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LIt-rlrsel

I(aivos tai

Gi, rahaa

kuluu silti

Akkumineraalit:
FinnCobaltOysai
630000 euroaEU-rahaa
kaivoshankkeeseen.
Tutkimusvalheeseen
dln slioitettu aiemmin
io tr,7 milioonaa euroa.
Outoktllnpu

FinnCobalt teki koekai-

Esa Kurki

rauksia alueella pAiittyneen

YmpAristovaikutusten arvi-

jatkunevat viel6 vuonna
2021. Ekberg on tuloksiin

syksyn aikana. Kairaukset

ointimenettely (YVn) on
paessyt hyvAiin vauhtiin
Hautalammen kaivoshankkeessa Outokummussa. Se
pitAisi saada valmiiksi alka-

ean r,uoden kevAiille. Menet-

tely edeltiiii

varsinaisen

varovaisen t55rtyv[inen.

- Mineralisaatio jatkuu
Keretin tornilta kaupun-

kiin p[in, mutta geologina
pitae todeta, ett6 aina voisi
olla enemmAn ja rikkaampaa malmia. Kannattavuus-

ymptirist6luvan hakemista.
- Ennen luvan hakemista pitiid muodostaa kiisitys
kaivostoiminnan kannatta-

selvid5, riittliikd malmi kaivoksen avaamiseen.

vuudesta. PAdtos kaivoksesta

Nykyisilla malmivaroil-

tarkastelun yhteydess[ sitten

riittiisi noin

tehdiiln aikaisintaan vuon-

la louhittavaa

na 2022, toteaa kehitysyhtid

seitsemdksi vuodeksi.

FinnCobalt Oy:n toimitusjohtaja Markus Ekberg.

Etela-Savon ely-keskus

FinnCobaltin kaivoshanke
viiv[styi noin vuodella alku-

myonsi ennen joulua FinnCobaltille 630 000 euron

periiisistd suunnitelmista,

rahoituksen kaivoshank-

J<un ensimmAinen rahoittap vetiiltyi hankkeesta. Tdnd
r,rronna pii6rahoittajaksi tuli

keeseen. Rahoitus toteutuu

mukaan ruotsalainen Eurobattery Minerals AB.
Ekberg puhuu Hautalammen alueen kaivoksen uudelleen avaamisesta ja koboltin
ja nikkelin rikastamisesta
akkuteollisuutta varten vieIti ehdollisesti. Mikrili kaikki toteutuisi suunnitellusti,
piiiistiiisiin akkumineraaleja tuottava kaivos avaamaan

aikaisintaan vuonna 2023.

Euroopan aluekehitysrahas-

ton varoista.
FinnCobalt kiiylt0ii rahoi-

tusta kairaukseen, malminAylteiden tutkimiseen ja
henkilOsto- ja konsulttiku-

luihin.
Ekberg laskee, etta ennen
mydnnettyii rahoitusta hankkeeseen on sijoitettu nykyisesse tutkimusvaiheessa jo

yhteensii noin 1,7 miljoonan

euron verran FinnCobaltin
omaa ja eri ldhteist[ hankki-

fjUostrante vaatiiaikaa ja rahaa. Markus Ekberg oliseuraamassa Outokummussa koekairausta kolme vuotta sitten
joulukuussa. Taaempana Zakhar Nikitin.

misia ei sallita kuten

dA

yhti6 peasevet sopimukseen
ympiiristovastuista.
- Ensin pit6ii saada faktat
pol.tiiAn - miki on olemas-

kokonaisuudessaan noin 150

sa oleva tilanne sekd mah-

aikaisemmin. Eli Periaate on,
etta jos haemme ja saamme
ympAristdluvan ja toimimme sen mukaan, toimintamme ei huononna ymPAriston

henkiloii.

dolliset meiddn vaikutukset

nylg.tilaa.

Ekbergin mukaan kemikaalilaitoksen toteutuminen
ketjusta on ep6varminta, ja
jos se jAi pois, tyOPaikkamfliirtkin jii6 pienemmdksi.

siihen - ennen kuinvoidaan

AlunperinOutokummun
Keretin alueella kaavailtiin
kaivoksen ohella seke rikastus- ett[ kemikaalilaitosta.
"Kolmen ketju" tydllistdisi

Joulun alla kaivoshankkeen

WA-ohjelman toteuttamista
esiteltiin etiiyhteyksin PidetyssA yleisotilaisuudessa.
Yhtend suurena kyslrnyk-

'f-.

Svrrta lriclrnnnrnlln:

sa

javesign ja vesistdjen Pilaa-

ralsin varoja.

katsoa, miten menetell65n
tulevien vastuiden jaosta,
Markus Ekberg sanoo.

Nylqyisen ympiiristdlainslAdlnndn ajalta ei ole vas-

entisellii kaivosalueella.

Ente miten

koboltti-nikkeli-

kupari- kaivoksen avaamista
suunnitteleva suhtautuu siihen suuntaukseen, etti siihkdauton akkujen kehittyessii
koboltin tarpeen arvioidaan

v[henevAn?

taavia tapauksia kaivoksen
avaamisesta uudelleen, joten
sopimukseen paesy vastuukysymyksistii vie aikansa.
Ymp6rist0luvan saamista

- Uudenlaisten akkujen
kehittiimisestA tietenkin

alueelta, eik6 uusi toimija
halua ottaa luonnollisestikaan vastuulleen aiemmin

voivat hidastaa mahdolliset

sa,

valitukset.
- Voidaan ajatella tietYsti

hyvii?in, kestAvAdn ja kevYeen

tehtyja "syntej6".

niinkin, ettii saako Suomes-

Outokumpu-yhtion toiminnan seurauksena Pohjavesi on pilaantunut laajalta

ffi
Esesta

perustaa eniiii mihinkiiiin
kaivosta, jos niin ei voi teh-

- Nykyisin t6llaista Poh-

sene on, miten nykYinen
toimija ja aiemmin alueella operoinut OutokumPu-

maa sekii Eurobattery Mine-

tytisyriinnfl

sti

uutisoidaan kaikenniikdist6,
mutta kun j uttelee akkuke-

mian professoreiden kans-

niin heidiin mukaansa

akkuun tarvitaan kobolttia,
Markus Ekberg vastaa.

