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Hautalammen
Koboltti-Nikkeli-Kuparikaivos-
projekti

Outokummun kaivosalue uudelleen tuotantoon

Tavoitteena tuottaa vastuullisesti ja
jäljitettävästi akkuteollisuuden tarvitsemia
Koboltti- ja Nikkelikemikaaleja
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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 
liuotuksella – 50 000 auton/v akut

▪ Tuottaa hyvälaatuista kuparirikastetta sulatoille



Nikkeli ja koboltti ovat litiumin ohella 
akkujen pääraaka-aineita
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karbonaatti

Nyt ”Huomenna”
Nikkeliä: 35kg 50 kg
Kobolttia: 12 kg 7 kg
Litiumia: 7 kg 8 kg
Akuston koko:  40kWh 45kWh
Arvo: 1200€ 1100€
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Miksi akkumineraaleja Outokummusta?

- Malmi on Outokummussa

- Savon Sanomat Pääkirjoitus 11.10.2021: 

Tosi ympäristötietoisuus leviää tuotantoketjuihin

- EU:n raaka-aineriippuvuus
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▪ Akkuteollisuudesta on muodostunut suurin koboltin käyttäjä. 
▪ Tuotantoa rajoittavaksi tekijäksi on muodostunut koboltin tuotanto kupari- ja

nikkelikaivosten sivutuotteena.
▪ Kongo ja Kiina dominoivat koboltin tuotantoa ja jalostusta. Suomi/Kokkola tärkeä – 13%!!
▪ Merkittävä osa Kongon koboltista tuotetaan lapsityövoimalla ja tuotantoon onkin

kohdistunut kasvavaa kritiikkiä.
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Koboltin kysynnän kasvu

Kysyntä

Tarjonta
Metallitonneja / 
vuosi



Hautalampi historia
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▪ Esiintymä on kuparimalmin kulkua noudattava lähes vaakasuora laatta
noin 150 metriä kuparimalmin yläpuolella

▪ Tunnettu jo 1930-luvulta saakka

▪ Outokumpu Oy kehitti ja otti esiintymän tuotantoon vuosina 1985-1986 
▪ Malmiin kairattiin yhteensä 10 000 m, vinotunneli tehtiin valmiiksi noin 

150 metrin syvyyteen. Yhteensä tunneleita tehtiin noin 2 100 metriä. 
▪ Äkillinen koboltin hinnanpudotus keskeytti projektin v1986 ja

Outokumpu lopetti koboltin tuotannon ja sulki Kokkolan kobolttipasuton

▪ FinnNickel Oy osti esiintymän oikeudet vuonna 2007 Outokumpu Oy:ltä – tutki ja kehitti
▪ Vulcan Resources Pty Ltd osti esiintymän ja Luikonlahden rikastamon FinnNickel’in

konkurssipesästä



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 2016-17 Alandra Oy:lle, Kiviralli Oy:lle aj Tetra Ekberg Oy’lle.

▪ 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 maa-alueen ja kaivosoikeudet

▪ Aiemmilla omistajilla ei ole mitään “royalty” tai takaisinosto-oikeuksia

▪ Eurobattery Minerals AB rahoittajaksi 5/2020
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Aluesuunnitelma –
muuttuu työn 
edistyessä  !!!

”Aluesuunnitelmaluonnos, 
tilavarausten mitoitus / pinta-alat 
tarkistamatta prosessikuvauksen 
pohjalta”



13.10.2021 12



13.10.2021 13

Keretti
shaft

Planned ventilation shaft Existing ventilation shaft

Existing decline
and drifts in red

Planned room and 
pillar stoping area in 
blue

Planned bench stoping
area in green

Planned drifts in 
grey

Box 
cut

Projected
ore

Ore pass
to Keretti
mine

Keretti
shaft

Planned room and 
pillar stoping area
in blue

Planned bench
stoping area in 
green

Planned drifts
in grey

Box cut

Projected
ore

Ore pass to 
Keretti
mine

Planned
maintenance
workshop

Existing decline
and drifts in red

Vaakaprojektio

Pystyprojektio



Youtube video

• https://www.youtube.com/watch?v=dbOR8T12khY
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https://www.youtube.com/watch?v=dbOR8T12khY


Malminetsintäpotentiaali
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Vanhojen kairausten perusteella alueella on 

identifioitu 5,4 Mt lisämineralisaatiota

Hautalampi Reserve :
2.2 Mt@Ni0.38%, Co0.10%, Cu0.32%
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Kairaus 2020

-Kairattiin n 4000 metriä

-Mineraalivarannot lisääntyivät n 100% (AFRY Finland Oy):  3,2 Mt –>> 7,4 Mt

Historical Mineral 
Resource Estimate:
3,15 Mt@0,43%Ni, 
0,35%Cu, 0,12%Co
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Kairaus ja muu kehitys 2021

- Kaivos- ja rikastamosuunnittelu käynnissä

- Rikastushiekka-alueiden näytteenotto tehty

- Kairaus alkaa: suunniteltu n 5 000 metriä

- YVA käynnissä – Envineer Oy

- Drone - mittaus
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Dronnair Oy suorittaa Outokummun alueella 
lentomittauksia xx.x. – xx.x. 2021

Dronnair Oy mittaa maan magneettikenttää pienellä miehittämättömällä lentolaitteella alla oleviin 
karttakuviin keltaisella viivalla rajatuilla alueilla. Lennokin lentokorkeus maanpinnasta on noin 40 
m ja lentolinjojen välimatka on 25 m. Lennokissa ei ole kameraa, eikä sillä siis kuvata alla 
olevaa aluetta. Lennokki on sähkökäyttöinen ja aiheuttaa lentäessään vaimeaa surisevaa ääntä.  
Lennokin siipien kärkiväli on noin kaksi metriä.

Mitaukset liittyvät FinnCobalt Oy:n Hautalammen kaivosprojektiin. Mittauksilla pyritään saamaan 
tarkempi kuva Hautalammen esiintymän rakenteista sekä kolmiulotteinen tulkintamalli.

Pahoittelemme mahdollista häiriötä.

Lisätietoja Tj Markus Ekberg, puh 040 706 4850
Lisätietoja mittaustyöstä antaa:
Ari Saartenoja, puhelin 040 6290400 

tai sähköposti ari.saartenoja@dronnair.fi.



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
▪ Maanalaisen kaivoksen avaustyöt kestävät noin 12 kuukautta

▪ Kaivospiiri on myönnetty 26.11.2013. Kaivospiirin pinta-ala on 284 
hehtaaria ja se myötäilee aiempaa Keretin kaivospiiriä

▪ Mahdollisen rikastus- ja kemikaalilaitoksen YVA- ja luvitusprosessi
tarkastelun alaisena



Tuotantoketjut
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Kaivos Rikastus Sulatto Jalostus
Briketit

Katodit

Jalostus
Sulfaatti

Hydroksidi

Kaivos Rikastus Liuotus Metallien 
talteenotto

Sulfaatti

Hydroksidi

Konventionaalinen

”Uusi”



Rikastusprosessi
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Prosessitekniikka

• Rikastamo:  – Keretin alueelle:
• Louhinta- ja rikastus 350 -400  000 t/v malmia ja 50- 70 000 t/v sivukiveä

• Sivukivi takaisin maan alle

• Keretin rikastushiekka-alue käyttöön, rikastushiekkaa myös kaivostäytteeksi

• Malmin kolmivaiheinen murskaus maan pinnalla

• Jauhatus

• Kuparirikasteen vaahdotus

• Nikkeli-kobolttirikasteen vaahdotus

• Rikastustekniikka yleisesti käytössä:
• Luikonlahti

• Mondo Minerals Vuonos
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Ni-Co rikasteen liuotus – sijaintipaikka auki

• Nikkeli-kobolttirikasteen liuotus – vaihtoehdot:

• Tankkiliuotus

• Autoklaaviliuotus

• Syötettä n 10-15 000 t /v: 6-8% Ni,  2-3% Co

• Ni-metallia 1 000 t/v, Co-metallia 300 t/v 

• Neste-neste-uutto

• Raudan poisto – muodostuu rautasakkaa

• Co –uutto ja konsentrointi kiteytyksen syötteeksi

• Ni - uutto  ja konsentrointi kiteytyksen syötteeksi

• Tuotekiteytykset
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Rikastuksen ja liuotuksen jätteet

• Rikastushiekka uudelleen käyttöönotettavalle Keretin rikastushiekka-
alueelle, pääosin kaivostäytteeksi

• (Liuotuksessa syntyvä sakka joko kaivostäytteeksi tai omalle 
alueelleen)

• Muut jätteet ongelmajätteiden käsittelylaitokselle
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Ympäristöriskit

• Rikastukseen liittyvät riskit helposti tunnistettavia, tiedossa ja 
hallittavissa

• Liuotukseen liittyvät riskit:
• Lisääntynyt rikkihapon käyttö

• Mahdollinen ammoniakin käyttö autoklaaviliuotuksessa

• Ammoniakin vuotoriski on epätodennäköinen mutta seurausvaikutuksiltaan 
suuri 
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Kaivosteollisuudesta ja rahasta

▪ Kaivosteollisuus vaikuttaa, tuo vientituloja ja luo vaurautta koko Suomeen
▪ Länsirannikon metallurginen teollisuus perustuu Outokummun kuparikaivokseen
▪ Kuntien mahdollinen veto-oikeus tai muu rajoitus vaarantaa jatkossa malminetsinnän ja 

kotimaisen kaivostoiminnan
▪ Kaivosvero on kustannus – lyhentää kaivoksen toiminta-aikaa ja vie teollisuuden muualle
▪ Kuntien veto-oikeus kaavoituksella vaarassa lopettaa malminetsinnän

▪ Ulkomainen omistajuus
▪ Kotimaista riskirahaa ei tarjolla 
▪ Ulkomaiset vielä sijoittavat – kuinka pitkään?
▪ Suurin arvonmuodostus tapahtuu Suomessa – kaivostoiminnan rahat jäävät Suomeen !!!

▪ FinnCobalt-rahoitus
▪ Toistaiseksi  käytetty 0,5M€ BusFinland lainaa, 0,6M€ omaa rahaa
▪ Omat rahat loppuivat – ruotsalainen Eurobattery Minerals AB rahoittaa 2M€/2 vuotta
▪ ELY-avustus  0,5M€ - ehtona omarahoitus
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Varausilmoitushakemus “Varislahti” 
jätetty 7.10.2021

• Kairauslävistys (5km Riihilahdelta)  8,6m@0,25% Cu 0,25% Co
• Riihilahden esiintymä: 0,7 Mt @ 0,7%Cu, 0,09%Co



Tie eteenpäin
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▪ 2016 yhtiön hankinta
▪ 2017 Sijoittajaesitykset ja internetsivut
▪ Rahoitus

▪ Omarahoitusta ja TEKES-lainaa yht €1M
▪ Alkuvuosi 2018 - tavoitteena lisärahoitus €2-3 M. 
▪ Toteutui 2020 – Eurobattery Minerals AB rahoittaa 2 vuotta / 2M€
▪ ELY rahoitus 2020 n 0,5 M€

▪ 2017 kairaus rikastus- ja kemikaalituotannon kokeisiin
▪ 2018 rikastus- ja kemikaalituotannon laboratoriokokeet – tehty, tulokset hyviä
▪ 2020 lisäkairaus n 4 000 metriä
▪ 2021 alustava kannattavuustarkastelu
▪ 2022 rikastusvaihtoehdot
▪ 2022 rikasteiden ja kemikaalien myyntisopimukset
▪ 2023 mahdollisen kaivospäätöksen rahoituksen järjestäminen
▪ 2024 kaivoksen / rikastamon / kemikaalitehtaan investointi - työluku 60 M€  
▪ 2025 tuotanto alkaa aikaisintaan

2016 hankinta
2017 

materiaalit ja 
alkurahoitus

2017 kairaus 
rikastuskokeita 

varten

2017 rikastus-
ja 

lioutuskokeet

2018 
rahoitusneuvot

telut

2021-2 
kannattavuus-

tarkastelu

2023 
rakentamispää
tös ja rahoitus 

60 M€

2025 tuotanto 
alkaa 

aikaisintaan



www.finncobalt.com


