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FinnCobaltin Markus Ekberg (vasemmalla) ja Vesa-Jussi Penttilä tutkivat Hautalammen malmion kairasydännäytteitä. Rikastus· ja liuotuskokeita varten tehdyt
kuusi kairareikää ylsivät syvimmilläänkin 150 metriin. Tutkimukset ovat osaltaan ratkaisemassa, syntyykö Outokumpuun ensi vuosikymmenellä uusi kaivos.

Hautalampi nyt
tarkempaan syyniin
FinnCobalt selvittää uuden kaivoksen mahdollisuutta kahden seuraavan vuoden aikana.
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ESA NEVALAINEN

utokummun Hauta
lammen malmio on
jälleen tutkimuksen
alla vuosien hiljais
elon jälkeen. Viime viikkoina
malmista on otettu kairasy
dännäytteitä, joiden avulla
selvitetään uuden kaivoksen
avaamisen edellytyksiä. Jos
tiedot pysyvät lupaavina, niin
kaivos voi avautua mahdolli
sesti vuonna 2021.
FinnCobalt-nimeä par
haillaan lanseeraavan Vul
can Hautalampi Oy:n osakas
Markus Ekberg kehottaa silti
malttiin puheissa kaivoksen
avaamisesta Lupausta kun ei
nykytiedoin voi antaa ja esi
merkiksi kaivoksen avaami
seen tähtäävän rahoituksen
haku alkaa myöhemmin.
- ·netenkään sitä varten
ei työtä tehdä, enei kaivosta
kannattaisi avata, aiemmin
muun muassa Pampalon
kultakaivoksesta tuttu Ekberg
vakuuttaa.
Avaamisen edellytyksiä
selvitetään vuoden 2019
lopulle jatkuvassa kehitys
projektissa. Ensimmäisessä

vaiheessa tutkitaan juuri
Hautalammen malmin sovel
tuvuutta suunnitellusti käy
tettäväksi akkuteollisuuden
kemikaalituotannossa. Liuo
tus- ja rikastuskokeita tullaan
tekemään GI'K Mintecissä
Outokummussa ja Outotecin
Porin yksikössä.
Lisäksi projektin aikana
päivitetään jo aikaisempia
kannattavuustarkasteluja
Vähintään seitsemän
vuotta
Hautalammen tiedossa oleva
malmimäärä mahdollistaisi
seitsemän vuoden mittaisen
maanalaisen kaivoksen toi
minnan. Jatkotutkimuksia
aiotaan kuitenkin tehdä Ke
retin vanhan kaivoksen ete
läpuolella ja entisen alueelta
kerätyn tiedon perusteella
kaivoksen ikä voi jopa kak
sinkertaistua. Kiinnostusta
on Hautalammen lisäksi Ke
retin mahdollisest.i louhimat
ta jääneisiin kohteisiin.
Aikaisempaa tietotaitoa
ollaan haettu ja hakemassa.
Vaikka Ekbergillä ja Finn
Cobaltin toimitusjohtajalta
Vesa-Jussi Penttilällä kum-

mallakin on Outokumpu
taustaa, paikallisista kaivos
alan konkareista tietoja on
haettu niin Arto Hakolalta
kuin Pertti Hakaselta.

Kobolttia riittäisi
laskennallisesti
noin 30 000-50
000 sähköauton
tarpeisiin.
Kaivosmuseo on myös
koostamassa Keretin kai
voksen aikaisia tietoja, joista
apua uskotaan olevan myös
FinnCobaltille.
Rikastamo eri
vaihtoehdoissa
Yhteistyöstä alueen muihin
kaivostoimijoihin kuvataan
varovaisin sanankääntein.
-Oltaisiin tyhmiä, jos yhteis
työtä alueella toimivien yhtiöi
den kanssa eikysyttäisi.Markus
Ekberg 'l1"l'Y sanomaan.
Yksi yhteistyöstä kysymyk
sen herättävä asia on malmin
rikastus. Lähialueella rikas-

tamot toimivat Vuonoksessa
ja Kaavin Luikonlahdessa.
Vaihtoehtona projek1iaikana
selvitetään myös oman rikas
taman rakentamista, jonka
pohjaksi mieluusti haluttai
siin löytää Hautalammen
esiintymän lisäksi uuttakin
malmireserviä.
Mahdollinen oma rikasta
ma vaatisi ympäristövaiku
tusten arvioinnin tekemisen
sekä ympäristöluvan hake
misen, joita aikataulusyistä
voidaan kiirehtiä käyntiin.
Moni käytännön asia on
jo valmiina
Silti Hautalammen osalta
ollaan muutoin etunojassa.
Kaivosyhtiö omistaa kaivok
sen maa-alueen ja itse kai
vostoiminnan louhinnalle on
olemassa jo hyväksytty ympä
ristölupa.
Samoin Outokumpu-yhtiö
valmisteli Hautalammen
kaivoksen valmiiksi aina vi
notunneliyhteyttä myöten.
Tuolloin koboltin hinnan las
ku pysäytti suunnitelmat Nyt
tilanne on päinvastainen, kun
koboltti on ollut viimeisen
vuoden hurjassa hintakiidos-

sa. Usko hinnan pys)'\,yyteen
on tällä hetkellä vahva.
- Outokummussa tultai
siin toimimaan lähellä kes
ku staa, mutta kuitenkin sen
ulkopuolella ja entisellä kai
vosalueella. Alueelle tulee
110 kilovoltin sähköverkko ja
paikkakunnalta löytyy sekä
GTK, Outotec että kaivosalan
opetusta. Menneinä vuosina
alueella on tehty töitä 10-15
miljoonan euron edestä. lh
me olisi, jos täällä ei kaivosta
saataisi toimimaan, Ekberg
sanoo.
Mahdollisessa kaivoshank
keessa ei tulla käyttämään uu
sia tekniikoita, vaan toiminta
on tuttua jo muista kaivoksis
ta tai rikastamoista.
Projektiaikainen toimipiste
FinnCobaltilla on teollisuus
kylässä.
Haut.alammen malmion
tällä hetkellä tiedetyistä va
roista kobolttia riittäisi las
kennallisesti noin 30 000-50
000 sähköauton tarpeisiin.
Kehitysprojektin tämän
hetkistä vaihetta esitellään
tänä iltana kaupungintalolla
pidettävässä yleisötilaisuu
dessa

