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20:00 Simo Härkönen 

Savonrannalla tutkitaan mahdollisia 

malmivarantoja - Jos arvometalleja löytyy, 

kivi on tarkoitus kuljettaa Outokumpuun 

rikastettavaksi 

Kaivosyhtiö Finncobalt aloitti lisätutkimukset Hietajärven 
varausalueellaan Savonrannan, Heinäveden ja Li perin maastoissa 
maanantaina. 

- Meitä on tässä vaiheessa kolme ja menemme alueelle vähän 
katselemaan, mitään kummempia työkaluja ei voi tässä vaiheessa 
käyttää. Varausalueella ei voi tehdä oikeastaan muuta kuin mihin 
jokamiehenoikeudet antavat myöden eli saa kulkea ja katsella, 
kertoo toimitusjohtaja Markus Ekberg. 

Ekbergin mukaan tässä vaiheessa ei siis oteta näytteitä eikä 
esimerkiksi kalliopaljastumien päältä siirretä turvepatjoja 
tilapäisesti sivuun kiven arvioimista varten. 

- u1Keascaan cama on enemman Karccanaqoncerna. u1emme 
tulkinneet vanhoja tutkimusmateriaaleja uudelleen ja sen 
perusteella on löydetty muutama mielenkiintoinen alue, joita ei 
ilmeisesti aiemmin ole oantu merkille. 

\ 

...... 

\·-
.. __ �r,ves, 

;---·-,.,, 

',,,,. 
·,,.,. .. ...

'lN<l(_BN:Xll,tO'O(c;a.tlaoo..A.HAIIIO. 

Yhtiön kuulutuksen mukaan vähäinen näytteenotto olisi 
mahdollista ja alueella saatetaan syksyllä tehdä geofysikaalisia 
mittauksia. Varausalue ei ulotu Saimaaseen asti, vaan välissä on 
noin 500 metrin suojakaista. 

Meillä on ajatus siitä, että aiemmissa

tutkimuksissa on jäänyt jotain huomaamatta. 

Markus Ekberg 

Pari vahvaa mineralisaatiota 

YHTIÖTÄ kiinnostavat kaivospaikkakunta Outokummun alueelta 
alunperin löydetyt ja siitä nimensäkin saaneet outokumputyyppiset 
malmit. Niissä on kuparin lisäksi nykyään kovasti kaivattuja 
akkumetalleja kobolttia ja nikkeliä sekä sinkkiä ja kultaa. 

- Outokummun kivijaksojen tiedetään ulottuvan tälle alueelle ja 
täältä tunnetaan jo pari pientä mineralisaatiota. Positiivisella 
mielellä tässä siis ollaan liikkeellä. Meillä on ajatus siitä, että 
aiemmissa tutkimuksissa on jäänyt jotain huomaamatta. 

Tutkimusten lähtökohta on yhtiön kaivoshanke juuri Outokummun 
vanhalla kaivosalueella. 

-Siellä on aikoinaan jäänyt louhimatta koboltti-nikkeli-kupari -
malmia. Meille riittää täällä pienempikin esiintymä, jos malmi 
voidaan kuljettaa Outokumpuun rikastettavaksi eikä tarvitse 
erillistä rikastamoa tehdä. 

Vuodessa päätöksiä 

EKBERG korostaa, että mahdollisen kaivostoiminnan laajuudesta on 
tässä vaiheessa aivan mahdoton sanoa oikein mitään. Joka 
tapauksessa on hyvin epätodennäköistä, että Hietajärven alueelta 
lövtvisi malmia niin paljon, että sinne kannattaisi perustaa oma 

rurastamo. 

Yhtiön varaus on voimassa vielä reilun vuoden. Varaus antaa 
etuoikeuden malminetsintälupahakemukseen ja sillä luvalla saa jo 
tehdä enemmän. 

-Tänä aikana pitää tehdä päätöksiä. Malminetsintäluvalla pitää 
olla oikeasti jokin konkreettinen kohde ja silloin voidaan jo kaira ta. 
Mutta nämä ovat vuosia kestäviä prosesseja ja hyvin harva 
tutkimushanke johtaa kaivoksen perustamiseen. 


