä (b. 1947), toimitusjohtaja  
§ Founder and CEO since 2016. MSc (Geology) Helsinki University 1975

§ Principal Work Experience: 45 years experience in the mining industry in Finland and Africa
including General Manager positions at the Hitura Nickel Mine and Outokumpu Exploration. 
Nordic Exploration Award 2007. 

§ Holdings in company: 33.3% via Alandra Oy

§ Markus Ekberg (b. 1957), co-owner sinceJune 2017
§ Previous positions include: CEO of Endomines AB (listed NASDAQ OMX), Founder and ex-

board member in Kodal Minerals PLC (AIM); board member and chairman in Finnish Mining 
Association; CEO and chairman of Tetra Minerals Oy; CEO and owner of Karelian Resource 
Service Oy

§ Principal work experience: 35 years experience in the international mining industry (gold, base
metals, chrome, industrial minerals)  in Finland, Norway, Ireland and Australia.  

§ M.Sc (Geology and Mineralogy), Turku University, Finland 1985. Qualified Person 
(Australian JORC and Canadian NI-43-101 stock exchange codes), Eurogeologist, Kvalificerad
Person (Svemin/FinnMin) 

§ Holdings in company: 33.3% via Tetra Ekberg Oy

§ Jarkko Ralli (b. 1941), Chairman of the Board since 2016
§ 50 years mining contracting experience via own contracting companies Kiviralli Oy and Jarkko 

Ralli Oy in several Finnish mining operations
§ Holdings in company: 33.3% via KiviralliOy



Liiketoiminnan perusajatus
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§ Avata	ja	ottaa	tuotantoon	Hautalammen	malmio

§ Hyödyntää	aiempia	töitä	ja	investointeja	- menneet	investoinnit	
yhteensä	10-15	M€

§ Tuottaa	ja	jalostaa	Co-Ni rikaste	
akkuteollisuuden	tarvitsemiksi	kemikaaleiksi	
tankkiliuotuksella

§ Tuottaa	normaalia	kuparirikastetta	sulatoille
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c

Koboltin	kysynnän	kasvu
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§ Akkuteollisuudesta on	muodostunut suurin koboltin käyttäjä.	
§ Tuotantoa rajoittavakis tekijäksi on	muodostunut koboltin tuotanto kupari- ja

nikkelikaivosten sivutuotteena.
§ Kongon ja Kiina dominoivat koboltin tuotantoa ja jalostusta.
§ Merkittävä osa Kongon koboltista tuotetaan lapsityövoimalla ja tuotantoon onkin

kohdistunut kasvavaa kritiikkiä.
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Hautalampi	Co-Ni-Cu-ore

Town	center

Outotec Oyj	Turulan tehtaat

GTK	Mintec Pilot plant

Kaivospiiri

FinnCobalt toimisto

110kV	
sähköasema

Outokummun kaupunki ja Hautalammen malmio



Hautalampi Historia, 1900 -luku
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§ Esiintymä sijaitsee Outokummun kaupungissa entisen
kuparikaivoksen alueella.

§ Esiitymä on	kuparimalmin kulkua noudattava lähes vaakasuora laatta
noin 150	metriä kuparimalmin yläpuolella

§ Outokumpu Oy	kehitti ja otti esiintymän tuotantoon vuosien 1985-
1986	välisenänä aikana

§ Malmiin	kairattiin	yhteensä	10	000	m,	vinotunneli	tehtiin	valmiiksi	
noin	150	metrin	syvyyteen.	Yhteensä	tunneleita tehtiin	noin	2	100	
metriä.	Ensimmäinen	maanalainen	louhos	avattiin.	Vuosina 2008-
2009	FinnNickel Oy	kairasi esiintymään lisää noin 10	0000	metriä.

§ Äkillinen koboltin hinnanpudotus keskeytti projektin ja Outokumpu
lopetti koboltin tuotannon ja sulki Kokkolan kobolttipasuton



Historia, 2000-luku
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2009	drilling campaign

§ FinnNickel Oy	osti esiintymän oikeudet vuonna
2007	Outokumpu Mining	Oy:ltä

§ FinnNickel Oy	kairasi esintymään 92	kairareikää ,	yhteensä 10,1	km	
vuosina 2007-2008	

§ Kannattavuustarkastelu vuonna 2009:
§ Louhinta 350,000	t/v
§ Rikastus suunniteltiin tehtävän Luikonlahden rikastamossa

§ Malmiarvio :		
tonnia Ni% Cu% Co%

Todetut 1,030,000	 0.45 0.42	 0.15
Todennäköiset 1,216,000 0.42 0.30 0.11
Mahdolliset 850,000 0.4 0.3 0.1

§ Vulcan	Resources	Pty	Ltd	osti esiintymän ja Luikonlahden rikastamon
FinnNickel’in konkurrspesästä



Nykytilanne
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§ Vulcan	Resources	Pty	Ltd	(Perth,	Australia)	on	lopettanut Suomen
toimintansa ja myynyt Luikonlahden rikastamon ja
Kylylahden kaivoksen Bolidenille

§ Hautalammen malmiesiintymä (Vulcan	Hautalampi Oy)	myytiin
syyskuussa 2016	Alandar Oy:lle ja Kiviralli Oy:lle.
Tetra	Ekberg	Oy	tuli kolmanneksi omistajaksi kesäkuussa 2017

§ Kauppa tehtiin ostamalla koko Vulcan	Hautalampi Oy:n osakekanta

§ Vulcan	Hautalampi Oy	omistaa kaikki (100%)	kaivosoikeudet ja kaivospiirin alueesta noin 94%.	
Alueen pinta-ala	on	noin 280	hehtaaria.
Yhtiö omistaa myös Outokummun Golf- kentän

§ Aiemmilla omistajilla ei ole	mitään “royalty”	tai	takaisinostooikeuksia



Hautalammen alue
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Kaivospiiri 280 ha

Olemassa oleva 
vinotunneli

Keretin kuilu 
ja torni

Hautalampi Reserve :
2.2 Mt@Ni0.38%,Co0.10%,Cu0.32%

Mökkivaara shaft pillar :
Historical Resource 
0.47Mt @Cu3.1%,Co0.19%,Zn0.72%
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Luvitus ja kaivospiiri
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§ Maanalaisen	kaivoksen	Ympäristö- ja	vesitalouslupa	on	myönnetty	
6.7.2009	ja	tullut	voimaan	valitusten	jälkeen		27.5.2011

§ Lupa	sallii	louhinnan	aloittamisen	välittömästi
§ Kaivospiiri	on	myönnetty	26.11.2013.	Kaivospiirin	pinta-ala	on	284	

hehtaaria	ja	se	myötäilee	aiempaa	Keretin kaivospiiriä
§ Kaivoksen	avaustöiden	on	arvioitu	kestävän	noin	12	kuukautta



Rikastusvaihtoehdot
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§ Yhtiöllä	ei	ole	omaa	rikastamoa
§ Mahdollisuuksia:	

§ Boliden Kylylahti Copper	Oy:	Luikonlahden rikastamo.
Etäisyys 45	km.	

§ MondoMinerals	Finland	Branch:	Vuonoksen rikastamoalue;		
Etäisyys 8	km

§ Uusi,	oma rikastamo kaivospiirin alueelle:
§ Edut:	
§ valmis	rikastushiekka-alue	
§ rikastushiekkaa	voidaan		käyttää	kaivostäytteenä,
§ ei	malminkuljetuksia	rekoilla



Malminetsintäpotentiaali
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Vanhojen kairausten perusteella alueella on 
identifioitu 5,4 Mt lisämineraliasaatiota

Mökkivaaran kuilupilari kuparimalmissa? 

Mökkivaara	shaft pillar :
Historical Resource	
0.47Mt	@Cu3.1%,	Co0.19%,	Zn0.72%

Hautalampi	Reserve :
2.2	Mt@Ni0.38%,	Co0.10%,	Cu0.32%



Tie eteenpäin

21.12.2017 15

§ 2017	materiaali järjestykseen
§ Sijoittajaesitykset	ja	internetsivut
§ Rahoitus

§ €1	M	omarahoitusta ja TEKES-lainaa
§ Tavoitteena lisärahoitus €2-3	M	

§ 2017	kairaus rikastus- ja kemikaalituotannon kokeisiin
§ 2018	rikastus- ja kemikaalituotannon laboratoriokokeet
§ 2018	kannattavuustarkastelu
§ 2018	rikastusvaihtoehdot
§ 2018-19	rikasteiden ja kemikaalien myyntisopimukset
§ 2018-19	mahdollisen kaivospäätöksen rahoituksen järjestäminen
§ 2019-20	kaivoksen /	rikastamon /	kemikaalitehtaan investointi - työluku 60	M€		
§ 2020- 21	tuotanto alkaa aikaisintaan



Miksi FinnCobalt ?
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§ Mahdollisuus olla	mukana koboltin hinnannousussa
§ Nopea reitti tuotantoon:

§ Ympäristölupa ja kaivospiiri myönnetty ja voimassa
§ Yhtiö omistaa maa-alueet (95%)	ja kaivos-oikeudet (100%)	
§ Kanadalaisen standardin NI43-101	mukainen malmiarvio
§ Entinen kaivosalue erinomaisen infrastruktuurin vieressä
§ Osaavaa työvoimaa saatavilla
§ Kannattava projekti

§ Alueella hyvä mahdollisuus lisämalmeihin
§ Kokennut ja sitoutunut omistus ja johto
§ Suomi	on	hyvä paikka kaivosteollisuudelle

=>		Pieni,	nopea ja helppo - mahdollisuus kasvuun


