Toimitusjohtaja Krister Söderholm (vas.) kertoi Arctic Mineralsin uskovan, että Vihannissa
on edelleen toistaiseksi löytämätöntä malmia.
KUVA: VESA JOENSUU

Timanttikairaukset Raahen Vihannissa perjantaina aloittanut
malminetsintäyhtiö Norrbotten Exploration AB ei rakenna itse kaivosta,
vaikka Vihannista louhintakelpoinen malmiesiintymä löytyisikin.
– Meidän tavoitteena on löytää sen verran merkittäviä malmeja, että niitä
voidaan louhia. Me etsimme, löydämme ja jalostamme esiintymän, ja myymme
sen sitten jollekin isommalle yhtiölle, joka saa avata kaivoksen, yhtiön ja koko
Arctic Minerals -konsernin toimitusjohtaja Krister Söderholm kertoo.
Hän sanoo Arctic Mineralsin tytäryhtiöineen olevan sen verran pieni yhtiö,
että se ei halua eikä pysty kaivosta rakentamaan. Varsinaisen kaivoksen
rakentaminen maksaa Söderholmin mukaan satoja miljoonia euroja.
– Jos pääsemme esiintymää Vihannista myymään, lähimmät toimijat jotka
voisivat olla siitä kiinnostuneita, ovat Boliden ja Pyhäsalmi,
tutkimuspäällikkö Risto Pietilä toteaa.

Ruotsalaisella Boliden AB:lla on sinkkitehdas Kokkolassa ja Pyhäsalmen
kaivoksen omistaa kanadalainen First Quantum Minerals.
Suunnitelmistaan ja tavoitteistaan torstaina Vihannissa järjestetyssä
yleisötilaisuudessa kertonut yhtiö vakuuttaa toimivansa mahdollisimman
avoimesti ja pitävänsä alueen ihmiset tietoisina tekemisistään. Krister
Söderholm sanoo luvanneensa Raahen kaupunginjohtajalle Ari Nurkkalalle,
että jos Vihannista jotain löytyy, perustaa yhtiö yhteistyöryhmän, johon
otetaan alusta lähtien mukaan myös kaupungin edustajat.
Mahdolliseen kaivokseen on kuitenkin vielä pitkä matka. Risto Pietilä
muistuttaa, että he ovat aloittamassa vasta malminetsintää alueella.
Perjantaina alkanut kairausohjelma kestää maaliskuun loppupuolelle saakka.
Tänä aikana yhtiön tavoitteena on kairata yhteensä noin 5 000 metriä.
– Malminetsintä on sellaista, että siinä on pakko ottaa riskejä. Mitään ei löydy
jos ei uskalla kairata, Pietilä toteaa.
Kairaukset alkavat Kuuhkamosta ja etenevät Vilmingon kautta Lampinsaaren
vanhan kaivoksen syväjatkeelle.
– Nämä ovat Vihannin kolme lupaavinta kohdetta, joihin tässä vaiheessa
keskitymme, Risto Pietilä sanoo.
Vihannin malmi tiedetään tyypiltään erinomaiseksi. Vaikka aluetta on tutkittu
uusien esiintymien toivossa jo 1980-luvulla, kannattaa etsintää yhtiön
mielestä jatkaa.
– Kuvittelemme, että tähän mennessä tehdyissä etsinnöissä on vasta raapaistu
pintaa. Esimerkiksi Kuuhkamossa kannattaa kairata, koska siellä varsinainen
malmio on vielä löytymättä, toteaa Pietilä.
Hänen mukaansa kaikki kolme nyt tutkittavaa kohdetta ovat sellaisia, että
esiintymän löytyessä kaivoksen perustaminen ei tarkoittaisi avolouhosta vaan
maanalaista kaivosta.

Yhtiön suunnitelmat saivat torstain tilaisuuden noin 70-henkiseltä yleisöltä
hiljaisen hyväksynnän. Toivottiinpa yhdessä yleisöpuheenvuorossa suoraan,
että kaivos tulisi Vihantiin.
– Tilaisuus oli hyvä. Paikalla olleilla on realistinen käsitys malminetsinnästä ja
kaivostoiminnasta, Krister Söderholm sanoo.
Kairausten tuloksista yhtiö lupaa järjestää yleisötilaisuuden näillä näkymin
huhtikuussa.

