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Hyvät lähtökohdat 
kaivoksen avaamiselle 
Kiinnostus Hautalammen malmiota kohtaan kasvaa. 

Upo Paananen 

Keretin kaivospiiriin kuuluvan 
Hautalammen ma1mion hyödyn
täminen herättää kiinnostusta. 
Outokummun valtuustosalissa 

järjestetyssä tiedotus- ja keskus
telutilaisuudessa kaivoshankkeen 
esittelyä kuulosteltiin odottavalla 
optimismilla. Soraääniä ei juuri
kaan kuultu. 

- Katsoimme, että nyt on syytä 
tulla julkisuuteen, koska liikkeellä 
on kaikenlaisia huhu ja ja väärinkä
sityksiä, Vulcan Hautalampi Oy.n 
osakas Markus Ekberg pohjusti. 

Ensimmäinen oikaisu koski kai
voksen avaamisen aikataulusta jul
kisuudessa esitettyjä tietoja. 

- Parhaassakin tapauksessa tuo
tantoon päästäisiin 2020 - 2021, 
Ekberg sanoi. 

Se, miksi kaivosyhtiön uudeksi 
nimeksi lanseerataan FinnCobalt, 
johtuu Ekbergin mukaan siitä, et
tä Hautalampi on ulkomaalaisille 
vaikea nimi. 

Lisärahoitusta 
osakeannilla 
Ekberg kertoi, että ensimmäisen 
selvitysvaiheen rahoitukseen on 
saatavilla noin miljoona euroa. 

Mikäli hanke etenee suunnitel
lusti, lisää tarvitaan 2-3 miljoonaa. 

- Todennäköisesti tu.lemme ha
kemaan keväällä rahoitusta osa
keannilla. 

Toimitusjohtaja Vesa-Jussi Pent

tllli korosti, etlä yhtiö halutaan pilää 
suomalaisten käsissä. Toiveena on, 
että lisärahoirus saataisiin piäasias
sa kotimaasta. 

Ensimmäisessä vaiheessa sel
vitetään vail1toehdot koboltin ja 
nikkelin sekä kuparimalmin ri
kastamiseen. Koboltin ja nikke-

t,'\ Paras vaih
� toehto olisi 
oman rikastaman 
rakentaminen. 
Markus Ekberg 

Iin jalostaminen akku teollisuuden 
raaka-aineeksi on kaivostoiminnan 
kannanavuuden ydinasia. Nykyi
nen ympäristölupa sallii louhinnan, 
mutta ei rikastaman toimintaa. 

- Paras vaihtoehto olisi oman ri
kastaman rakentaminen. Se lisää 
investoi.ntikuluja, mutta vähentäi
si käynömenoja. koska kuljeruksia 
muualJe ei tarvittaisi, Ekberg ver
tasi. 

Rikastamoa puoltaa myös se, et
tä Keretin alueella arvellaan oleva.n 
vielä kuparimalmipotentiaali niin 
sanotussa Mökkivaaran kuilu pila
rissa. Sen hyödyntäminen jatkaisi 
toiminta-aikaa. 

Ympäristövaikutukset 
mietityttävät 
Paikallaolijoitakiinnosti kaivostoi
minnasta johtuvat ympäristöriskit 
ja golfkentän kohtalo. 

Penttilä vakuutti, ettei kaivostoi
minnalla ole merkittävää vaikutusta 
golfkentän käyttöön. 

Ekbergin mukaan Hautalampi on 
Talvivaaran kaivokseen verrattuna 
pieni ja helpommin hallittava ko
konaisuus. 

- Periaatteessa koboltti ja nikkeli 
jatkojalostetaan kemikaaleiksi sa
malla tavalla, mutta meidän tarkoi
tus on tuottaa kemikaaleja suljetulla 
tankkilioruksella. Vastaava prosessi 
on käytössä Vuonoksen talkkikai
voksella, Ekberg selvitti. 

Myös kaivosalueelle kertyvän ve
den juoksurustarve herätti kiinnos
tusta. 

-Vettä joudutaan juoksuttamaan 
kevättulvien aikaan. Se on selvää, 
vaikka Keretti on moniin muihin 
kaivoksiin verrattuna kuivempi, 
Penttilä sanoi. 

Ennen kaivoksen avaamista vet
tä joudutaan poistamaan Hau
talmmin tunnelin lisäksi muista 
ylimmistä tunneleista. Suunni
telman mukaan vesi pumpataan 
kahteen 20 000 tonnin selkeytys
altaaseen. 

Yksi avoin kysymys on Bolidenin 
omistaman Luikonlal1den rikasta
man tulevaisuus. Näillä näkymin 
Kylylahden kaivos sulkeutuu vii-

Markus Ekbergin (vas.) ja Vesa-Jussi Penttilän mukaan avoin tiedottaminen on oikea tapa välttää 
väärinkäsitysten syntyminen. 

meistään 2020, ellei lisämalmia 
löydetä. 

- Eikö yhtiön kannattaisi ha11k
kia Luikonlahden rikastama, jos se 
vapautuu? Jouko Hirvonen kysyi. 

Ekberg ja Penttilä sanoivat, ettei
vät he voi kommentoida toisten yri-

tysten asioita tai ennakoida niitä. 
Kaikki vaihtoehdot punnitaan 

selvityksen aikana 
- Mikäli kaivostoiminta loppuu

Kylylahden sulkemiseen, sieltä va
pautuisi työvoimaa, Ekberg arvioi. 

Vfilnö Nissinen arveli, että Ou-

tokummussa kaivoksen avaamista 
tuskin vastustetaan, mutta vitkutte
lu ja epätietoisuus voivat lisätä sitä. 

- Avaamme suomenkieliset net
tisivut ja tulemme järjestämään 
seuraavan tiedon.tstilaisuuden ke
väällä, Ekberg lupasi. 




