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LAITOS JA SEN SIJAINTI 

Keliber Technology Oy:n kemiantehdas tulee sijoittumaan Kokkolan suurteol-

lisuusalueelle (Kokkola Industrial Park, KIP) kiinteistölle 272-43-1-17. Keliber 

vuokraa alueen toiminnoilleen Kokkolan Energia Oy:ltä.  

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 §, Liite 1 taululukko 1 kohta 4 a) epäor-

gaanisten kemikaalien valmistus.  

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Aluehallintovirasto on valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 

(713/2014) 1 §:n momentin 1 perusteella toimivaltainen lupaviranomainen, 

kun kyseessä on ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukossa 1 

tarkoitettu toiminta (direktiivilaitos). 

ASIAN VIREILLETULO 

Lupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 

4.12.2020. 

Hakija on 4.2.2021 ilmoittanut, että Keliber Oy ja Keliber Technology Oy ovat 

18.12.2020 sopineet Keliber Oy:n operatiivisen kaivosliiketoiminnan kokonai-

suuden siirtämisestä liiketoimintasiirrolla Keliber Technology Oy:lle, minkä 

johdosta myös hankkeeseen olennaisesti liittyvät ympäristölupahakemukset 

siirtyvät Keliber Technology Oy:lle. 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET  

Toiminnalla ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa.  

Keliberillä on seuraavat sopimukset/esisopimukset analsiimihiekan sijoittami-

seen. 

- Aiesopimus KIP Infra Oy:n kanssa jäähdytys- ja hulevesien sekä saniteet-

tijätevesien johtamisesta KIP Infra Oy:n viemäriin. 

- Esisopimus puhdistettujen prosessin poistovesien johtamisesta Kokkolan 

kaupungin jätevedenpuhdistamolle. 

- Aiesopimus Kokkolan Satama Oy:n kanssa analsiimihiekan toimittami-

sesta satamakentän laajennusalueelle. 

- Aiesopimus Oulun Satama Oy:n kanssa analsiimihiekan toimittamisesta 

satamakentän laajennusalueelle.  

Toimintaan liittyvät muut luvat 

Kemiantehtaan toiminnasta syntyvän analsiimihiekan sijoittamiseen liittyen 

Kokkolan Satama Oy:llä on voimassa oleva ympäristölupa (dnro 

LSSAVI/6017/2018, annettu 11.6.2019), jonka mukaan analsiimihiekkaa voi-

daan hyödyntää satamarakenteissa, mikäli se on maarakentamiseen sovel-

tuvaa koostumukseltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan. 

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA) 

Keliber Oy:n litiumkemiantehtaan vaikutuksia on arvioitu hankkeen ympäris-

tövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-laki 252/2017) yhteydessä, joka on 

saatettu päätökseen 20.7.2020.  Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on 
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ajantasaistettu ja siitä on annettu yhteysviranomaisen ajantasaistettu perus-

teltu päätelmä 30.6.2021. 

Alla on esitetty kooste yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyistä huomau-

tuksista/jatkotyöohjeista sekä niiden huomioonottamisesta jatkosuunnittelus-

sa. 

Tarkasteltavat vaih-

toehdot ja nykyiset 

luvat 

Yhteysviranomainen on arviointiohjelmasta 

antamassaan lausunnossa edellyttänyt esittä-

mään arviointiselostuksessa tiedot vaihtoeh-

doissa esitettyjen analsiimihiekan sijoituspaik-

kojen vuosittaisesta sekä ajallisesta vastaanot-

tokapasiteetista sekä tiedot mahdollisista väli-

varastointipaikoista, niiden rakenteista ja varas-

tointiajoista, mikäli analsiimihiekkaa ei voida 

toimittaa suoraan hyötykäyttökohteeseen. Arvi-

ointiselostuksessa em. tietoja ei ole esitetty 

lausunnossa edellytetyllä tavalla ja välivaras-

tointialueista esiintyy selostuksessa ristiriitai-

suuksia (välivarastointi kemiantehtaan tai sa-

taman alueella). 

Ensisijainen käsittelytapa on analsii-

mihiekan lietto meriveteen ja siirto 

putkella sataman altaisiin Kokkolan 

sataman ympäristöluvan ja täyttö-

suunnitelman mukaisesti. Lisäksi 

Keliberillä on esisopimus Oulun sata-

man kanssa analsiimihiekan hyödyn-

tämisestä siellä, mikäli analsiimihiekka 

ei voida Kokkolan satamassa hyödyn-

tää. Mikäli analsiimihiekkaa ei voida 

hyödyntää satamarakenteissa, on sille 

varattu väliaikainen varastointialue 

Päivänevän rikastamolla.  

Mitä alueita KIP:n alueen kenttärakenteilla 

tarkoitetaan? Ei ole esitetty tietoja muusta 

mahdollisesta vastaanottopaikasta, joka sijait-

see KIP:n alueen ulkopuolella. Ei ole esitetty 

tietoja siitä, toimitetaanko analsiimihiekkaa 

samanaikaisesti sekä satamarakenteisiin että 

muihin vaihtoehtoisiin paikkoihin.  

Ensisijaisesti analsiimihiekka hyödyn-

netään Kokkolan sataman altaissa 

sataman ympäristöluvan ja täyttö-

suunnitelman mukaisesti. Analsiimi-

hiekkaa voidaan hyödyntää myös 

muissa hyötykäyttökohteissa, joilla on 

lupa vastaanottaa ko. materiaalia. 

Analsiimihiekkaa voidaan hyödyntää 

samanaikaisesti useissa kohteissa.  

Selostuksessa ei ole selkeästi arvioitu sataman 

vuosittaista vastaanottokapasiteettia. Myös 

analsiimihiekan hyödyntämistä koskevissa 

lupatiedoissa on epätarkkuutta. Arviointiselos-

tuksessa todetaan, että analsiimihiekan hyö-

dyntämiselle on voimassa oleva ympäristölupa 

Kokkolan sataman vesilupa I alueelle, mutta 

analsiimihiekan hyödyntäminen muualla tai 

muissa rakenteissa edellyttää uutta ympäristö-

lupaa tai voimassa olevien ympäristölupien 

muuttamista. Toisaalla selostuksessa kuitenkin 

todetaan, että analsiimihiekan hyödyntämiselle 

sataman rakenteissa on voimassa oleva ympä-

ristölupa, vaikka lupa koskee ainoastaan osaa 

suunnitellusta sataman täyttöalueesta.  

Kokkolan satamalla on voimassa 

oleva ympäristölupa ottaa vastaan 

analsiimihiekkaa ns. vesilupa-alueella 

I (dnro LSSAVI/6017/2018, 

11.6.2019). Kokkolan satama tulee 

hakemaan ympäristölupaa sataman 

kenttäalueiden rakentamiselle voi-

massa olevalle vesilupa II alueelle. 

Alueella on varmuudella tilaa analsii-

mihiekalle yli 10 vuodeksi.  

Yhteysviranomainen pitää tarkasteluvaihtoehto-

ja osittain jäsentymättöminä ja analsiimihiekan 

käyttömahdollisuuksiin tuo epävarmuutta niiden 

riippuvuus muiden toimijoiden luvista ottaa 

vastaan analsiimihiekkaa sekä vastaanottoka-

pasiteetin että analsiimihiekan soveltuvuuden 

suhteen.  

Kokkolan satamalla on voimassa 

oleva ympäristölupa läjittää analsiimi-

hiekkaa vesilupa I alueelle.  

Vaikutusalueet Kaikkien vaikutuskohteiden osalta tarkastelu-

aluetta ei ole esitelty riittävän selkeästi mm. 

karttoja hyödyntäen. Vaikutusalueet olisi tullut 

esittää selkeästi kaikkien vaikutuskohteiden 

osalta arvioinnin riittävyyden määrittämiseksi.  

Kemiantehtaan toiminnan vaikutus-

aluetta on tarkennettu ja on esitetty 

hakemuksen liitteessä.  

Pintavedet ja 

analsiimihiekan 

hyödyntäminen 

satamarakenteissa 

Analsiimihiekan hyödyntämisestä aiheutuva 

vesistövaikutusten arviointi on osin puutteelli-

nen. Selostuksesta ei ilmene, onko analsiimi-

hiekan hyötykäyttöä koskeva riskinarviointi 

tehty vesiluvan I mukaiselle täyttömäärälle (1,2 

milj. m3, analsiimihiekan määrällä 420 000 m3/a 

Analsiimihiekan riskinarvio täydenne-

tään vastaamaan koko sataman 

suunniteltua laajennusaluetta. 
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riittäisi ko. alue noin kolmeksi vuodeksi) vai 

koko alueelle, johon YVA-menettelyssä 

analsiimihiekkaa on esitetty sijoitettavan.  

 

Selostuksessa ei ole esitetty, kuinka paljon 

analsiimihiekkaa on tarkoitus sijoittaa satama-

rakenteisiin suhteessa muihin täyttömateriaa-

leihin ja miten eri materiaalit on huomioitu teh-

dyssä riskinarvioinnissa. Arvioinnissa ei ole 

esitetty, kuinka paljon haitta-aineiden lasken-

nalliset pitoisuudet tulevat lisääntymään meri-

vedessä eikä haitta-aineiden leviämistä ole 

esitetty kartalla.  

Pintavesiin kohdistuvaan arviointiin liittyy 

analsiimihiekan hyödyntämisen osalta huomat-

tavia epävarmuustekijöitä, joita tulee tarkentaa 

hankkeen jatkosuunnitellussa ja ympäristölu-

pavaiheessa. ELY-keskuksen ympäristönsuoje-

luyksikön kommenttien mukaisesti analsiimi-

hiekkaa ei saa sijoittaa satama-altaaseen en-

nen kuin sen laatu ja tasalaatuisuus on varmis-

tettu ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Ke-

miantehtaan ympäristölupahakemukseen on 

liitettävä suunnitelma, jolla varmistetaan 

analsiimihiekalle asetetut vaatimukset ennen 

sen toimittamista satama-altaaseen tai muualle 

hyödynnettäväksi. Hakemuksessa tulee esittää 

myös suunnitelma toimenpiteistä, jos analsiimi-

hiekka ei täytä sen hyödyntämiselle asetettuja 

vaatimuksia.  

Analsiimihiekan laadunvarmistuksella 

varmistetaan laatu ja hyötykäyttökel-

poisuus. 

Lupamenettelyssä tehtävissä selvityksissä 

tulee myös huomioida, että YVA-menettelyssä 

esitetty täyttöalue on huomattavasti voimassa 

olevan luvan mukaista täyttöaluetta laajempi, 

jolloin myös analsiimihiekan haitta-aineiden 

kulkeutumisesta merialueelle aiheutuvat vaiku-

tukset voivat poiketa merkittävästi aiemmin 

tehdyistä riskinarvioinneista. Arviota analsiimi-

hiekan vaikutuksista pintavesiin tuleekin tältä 

osin tarkentaa. Pitkällä aikavälillä haitta-

aineista saattaa aiheutua vaikutuksia myös 

vesieliöstöön ja kalastoon metallikuormitukses-

ta, joten analsiimihiekan hyödyntämistä koske-

vassa lupahakemuksessa tulee esittää suunni-

telma kalaston ja vesieliöstön vaikutustarkkai-

lusta. 

Asiat huomioidaan analsiimihiekan 

läjityksen riskinarvioinnissa.  

Jatkosuunnittelussa huomioitava, että analsii-

mihiekan hyödyntämisestä satamarakenteissa 

ei saa aiheutua haittaa alueen muiden toimijoi-

den toimintaan, kuten mm. KIP:n alueella sijait-

sevaan merivedenottopaikan veden laatuun.  

Analsiimihiekan riskinarvioinnilla var-

mistetaan, ettei hyödyntäminen aiheu-

ta haittaa alueen muille toimijoille.  

Jatkosuunnittelussa on myös syytä selvittää 

analsiimihiekalle vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja 

tai hyödyntämismenetelmiä, kuten mm. Kokko-

lan kaupunki on lausunnossaan todennut.  

Ks. edelliset kohdat. 

Maisema ja kulttuu-

riympäristö 

Ei ole esitetty vaikutusaluetta. Vaikutusaluetta on tarkennettu hake-

mukseen.  

Yhteysviranomainen yhtyy K.H. Renlundin 

museon näkemykseen siitä, että lähialueen 

tarkastelu on puutteellinen, koska arvioinnissa 

ei ole kuvattu lähialueelle sijoittuvia arvokkaita 

rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Ei ole myös-

kään arvioitu analsiimihiekan läjitysalueella 

Sataman lupa-asia. 
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sijaitsevaan muinaisjäännösrekisteri kohtee-

seen nro 2377 Svanen (puuhylky) kohdistuvia 

vaikutuksia, vaikka läjityksellä on siihen suora 

vaikutus.  

Jatkosuunnittelussa tulee selvittää hankkeen 

vaikutukset puuhylkyyn (Svanen). Lisäksi on 

huomioitava, että Keski-Pohjanmaan muinais-

jäännösinventointien tilanne on puutteellinen ja 

vaikka maa- ja meriarkeologisten kohteiden 

olemassaolo hankealueella olisi epätodennä-

köistä, tulee ympäristölupavaiheessa huomioi-

da myös mahdollisten aikaisemin tunnistamat-

tomien kohteiden olemassaolo muinaismuisto-

lain mukaisesti.  

Tarkistettu, hakemuksen liite 6. 

Ilma ja ilmasto Arviointiselostuksessa ei ole esitetty ilmanlaa-

dun tarkkailun tuloksia. 

Esitetty hakemuksen liitteessä 

Arviointiselostuksessa ei ole esitetty mallinnus-

raportteja.  

Esitetty hakemuksen liitteessä. 

Ympäristölupavaiheessa selvitettävä hankkeen 

vaikutukset suhteessa KIP:n teollisuusalueen 

nykyisiin ilmapäästöihin sekä pitoisuuslisäyk-

sien että vuosittaisten kokonaispäästöjen osal-

ta. Yhteysviranomainen yhtyy ympäristönsuoje-

luyksikön näkemykseen ilmapäästöjen lähtötie-

tojen ja niihin liittyvien epävarmuuksien osalta.  

Esitetty hakemuksen liitteessä. 

Jatkosuunnittelussa on noudatettava ilmapääs-

töjen osalta varovaisuusperiaatetta ja riittävän 

laajaa ilmapäästöjen seurantaa. Ympäristölu-

pavaiheessa on tarkennettava ilmapäästöjen 

laskennassa käytettäviä lähtötietoja ja päästö-

jen laskennassa tulee huomioida hankkeen 

vaikutusalueella sijaitsevien toimijoiden yhteys-

vaikutukset. Lupavaiheessa on esitettävä myös 

riittävän kattava seurantaohjelma ja toimenpi-

de-ehdotukset ilmapäästöjen lieventämiseksi.  

Keliber liittyy Kokkolan kaupungin 

järjestämään ilmanlaadun yhteistark-

kailuohjelmaan. 

Olisi ollut suotavaa arvioida hankkeen vaiku-

tuksia ilmastonmuutokseen laaja-alaisemmin. 

Voidaanko hankkeella vaikuttaa ilmastonmuu-

toksen hillitsemiseen, vai onko hankkeella 

ainoastaan negatiivisia ilmastovaikutuksia tai 

kuinka hankkeessa voidaan sopeutua ilmas-

tonmuutoksen tuomiin haasteisiin? 

Toiminnan suunnittelussa on yhtenä 

kriteerinä ollut ilmastonmuutokseen 

vaikuttavien päästöjen minimointi.  

Vaihtoehdon VE3 osalta olisi tullut esittää sel-

keästi, miltä osin analsiimihiekkaa sijoitetaan 

satamarakenteisiin ja miltä osin se toimitetaan 

muualle ja toimitetaanko analsiimihiekkaa sa-

manaikaisesti eri kohteisiin. 

Ks. Edellinen kohta. 

Melu Jatkosuunnittelussa, mikäli alkuvaiheessa 

rakennetaan ainoastaan toinen tuotantolaitos, 

asutukselle kohdistuvien meluhaittojen ehkäi-

semiseksi mallinnettava myös yhdestä tuotan-

tolaitoksesta aiheutuvat meluvaikutukset ELY-

keskuksen ympäristönsuojeluyksikön kommen-

tissa esitetyn mukaisesti. 

Meluraportti päivitetään vastaamaan 

suunniteltua toimintaa. Melumallinnus 

on esitetty hakemuksen liitteessä.  

Liikenne Liikennevaikutusten arvioinnissa olisi tullut 

esittää analsiimihiekan toimittamisesta satama-

alueelle aiheutuvien kuljetusten määrä. Kulje-

tusreitille (Kemirantie, KIP:n sisäinen tieosuus) 

sijoittuu muita toimijoita, joihin kuljetuksista 

aiheutuu vaikutuksia. 

Liikenne ja sisäinen liikenne on kuvat-

tu hakemuksen liitteessä. 

Yhteysviranomainen edellyttää annettujen 

lausuntojen mukaisesti tarkastelemaan mah-

dollisuuksia siirtää KIP:n alueen kuljetukset 

Ks. edellinen kohta. 
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reitille, josta aiheutuu mahdollisimman vähän 

haittaa alueen muille toimijoille ja liikenneturval-

lisuudelle. Tarkastelussa on huomioitava myös 

kuljetuksista eri toimijoille aiheutuvat pölyhaitat. 

Selostuksessa olisi tullut tarkastella mahdollisia 

konkreettisia liikenneturvallisuutta edistäviä 

toimenpiteitä. 

 

Onnettomuustilan-

teet 

Yhteysviranomainen edellyttää tunnistamaan 

läheiseen pohjavesialueeseen ja naapurikiin-

teistöjen eri toimijoiden yhteisvaikutuksista 

aiheutuvat riskitekijät. Suunnittelussa tulee 

huomioida kemikaalien osalta riittävät suoja-

etäisyydet muihin toimijoihin sekä alueellisen 

pelastuslaitoksen lausunnossa esiin tuodut 

asiat sammutusveden saatavuudesta, sammu-

tusjätevesien talteenkeräyskapasiteetin riittä-

vyydestä sekä kahdesta toisistaan riippumat-

tomasta lähestymistiestä. 

Asiat on esitetty hakemuksen liitteis-

sä.  

Hankkeen toteutus-

kelpoisuus 

Hankkeen jatkosuunnittelun ja toteutuskelpoi-

suuden kannalta merkittävimmät ympäristövai-

kutukset ja epävarmuustekijät liittyvät analsii-

mihiekan jatkokäsittelyyn ja hyödyntämiseen. 

Huomioiden perustellussa päätelmässä todetut 

asiat, arvioinnissa esitettyjen vaihtoehtojen 

osalta ei voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä 

ympäristövaikutuksiltaan suotuisimmasta vaih-

toehdosta. 

Ks. edellinen kohta. 

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen 

jatkosuunnittelussa tulee huomioida erityisesti 

analsiimihiekan varastointi- ja hyödyntämiska-

pasiteetin riittävyys kaikissa toiminnan eri vai-

heissa ja tilanteissa, jotta lupavaiheessa 

analsiimihiekan käsittelystä ja hyödyntämisestä 

ei aiheudu haittaa hankkeen toteutuskelpoi-

suudelle. 

Ks. edellinen kohta. 

Muut huomiot Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee huomioida, 

että esitetyllä analsiimihiekan täyttöalueella ei 

aiheuteta haittaa KIP:n altaiden toiminnalle. 

Altailta tulee olla mitoitukseltaan riittävä yhteys 

merialueelle eikä rakenteista saa aiheutua 

haittaa alueen eri toimijoiden voimassa olevien 

ympäristölupamääräysten noudattamiselle.  

 

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

Maakuntakaava 

Keski-Pohjanmaan maakuntakaavoitusta on tehty vaiheittain ja vaiheita on 

tällä hetkellä voimassa neljä. Ympäristöministeriö on vahvistanut viimeisim-

män vaihemaakuntakaavan 3.1.2022. Maakuntakaavassa kemiantehtaan 

alue on osoitettu merkinnällä TT, ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teolli-

suustoimintojen alue. Maakuntakaavassa kemiantehtaan alue sijoittuu osit-

tain myös taajamatoimintojen alueelle (merkintä A). Kemiantehtaan eteläpuo-

lelle sijoittuu logistiikka-alue (merkintä lo), ja itäpuolelle rataosuus sekä lii-

kennepaikka (punainen viiva). Ote Keski-Pohjamaan maakuntakaavan vai-

hekaavojen yhdistelmästä (vahvistetut vaihekaavat 1–4, 5. vaihekaavan eh-

dotus) on esitetty alla olevassa kuvassa. 
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Yleiskaava 

Kemiantehtaan alueelle on voimassa Kokkolan kaupunginvaltuuston vuonna 

1992 hyväksymä oikeusvaikutukseton Kokkolan yleiskaava 2010 sekä 

23.10.1995 hyväksytty Suurteollisuusalueen osayleiskaava. Kokkolan suur-

teollisuusalueen osayleiskaavassa kemiantehtaan alue on merkitty teollisuus- 

ja varastoalueeksi (kaavamerkintä T) osoitetulle alueelle (alla oleva kuva). 

 

Sivuvirtana syntyvän analsiimihiekan hyödyntämiskohteet Kokkolan Sataman 

satamarakenteissa sijoittuvat yleiskaavassa merkinnöillä T, LV sekä W osoi-

tetuille alueille. Merkinnällä LV osoitetut alueet on varattu satamatoimintaa, 
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satamatoimintaan välittömästi liittyvien varastojen terminaalialueita sekä ve-

neiden huolto- ja korjaustoimintaa varten.  

Kokkolan keskustaajaman yleiskaavan 2030 laatiminen on käynnissä ja se 

korvaa Yleiskaava 2010 ja muut keskustaajaman yleiskaavatyöt lukuun otta-

matta Keskikaupungin yleiskaava-aluetta ja Vanhansatamanlahden yleiskaa-

va-aluetta. Lisäksi käynnissä on Kokkolan strateginen aluerakenneyleiskaa-

van laatiminen. 

Asemakaava 

Kemiantehtaan alueella on voimassa 12.5.2003 hyväksytty asemakaava 

(numero 44/5). Asemakaavassa kemiantehtaan alue sijoittuu teollisuusra-

kennusten korttelialueelle (kaavamerkintä T/kem), jolle saa sijoittaa merkittä-

vän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Raken-

nusoikeus on ilmoitettu tehokkuuslukuna e=0,60. Rakennuksen julkisivupin-

nan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema on +70.0. Ote asema-

kaavakartasta on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

Litiumkemiantehdas koostuu yhdestä tuotantolaitoksesta, jonka yhteyteen 

rakennetaan tarvittavat varasto- ja apurakennukset. Suurteollisuusalue sijait-

see Kokkolan keskustan länsipuolella, Ykspihlajan kaupunginosan pohjois-

puolella, Perämeren rannikolla.  

Kokkolan suurteollisuusalue on ollut jo useiden vuosikymmenten ajan merkit-

tävä kemianteollisuuden alue. Alueella toimii nykyisin 15 teollista toimijaa ja 

noin 60 palveluyritystä. Kemiantehdas sijoittuu Kemirantien länsipuolelle, 
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Kokkolan Energia Oy:n voimalaitoksen ja Nesteen terminaalin väliselle alu-

eelle. Kemiantehtaan itäpuolella kulkee väliratapiha. Alla olevassa kuvassa 

on esitetty kemiantehtaan rajaus, tuotantolaitoksen, varaston ja huolto- ja 

toimistorakennusten sijainnit. 

 

Kemiantehtaan lähin asuinalue sijaitsee Ykspihlajan kaupunginosassa, noin 

kilometrin etäisyydellä kemiantehtaalta lounaaseen. Ykspihlajan asuinalue si-

joittuu kokonaisuudessaan noin kahden kilometrin etäisyydelle kemianteh-

taan alueesta. Ykspihlajan asuinalueen pohjoisosaan sijoittuu urheilukenttiä, 

Potin venesatama sekä sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistettu koulu. 

Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat Sannanrannan alueella, noin kahden 

kilometrin etäisyydellä kemiantehtaasta itään.  

Maa- ja kallioperä 

Tehdasalueen maanpinta vaihtelee tasolla +5…10 m mpy. Tehdasalueen läpi 

kulkee lounaasta koilliseen noin 5 m ympäröivää maanpintaa korkeampi 

hiekkadyyni. Hiekkadyyni on arvioitu yleiskaavan maisemaekologisessa sel-

vityksessä paikallisesti merkittäväksi, säästämisen arvoiseksi suojelukoh-

teeksi. Asemakaavassa suojeltu dyynialue on esitetty merkinnällä s ja se si-

joittuu litiumkemiantehtaan kiinteistön eteläpuolelle noin 150 metrin etäisyy-

delle.  

Kemiantehtaan alueella tai sen lähiympäristössä ei ole erityisiä, arvokkaita tai 

suojeltavia kallio- tai maaperämuodostumia tai merkittäviä kalliopaljastumia. 

Lähin, valtakunnallisesti arvokkaaksi tuuli- ja rantakerrostumaksi luokiteltu 

Laajalahden tuulikerrostuma (TUU-10-002) sijaitsee kemiantehtaalta noin 4,5 

km lounaaseen.  

Kokkolan suurteollisuusalueen maaperä on ihmistoiminnan muokkaamaa. 

Aluetta on rakennettu palvelemaan teollista toimintaa. 
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Maaperä 

Tehdasalueen maaperä koostuu Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) maa-

peräkarttojen mukaan hiekasta. Tehdasalueella tehtiin pohjatutkimus raken-

nuspohjan laadun selvittämiseksi vuonna 2018. Tutkimuksen lausunnossa 

todetaan, että alueella on 0,2–0,6 m kerros löysähköä hiekkaa, joka päättyy 

tiiviiseen tai keskitiiviiseen maahan tasolla + 2,9...+ 6,3 (N2000). 

Kallioperä 

Tehdasalue sijoittuu GTK:n kallioperäkarttojen (1:200 000) mukaan alueelle, 

jonka kivilajina on biotiittiparaliuske (213481). Suurteollisuusalueella sijaitsee 

kalliopainanne, missä kallionpinta on yleisesti -20…-15 m mpy ja alimmillaan 

-35…-25 m mpy tasolla. Hankealueella kalliopinnan taso on välillä -25…-15 

m mpy. Pääosin kallionpinta on tasolla -20 m mpy.  

Pohjavesi 

Kemiantehtaan alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kemiantehtaan 

läheisyydessä, tehtaan itä-koillispuolella sijaitsee Patamäen (1027251) poh-

javesialue (alla oleva kuva). Pohjavesialueiden tarkistus ja uudelleen luoki-

tustyön aikana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhdisti luokan I Patamäen 

(1027251) ja luokan II Harrinniemen (1027202) pohjavesialueet yhdeksi, Pa-

tamäen 1. luokan pohjavesialueeksi. Yhdistäminen tapahtui helmikuussa 

2020.  

 

Patamäen pohjavesialue on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi 1. 

luokan pohjavesialueeksi. Alue sijaitsee harjujaksolla, joka kulkee Kokkolan 

Harrinniemestä aina Kruunupyyn ja Kaustisen kautta Veteliin saakka. 

Lähimmillään Patamäen pohjavesialue sijoittuu noin 50 metrin etäisyydelle 

tehdasalueesta. Pohjavesialueen pituus on noin 17 km ja leveys 1–2 km. 

Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 28,35 km2. Muodostuvan pohja-

veden määräksi on arvioitu noin 12 500 m3/d. Pohjavedenottamoita alueella 

sijaitsee useita. Patamäen, Saarikankaan ja Galgåsenin ottamoille on perus-
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tettu omat suoja-alueet. Kemiantehdasta lähin toiminnassa oleva pohjave-

denottamo on Patamäen ottamo. Patamäen vedenottomäärä on ollut 

kesimäärin 6 800 m3/d ja pohjaveden pinta vedenottamolla on laskenut vuo-

desta 2000 alkaen. Patamäen vedenotto käsittää käytännössä Kokkolan kan-

takaupungin vedenottotarpeen. Saarikankaan vedenottamolla on lupa ottaa 

vettä 5 000 m3/d. Vedenottamolta on pumpattu vettä Patamäen vedenkäsitte-

lylaitokselle merkittäviä määriä viimeksi vuonna 2010, minkä jälkeen vettä on 

pumpattu vain satunnaisesti pienempiä määriä vuosina 2011–2019 veden 

korkeiden rauta-, mangaani- ja humuspitoisuuksien vuoksi. Galgåsenin ve-

denottamolla on lupa ottaa vettä 1 500 m3/d. Ottamo on poistettu käytöstä, 

eikä sitä ole tarkoitus käyttää enää pohjavedenotossa. 

Patamäen pohjavesialueella on tehty useita selvityksiä mm. pohjavesialuei-

den geologinen rakenne (GTK 2009), virtausmalli (GTK 2011) ja suojelu-

suunnitelma (GTK 2015, luonnos). Patamäen pohjavesialueen pohjoisosassa 

pohjaveden virtaus on pääasiassa pohjoiseen, kohti merta. Vedenoton seu-

rauksena Patamäen ottamon pohjoispuolinen alue on synkliininen eli ympä-

ristöstä vettä keräävä muodostuma. Vedenoton vaikutus ulottuu noin 2,5–3 

km päähän pohjoiseen vedenotosta.  

Tehdasalueella pohjaveden virtauksen suunta on länteen, poispäin pohjave-

sisalueesta. Alla olevassa kuvassa on esitetty pohjaveden virtaussuunnat ja 

pohjavedenjakaja kemiantehtaan lähiympäristössä ja Patamäen pohjavesi-

alueelle. 

 

Kemiantehtaan alueelle pohjaveden pinnan syvyys vaihtelee alle 1,5 metristä 

yli 6 metriin. Patamäen pohjavesialueella, tehdasalueen välittömässä lähei-

syydessä pohjaveden pinnan syvyys on alle 1,5 metriä maanpinnasta. Etäi-

syys maanpinnasta kasvaa muodostumisalueen keskellä ja vedenottamon 

vaikutusalueella. 

Pohjaveden laatu 
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Pohjaveden laatua on tutkittu 1990-luvulta lähtien. Tutkimustuloksien perus-

teella Patamäen pohjavesialueen kemiallinen ja määrällinen tila on luokiteltu 

hyväksi. Patamäen ja Harrinniemen pohjavesialueiden yhteistarkkailu aloitet-

tiin vuonna 2009. Vuonna 2019 Kokkola Patamäen pohjavesialueen yhteis-

tarkkailuun osallistui 19 alueen toimijaa ja pohjaveden laatua tarkkaillaan 

noin 61 havaintopisteestä. Suurin osa havaintoputkista sijaitsee Patamäen 

pohjavesialueella, mutta osa pohjavesialueen läheisyydessä alueen ulkopuo-

lella. Ulkopuolella olevat havaintoputket on sijoitettu pohjavesialueen lähiym-

päristöön. Kaikista havaintoputkista määritetään ns. perusanalyysivalikoima 

(sameus, pH, sähkönjohtokyky, kloridi, ammoniumtyppi ja sinkki). Pohjavesi-

näytteet otetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.  

Kemiantehtaan alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee yh-

teensä kahdeksan havaintoputkea, joista kahdesta havaintoputkesta otetta-

vista näytteistä (Kokkolan Veden Vesi1108 ja KIP Infra Oy:n KIP1) määrite-

tään lisäksi keväisin kokonaistyppi, nitraatti- ja nitriittitypen summa, kokonais-

fosfori, fosfaattifosfori, mangaani, rauta, TOC, elohopea, fluoridi, sulfaatti ja 

kovuus. Pohjaveden analyysituloksia verrataan valtioneuvoston vesienhoidon 

järjestämisestä antaman asetuksen (VNa 341/2009) mukaisiin pohjavettä pi-

laavien aineiden ympäristölaatunormeihin (EQS). Maaliskuussa 2018 toteu-

tettiin laajempi metallianalyysi havaintoputkista Vesi1108, Vesi1106, Ve-

si111, WOK19 ja GTK1 otetuille pohjavesinäytteille sekä Patamäen vesilai-

toksen raakaveden vesinäytteelle. Näytteissä todettiin sinkki-, koboltti- ja nik-

kelipitoisuuksien olevan alueelle tyypillisesti koholla, pitoisuuksien ylittäessä 

EQS-arvot.  

Maaliskuussa 2018 määritettiin myös pohjaveden litiumpitoisuus 

ensimmäisen kerran. SYKE:n ja GTK:n vuonna 2006 tekemän selvityksen 

mukaan pohjaveden litiumin (liukoinen) taustapitoisuus Suomessa oli 0,62 

μg/l (vaihteluväli < 0,02–3,0 μg/l). Maaliskuussa 2018 otetuissa 

pohjavesinäytteissä litiumin pitoisuudet (7,1–7,6 μg/l) olivat koholla em. 

taustapitoisuuteen verrattuna. Tammikuussa 2019 otettiin korvaava näyte 

havaintoputkista Vesi1106 ja Vesi1108 litiumin määritystä varten, sillä määri-

tys oli jäänyt tekemättä syyskuun 2018 näytteistä. Litiumpitoisuus havainto-

putkessa Vesi1106 oli 5,8 μg/l ja 8,9 μg/l havaintoputkessa Vesi1108. Mo-

lemmat pitoisuudet ovat koholla taustapitoisuuteen verrattuna. 

Alla olevassa kuvassa on esitetty kemiantehtaan lähimmät pohjavesiputket: 

Vesi1108, Vesi1106, KIP1, KoVo1, KoVo2, Neste2, Neste3 ja GTK2.  
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Alla olevassa taulukossa on esitetty pohjavesiputkien Vesi1106, Vesi1108, 

KIP1 ja GTK2 näytteenottojen analyysitulokset vuosilta 2012–2019. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty pohjavesiputkien KoVo1, KoVo2, Neste2 

ja Neste3 näytteenottojen analyysitulokset vuosilta 2012–2019.  
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Pohjaveden kemialliseen laatuun ja peruskoostumukseen vaikutta alueen 

maa- ja kallioperän ominaisuudet esim. mineraalikoostumus ja maalaji, hyd-

rologiset tekijät sekä ihmistoiminta. Eri tekijöistä johtuen, pohjaveden laatu 

vaihtelee alueellisesti merkittävästi. Pohjaveden hapekkuus ja hapettomuus 

vaikuttavat myös pohjaveden laatuun. Tuloksien perusteella pohjaveden laa-

tu kemiantehtaan alueella ja sen lähiympäristössä on vähähappista sekä rau-

ta- ja mangaanipitoista. Korkeahkot ammonium-, kloridi- ja sulfaattipitoisuu-

det johtuvat pääosin viimeisimmän jääkauden jälkeisen litorinamerivaiheen 

aikana kerrostuneista orgaanisista yhdisteistä ja pelkistävistä olosuhteista 

alueella. 

Lievästi kohonneita kloridipitoisuuksia on tavattu Ykspihlajan teollisuusalueen 

havaintoputkista otetuissa näytteissä. Alueen pohjoisosan kohonneet pitoi-

suudet (yli 25 mg/l) johtuvat ainakin osittain meriveden vaikutuksesta. Myös 

kohonneet sähkönjohtavuudet johtuvat pääsääntöisesti samoista syistä kuin 

kohonneet kloridipitoisuudet. Pohjaveden sinkkipitoisuus on myös koholla 

Ykspihlajan suurteollisuusalueella. Alueen pohjoisosan selvästi kohonneet 

ammoniumtyppipitoisuudet (> 5 mg/l) johtuvat todennäköisesti vanhan jäte-

vedenpuhdistamon maapohjaisten altaiden suotautumisesta. 

Pintavedet 

Hankealue sijoittuu Perämeren rannikkoalueen päävaluma-alueelle (84) kuu-

luvan välialueen (84V044) valuma-alueelle, jonka pinta-ala on noin 24,55 

km2. Kokkolan edusta kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren ve-

sienhoitoalueeseen. 
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Merialue 

Kokkolan edustalla Ykspihlajan rannikko on ennen teollisuutta ollut matalaa 

hiekkarantaa. Merialue on rannikolla matalaa ja avointa. Yksipihlajanlahti, 

suurteollisuusalueen edusta sekä Kaustarinlahti aina Trutklippaniin saakka 

ovat syvyydeltään alle 10 metriä. Merialue syvenee yli 20 metriin vasta Tan-

karin majakkasaaren ja muun ulkosaariston ulkopuolella.  

Kokkolan edustalla rannikon suuntainen virtaus ja sen suunta riippuu suuresti 

vallitsevista tuulista. Päävirtaus kulkee pääasiassa Repskärin ja Trullevin-

niemen pohjoiskärjen tason pohjoispuolella. Pienempi virtaus käy Södra 

Trutklippanin matalikon ja mantereen välistä. Virtauksen suunta riippuu tuu-

len suunnista; lännen ja etelänpuoleisilla tuulilla meriveden pintaosien virtaus 

on koilliseen ja pohjoistuulilla päinvastoin. Talvella virtauksia synnyttävät 

pääasiassa vedenkorkeuden vaihtelut. Jääpeitteisenä aikana syvyyssuuntai-

nen sekoittuminen on vähäistä ja makea jokivesi sekä jätevedet erottuvat eril-

lisenä kerroksena heti jään alla vielä usean kilometrin etäisyydellä purkualu-

eista.  

Merenpohjan laatu 

Kokkolan edusta on avoin ja kovan tuulen vallitessa aallokko aiheuttaa voi-

makkaita veden liikkeitä syvilläkin alueilla. Pehmeitä sedimentaatio- eli ke-

rääntymispohjia, joihin hienojakoinen aines kertyy pysyvästi, esiintyy Peran-

dön selällä ja Öjan ulkosaariston pienissä syvänteissä sekä alueen suojaisilla 

lahtialueilla.  

Kokkolan edustan sedimenttien laatua on tutkittu ja seurattu yhteistarkkailun 

puitteissa jo vuosia, viimeksi vuonna 2015. Sedimenteistä tehtyjen analyy-

sien perusteella metallipitoisuuksiltaan puhtaimmat sedimentit sijaitsevat ny-

kyisin Trullöfjärdenin pohjukassa (Perhonjoen suisto) ja Repskärin huuhtou-

tumispohjalla. Yleisesti likaisimmat sedimentit sijaitsevat Kaustarinlahden 

suulla, Ykspihlajanlahdella sekä Perandön syvänteen sedimentaatiopohjalla, 

jonne kertyy orgaanista ainesta melko laajalta alueelta. Toksisuustesteissä ei 

ole kuitenkaan todettu Kokkolan edustan sedimenteillä olevan selkeitä toksi-

suusvaikutuksia.  

Merialueen kuormitus 

Teollisuuden lisäksi Kokkolan kaupungin jätevesistä on aiheutunut kuormitus-

ta Kokkolan edustan merialueelle. Merialueen vesistötarkkailua on tehty yh-

teistarkkailuna vuodesta 1975 lähtien. Merialueella tehtävä yhteistarkkailu 

koostuu vedenlaadun seurannan lisäksi sedimentin ja eliöstön (pohjaeläimet 

ja makrolevät) seurannasta sekä kalataloustarkkailusta. Jaksolla 2016–2021 

tarkkailussa noudatetaan 21.1.2016 päivättyä ohjelmaa, jonka Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskus on hyväksynyt päätöksellään 25.2.2016 ja Varsi-

nais-Suomen ELY-keskus (kalatalouspalvelut) päätöksellään 30.11.2016.  

Teollisuuden kuormitus, etenkin metallikuormitus, on vähentynyt 1970–1980-

lukujen taitteesta lähtien. Raudan, sinkin ja nikkelin kuormitukset ovat vähen-

tyneet vielä 1990-luvulta 2000-luvulle. Kokkolan edustan merialueen fosfori- 

ja rautakuormituksesta valtaosa tulee Perhonjoesta, myös sinkki- ja nikkeli-

kuormituksista selvästi suurempi osa on peräisin Perhonjoesta. Typpikuormi-

tuksesta noin 75 % on Perhonjoesta peräisin ja 25 % jätevesistä.  
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Meriveden laatu 

Pintavesien ekologisen tilan kokonaisarviossa, vuoden 2019 aineistojen pe-

rusteella, (alla oleva kuva) Kokkolan edustan merialueen havaintopisteet si-

joittuvat vedenlaadultaan luokkiin ”hyvä-tyydyttävä”. Perämeren sisemmän 

rannikkoalueen havaintopiste Suntin edustalla sijoittui luokkaan ”tyydyttävä” 

ja Luodon saaristossa sijaitseva piste luokkaan ”erinomainen-hyvä”. Perhon-

joen vaikutusalueella sijaitseva havaintopiste sekä Perandön havaintopiste 

sijoittuivat luokkaan ”hyvä-tyydyttävä”. Muut Perämeren ulomman rannikko-

alueen havaintopisteet sijoittuivat luokkaan ”hyvä”.  

 

Sataman täyttöaltaan veden laatu 

Sataman täyttöaltaan tarkkailussa analysoidaan laaja metallivalikoima sekä 

täyttöaltaan sisäpuolen vedestä, että sen ulkopuolelta kahdesta pisteestä 

kolme kertaa vuodessa. Metallipitoisuudet ovat olleet pääsääntöisesti vuosi-

na 2004–2017 altaassa suurempia kuin sen ulkopuolella. Vuonna 2017 täyt-

töaltaan kadmiumin ja nikkelin pitoisuudet alittivat ympäristönlaatunormin 

(EQS). 

Kalasto 

Kalastus on Kokkolan edustan merialueella monipuolista. Tärkeimpiä saalis-

lajeja ovat siika, ahven ja hauki. Kalastustiedustelujen mukaan särkikalojen 

osuus saaliista on kasvanut 2000-luvulla. Kokkolan edustan merialueen tark-

kailualueelta tavataan kaikkiaan 17 kalalajia.  

Kalojen metallipitoisuuksia on seurattu Kokkolan edustalla vuodesta 1974 

lähtien. Nykyisin siian ja silakan elohopeapitoisuudet ovat pieniä. Lisäksi ah-

venen ja mateen lihaksen elohopeapitoisuudet ovat selvästi alle käyttörajoi-

tuspitoisuuden. 

Pohjaeläimistö 

Kokkolan edustalla meriveden suolaisuus vaihtelee 3,0 ‰ molemmin puolin. 

Näin vähäsuolainen murtovesi rajoittaa monien lajien esiintymistä alueella, 
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esimerkiksi itämerensimpukkaa (Macoma balthica) tavataan vain satunnai-

sesti, eikä rakkolevää tavata ollenkaan. Myös pohjoinen sijainti, veden viileys 

ja ravinteikkaampien sedimentaatiopohjien vähyys vaikuttavat pohjaeläinlajis-

ton ja yksilömäärien niukkuuteen.  

Vuonna 2017 on toteutettu laaja pohjaeläinkartoitus yhteensä 14 havainto-

paikalta. Näytteissä harvasukasmatoja esiintyi kaikilla näytteenottopaikoilla ja 

amerikansukasjalkainen esiintyi kaikilla paikoilla. Terveen pohjan indikaatto-

rina pidettyjä raakkuäyriäisiä havaittiin kaikilla vuosittaisilla asemilla.  

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Kokkola kuuluu metsäkasvillisuudeltaan ns. keski- ja eteläboreaalisten aluei-

den vaihettumisvyöhykkeeseen. Myös alueen merellinen sijainti sekä maan-

kohoaminen antavat alueen kasvillisuudelle vaikutteita.  

Hankealueen läpi kulkeva dyyni on lähialueen dyyneistä huomattavin. 

Kanckos (2003) on arvioinut, että dyynit ovat muodostaneet geomorfologi-

sesti arvokkaan kohteen sekä maisemakokonaisuuden Ykspihlajan teolli-

suusalueella. Ykspihlajan dyynikasvillisuus on muuttunut paljon teollisen toi-

minnan tulon myötä. Alueella vielä 1960-luvulla ollut hongikko tuhoutui ja tilal-

le kasvoi kitulias koivuvaltainen lehtipuusto. Lehtipuuston sekaan on alkanut 

kasvaa mäntytaimikkoa. Aluskasvillisuus on alueella vähäistä. Maisemaeko-

logisesti dyynialueet on arvioitu kasvillisuuden osalta vähän merkityksellisek-

si ja maiseman osalta jokseenkin merkittäväksi kokonaisuudeksi. Seuraavas-

sa kuvassa on esitetty raportista mukailtu dyynialueen rajaus. Lisäksi on ar-

vioitu, että dyynit ovat luonnonmonimuotoisuuden kannalta säilymisen kan-

nalta tärkeä kohde (IIII Muu arvokas kohde).  

Kantakaupungin yleiskaavan maisemaekologisessa selvityksessä (Kokkolan 

kaupunki 1994) dyynialue on rajattu hankealueelta merkinnällä ”Paikallisesti 

merkittävä, säästämisen arvoinen suojelukohde”. Selvityksestä mukailtu dyy-

nien maisemaekologinen kohde on myös esitetty alla olevassa kuvassa. Alu-

eella on voimassa oleva 12.5.2003 hyväksytty asemakaava (numero 44/5). 

Kaavassa dyynialue on merkitty merkinnällä S (suojeltava kohde), merkitty 

alla olevaan kuvaan sinisellä rasterilla. 



22 

 

 

Hankealueelle tehtiin kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus 29.6.2018. Hanke-

alueen maaperän pintakerrokset ovat länsiosissa hiekkaa ja itäosissa nor-

maalia hiekkapohjaista metsämaata. Hankealueen läpi kulkee noin reilu 5 

metriä korkea dyyni lounais-koillissuunnassa, mikä on selkeämpi ja voimak-

kaampia alueen eteläosissa. Luontotyyppi metsäinen dyyni on luokiteltu vaa-

rantuneeksi (VU). Hankealueen puusto on pääosin mäntyvaltaista. Yleisesti 

ottaen alueen luonnontilaisuus on arvioitavissa heikoksi. Alueella on tehty 

harvennushakkuita ja hankealueella on vähän kolo- ja lahopuita. Ykspihlajan 

suurteollisuusalueen historian vaikutukset ovat selkeästi havaittavissa puus-

tossa. Puusto on paikoin kitukasvuista ja ylitiheää. Ilmansaasteille herkkiä 

runkojäkäliä ei esiinny ja paikoin rungoilla kasvaa levää. Myös kenttä- ja poh-

jakerroksen kasvillisuus on paikoin niukkaa, mikä saattaa kertoa teollisuus-

ympäristön vaikutuksista. 

Hopeakivenlahdentien itäpuolella sijaitsee Santahaan metsäalue, johon kat-

sotaan kuuluvan noin 160 ha yhtenäinen metsäalue, sisältäen vanhan aseva-

rikon. Alueen metsät ovat lähes kokonaan mäntyvaltaisia, kuten hankealueel-

la. Kuivahkoilla ja kuivilla mäntykankailla kasvaa nuorta tai keski-ikäistä (20–

60 vuotta) puustoa.  

Hankealueen lähimmillä alueilla valtapuuna on mänty. Paikoitellen esiintyy 

kuusia ja koivuja. Metsä on suhteellisen harva ja sitä on paikoin harvennettu. 

Alueella on myös pieniä hakattuja aukeita. Pensaskerros on pääasiassa har-

va ja ainoastaan kuusta esiintyy alikasvoksena. Metsätyypiltään alue on kui-

va kangas ja kenttäkerroksen valtalajeja ovat puolukka, variksenmarja ja 

mustikka. Jäkäliä ja ruohokasvillisuutta kasvaa paikoin varsin yleisesti. Lä-

himmät metsät ovat tavallista talousmetsää. Santahaan alueen metsissä on 

yleisesti havaittavissa läheisen teollisuuden aiheuttamia vaurioita. Alueella ei 

ole luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita.  

Linnusto 

Hankealueen linnusto kartoitettiin 16.6.2018 pistelaskentamenetelmällä lin-

nustonseurannan laskentaohjeiden mukaisesti. Hankealueella esiintyy ta-
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vanomainen sekametsien ja puoliavointen reunavyöhykkeiden linnusto. Ylei-

simpiä pesimälajeja suppealla hankealueella ovat pajulintu (Phylloscopus 

trochilus), peippo (Fringilla coelebs), punarinta (Erithacus rubecula) ja met-

säkirvinen (Anthus trivialis), joita alueella pesii muutama pari kutakin lajia. 

Muita lajeja tavataan vain yksittäisiä pareja. Lajiston mainittavimpia lajeja 

ovat avoimilla kentillä pesivä kiuru (Alauda arvensis) ja teollisuusalueilla viih-

tyvä, Suomessa harvinainen pesimälaji, mustaleppälintu (Phoenicurus ochru-

ros). Tosin mustaleppälinnun pesiminen alueella tai sen läheisyydessä on 

epävarmaa ja satunnaista.  

Hankealueella ei ole linnustollisesti merkittäviä kohteita. Alueen metsä on 

melko nuorta ja tasalaatuista eikä sisällä mm. vanhaa metsää, kuusikoita tai 

merkittävissä määrin kolo- ja lahopuita, jotka voisivat parantaa alueen linnus-

tollista arvoa. Hankealueella ei ole merkitystä linnuston muutonaikaisena le-

vähdys- tai ruokailualueena. 

Nisäkkäät 

Nisäkkäiden osalta voidaan todeta, että hankealue ei sovellu uhanalaisten ja 

luontodirektiivin lajien (liitteen II ja/tai IV), kuten liito-oravan, viitasammakon 

tai saukon elinympäristöksi alueen biotooppien puolesta. Ykspihlajan teolli-

suusalueella on yleisesti varsin vahva metsäjäniskanta ja tämän seuraukse-

na alueella viihtyy myös kettuja. Myös pienpedot (kärppä, lumikko, minkki), 

orava, supikoira, mäyrä sekä metsäkauris ovat teollisuusalueen vakituista la-

jistoa. Ajoittain Santahaan ja Sannanrannan metsäalueilla ja ruovikoissa viih-

tyvät myös hirvet. Näille alueella esiintyville lajeille hankealueella ei ole eri-

tyistä ja poikkeavaa merkitystä verrattuna koko teollisuusalueeseen tai San-

tahaan metsäalueeseen.  

Luontodirektiivien lajien osalta alueen lepakkokantaa kartoitettiin elokuussa 

2018 yhtenä yönä (Envineer Oy). Hankealueella ei tehty havaintoja lepakois-

ta eikä hankealueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ole lepakoille so-

pivia elinympäristöjä. Hankealueen eteläpuolella noin 700 metrin etäisyydellä 

tehtiin kaksi havaintoa pohjanlepakosta, mikä voisi viitata Ykspihlajan asu-

tusalueella olevaan lepakkoesiintymään. Periaatteessa myös teollisuusalu-

eella voisi olla lepakoille sopivia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, mutta tar-

kempaa tietoa lajien esiintymisestä koko teollisuusalueella ei ole eikä sitä 

tämän kartoituskäynnin perusteella voi päätellä. Kokkolan seudulla tavataan 

yleisesti pohjanlepakko, mutta myös mahdollisesti eri siippalajeja ja kor-

vayökköä. 

Luonnonsuojelualueet 

Hankealueen lähin luonnonsuojelualue on Rummelön-Harrbådanin Natura-

alue (FI1000003), joka luokitellaan luontodirektiivin (SCI) ja lintudirektiivin 

mukaiseksi suojelualueeksi (SPA). Alueen kokonaispinta-ala on 236 ha. Li-

säksi alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Suojelualue 

sijaitsee hankealueesta n. 2,2 km pohjoiseen. Samainen Harrbådan-

Rummelön alue kuuluu myös Kokkolan kaupungin perustamaan luonnonsuo-

jelualueeseen.  

Rummelön-Harrbådanin Natura-aluetta luonnehtivat matalille merenrannoille 

muodostuneet laajat rantaniityt (suurimmillaan 400 m) ja sen vyöhykkeisyys. 

Alueella on nähtävissä rantakasvillisuuden luonnollisen sukkessionsarjan ke-

hittyminen kangasmetsäksi. Alueella on myös mm. glo-järviä. Vesiranta on 
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matala sekä hiekkapohjainen ja alueella on myös vedenalaisia hiekkasärkkiä. 

Alueella esiintyy arvokkaita Perämeren luontotyypeille ominaisia kasvilajeja 

(ns. ruijanesikko-ryhmän lajeja) ja mm. pikkusuolamaltsaa.  

Rummelön-Harrbådanin alueen linnustollinen arvo on suuri sekä pesimälin-

nustolle että muutonaikaisena levähdysalueena. Alueella on tavattu 241 lajia, 

joista 86 pesii säännöllisesti ja 14 epäsäännöllisesti. Alueella on myös merki-

tystä sulkasadonaikaisena kerääntymäalueena.  

Kokkolan saariston Natura-alueen (FI1000033) lähimmät osat sijaitsevat lä-

himmillään noin 4 km etäisyydellä hankealueesta. Kokkolan saaristo on luoki-

teltu sekä luontodirektiivin (SCI) että lintudirektiivin mukaiseksi suojelualu-

eeksi (SPA).  

Kokkolan saariston Natura-alue käsittää laajasti Kokkolan, Kälviän ja Lohta-

jan rannikkoa ja saaristoa. Aluetta luonnehtii saarien, pitkien niemien ja lah-

tien rikkonaisuus, minkä monimuotoisuutta jokisuistot lisäävät. Myös ulkosaa-

risto kuuluu alueeseen.  

Alueen arvokkaita elinympäristöjä ovat mm. glo-järvet, luonnontilaiset vanhat 

metsät, boreaaliset lehdot sekä erilaiset rantaelinympäristöt (ulkosaariston 

luotojen ja saarien lisäksi mm. matalakasvuiset rantaniityt, sukkessiometsät 

sekä kalliorannat). Linnusto on alueella arvokas ja käsittää useita arvokkaita 

meri- ja rantalajeja, kuten merikihu, pilkkasiipi, räyskä sekä selkälokki. Alu-

een kasvistoon kuuluu monta alueellisesti uhanalaisia ja endeemisiä lajeja 

kuten, pikkuluikka, perämerensilmäruoho, tuppivita, poimu- ja suomenhierak-

ka, isomaksaruoho, lehtotähtimö, merisara, vihnesara, merihanhikki ja meri-

kohokki. 

BirdLife Suomi on luokitellut Suomessa tärkeitä lintualueita. Näitä on kan-

sainvälisiä (IBA, Important Bird and Biodiversity Areas) ja kansallisia 

(FINIBA, Finnish Important Bird Areas). Lisäksi Keski-Pohjanmaan lintutie-

teellinen yhdistys ry on luokitellut maakunnallisesti tärkeitä lintualueita 

(MAALI-hanke). Alla olevassa taulukossa on esitetty lähimmät lintualueet. 

Alue Luokitus Etäisyys, 

km 

Ykspihlajan lampi MAALI 0,9 

Kokkola-Kälviä saaristo IBA, FINIBA. MAALI 1,6 

Harrbådan- Rummelö IBA, FINIBA 2,0 

Lähin tärkeä lintualue on Ykspihlajan lampi (MAALI 740034). Lampi on osana 

teollisuuden lauhdevesialtaita. Se on rehevä ja rannoiltaan laajan ruovikon 

peitossa. Lampi on erityisesti vesilintujen suosima pesimäalue. Pesimälajis-

toa ovat mm. ristisorsa, puna- ja tukkasotka sekä nokikana. Kohde ei ole 

suojeltu. Muut alueet ovat hyvin pitkälti samoja kuin jo edellä tarkastellut Na-

tura-alueet (Rummelö-Harrbådan ja Kokkolan saaristo). Niiden linnustollinen 

arvo on suuri. Alueet eivät kuitenkaan sijaitse hankealueen välittömässä lä-

heisyydessä. 

Ilmanlaatu 

Kokkolassa Ykspihlajan teollisuuden ilmapäästöt ovat vähentyneet huomat-

tavasti 1900-luvun puolenvälin jälkeen. Teollisuuden päästöjen vähennyttyä 

1990-luvulla, ovat suurimmiksi ongelmiksi kaupungin keskustan ilmanlaadun 

kannalta nousseet tieliikenteestä peräisin olevat typenoksidipäästöt ja erityi-

sesti ajoittaiset hiukkasten korkeat pitoisuudet. Tieliikennepäästöjen aiheut-
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tamat ongelmat ajoittuvat selvimmin kylmiin talvikuukausiin. Vaikka teollisuu-

den ja energiantuotannon typenoksidipäästöt ovat suurempia kuin liikenteen, 

ovat liikenteen päästöt merkittävämpiä niiden matalasta päästökorkeudesta 

ja sijainnista johtuen. Leijuvista hiukkasista aiheutuvat ongelmat ajoittuvat 

pääosin kevääseen katujen kuivuessa ja talven aikana muodostuneen katu-

pölyn noustessa ilmaan liikenteen ja tuulen vaikutuksesta. Myös ympäristöön 

pääsevät metallit liittyvät Kokkolassa keskeisesti ilmansuojeluun metallien 

kertyessä usein ympäristöön. 

Kokkolan ilmanlaatua tarkkaillaan yhteistarkkailuna, johon osallistuvat merkit-

täviä ilmapäästöjä aiheuttavat laitokset, joiden lupapäätöksissä on määrätty 

osallistumisesta ilmanlaadun yhteistarkkailuun. Ilmanlaatua tarkkaillaan Kok-

kolassa kahdella mittausasemalla, keskustassa Pitkänsillankadulla ja Ykspih-

lajassa Ykspihlajan koululla. Ykspihlajan mittausasema valvoo pääasiassa 

teollisuuden, energiantuotannon ja Kokkolan sataman ilmapäästöjä. Mittaus-

asemalla mitataan jatkuvasti rikkidioksidin (SO2), hengitettävien hiukkasten 

(PM10), pienhiukkasten (PM2,5), PM1-hiukkasten ja typen oksidien (NOx, NO ja 

NO2) pitoisuuksia.  

Alla olevassa kuvassa on esitetty ilmanlaadun kehitys Ykspihlajassa vuosina 

2006–2019 (Ilmanlaadun yhteistarkkailun vuosiraportti, Kokkolan kaupunki 

ympäristöpalvelut 2019). Vuonna 2019 ilmanlaatu oli hieman parempi Yks-

pihlajassa kuin Kokkolan keskustassa. Molemmissa mittauspisteissä ilman-

laatu oli heikoimmillaan huhtikuussa. Teollisuus ja satama-alueen päästöt 

vaikuttivat kuitenkin Ykspihlajan ilmanlaatuun ajoittain. Teollisuuden päästöt 

heikentävät Ykspihlajan ilmanlaatua alueella usein vallitsevan maamerituuli-

ilmiön vaikutuksesta.  

 

Ennen vuotta 2010 Kokkolassa on seurattu yhdyskuntailman hiukkasten me-

tallipitoisuuksia noin viiden vuoden välein. Ykspihlajassa on aloitettu keväällä 

2012 jatkuva metallinäytteiden keruu PM10-fraktiosta. Kerätyistä näytteistä 

analysoidaan 27 eri metallia, joista lyijylle on asetettu raja-arvo (500 ng/m3). 

Tavoitearvo on asetettu arseenille (6 ng/m3), kadmiumille (5 ng/m3) ja nikkelil-

le (17 ng/m3).  
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Vuonna 2019 lyijypitoisuuden vuosikeskiarvo oli 3,70 ng/m3, joka alittaa sel-

västi vuosiraja-arvon 500 ng/m3. Myös arseenille, kadmiumille ja nikkelille 

asetetut tavoitearvot alittuivat selvästi. Arseeni 0,04 ng/m3 (tavoitearvo 6 

ng/m3), kadmium 0,09 ng/m3 (tavoitearvo 5 ng/m3) ja nikkeli 1,13 ng/m3 (ta-

voitearvo 17 ng/m3).  

Bioindikaattoriselvitys 

Ilmanlaatua on seurattu Kokkolan seudulla bioindikaattorien avulla 1970-

luvulta lähtien. Bioindikaattoreina on käytetty männyn runkojäkäliä ja männyn 

neulasten, sammalen ja humuksen alkuainepitoisuuksia sekä humuksen ke-

miallisia ominaisuuksia. Kokkolan ja Pietarsaaren seudulla sijaitsevien suur-

teollisuuden ja energiantuotannon keskittymien lisäksi ilman epäpuhtauksien 

päästöjä aiheuttavat muun muassa liikenne, karjatalous sekä turkistarhaus.  

Kokkolan seudun suurteollisuuden keskittymästä aiheutuu rikkidioksidin sekä 

erityisesti raskasmetallien päästöjä. Typen oksidien ja hiukkasten päästöistä 

suurin osa syntyy Pietarsaaressa. Rikkidioksidipäästöt ovat kasvaneet 1990-

luvun puolivälistä vuoteen 2003. Vuoden 2003 jälkeen rikkidioksidipäästöt 

ovat laskeneet, mutta olivat vuonna 2011 hieman korkeammalla tasolla kuin 

1990-luvun loppupuoliskolla. Ilman kautta leviävät metallipäästöt ovat vähen-

tyneet Kokkolassa 1990-luvulta. 2000-luvulle tultaessa, mutta kuormitukses-

sa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2003 jälkeen. Päästöjen 

kokonaismäärässä mitattuna ja pitoisuuksien kannalta merkittävin yksittäinen 

ilman epäpuhtautena kulkeutuva metalli on sinkki.  

Vuonna 2012 ja 2018 toteutetussa Kokkolan ja Pietarsaaren seudun ilman-

laadun bioindikaattoritutkimuksessa todettiin Ykspihlajan alueella kohonneita 

raskasmetallien pitoisuuksia humuksessa, sammalissa ja neulasissa. Vuoden 

2018 bioindikaattoritutkimuksessa todetut korkeimmat arseenin, kadmiumin, 

koboltin, elohopean, nikkelin ja sinkin pitoisuudet neulasissa, sammalissa ja 

humuksessa keskittyivät yksinomaan tai lähes yksinomaan Ykspihlajan ym-

päristöön. 

Lumitutkimus 

Orgaaniset ja epäorgaaniset epäpuhtaudet ja hiukkaset kerääntyvät talvella 

laskeumana lumeen ja vapautuvat keväällä sulamisvesien mukana maape-

rään ja vesistöön. Lumen epäpuhtauksia analysoimalla saadaan helposti lisä-

tietoa päästöjen ja epäpuhtauksien alueellisesta leviämisestä sekä kokonais-

kuormituksesta. Kokkolassa on tehty lumiselvitys talvella 2009–2010, jolloin 

luminäytteitä otetiin yhteensä 30 pisteestä Kokkolan kaupungin alueelta 

mahdollisimman tasaisilta ja avoimilta alueilta, ei kuitenkaan pelloilta.  

Kokkolan suurteollisuusalueen läheisyydessä mitattiin korkeimmat pitoisuu-

det mm. kadmiumia, kobolttia, nikkeliä sekä sinkkiä. Tulosten perusteella on 

todettu suurteollisuusalueen vaikuttaneen erityisesti kohonneisiin sinkin ja 

koboltin pitoisuuksiin. Kaupunkialueella todettujen joidenkin haitta-aineiden 

korkeiden pitoisuuksien on arvioitu johtuvan liikenteestä. Meren läheisyyden 

on arvioitu selittävän kalsiumin, magnesiumin, kaliumin ja natriumin pitoi-

suuksien laajan levinneisyyden tutkitulla alueella. Kokkolan keskustassa to-

dettiin korkeita pitoisuuksia alumiinia ja magnesiumia. Lumiselvityksen perus-

teella suurimmat päästömäärät ovat laskeutuneet teollisuusalueen ja Ykspih-

lajan alueelle. Myös merelle päin oli levinnyt päästöjä. Suurimmat pitoisuudet 

todettiin 3–5 km säteellä suurteollisuusalueesta. Kokonaisuudessaan kaik-
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kien päästöjen todettiin levittäytyneen noin 20 km säteelle rannan suuntai-

sesti. Sisämaahan päästöt olivat levinneet vain 10 km säteelle Kälviän alu-

eelle. 

Maisema ja kulttuuriympäristö 

KIP:n alueella on pitkät merenkulun ja teolliset perinteet. Alueen satama on 

rakennettu vuonna 1825 ja alueella on ollut kemianteollisuutta vuodesta 

1945. Ykspihlajan ja Hopeakivenlahden alueet ovat olleet teollisuusalueina jo 

yli 70 vuotta. Maisemallisesti tasaisella ranta-alueella on vuosikymmeniä ollut 

runsaasti teollisuusrakennuksia, halleja, kenttiä, korkeita piippuja ym.  

Tehdasalueella on nykyisin nuorta mäntymetsää hiekkamaassa. Metsä jat-

kuu tehdasalueen eteläpuolella olevan voimalaitoksen ympärille ja itäpuolella 

sijaitsevan ratapihan ja Hopeakivenlahdentien itäpuolelle. Tehdasaluetta ym-

päröivät teollisuusrakennukset ja satama peittävät näkyvyyden hankealueelta 

merelle. Tehdasalueen pohjoispuolella sijaitsee Nesteen varastosäiliöitä. 

Tehdasalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse muinaisjään-

nöksiä eikä valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-

alueita.  

Arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen osalta hankealueella tai sen 

läheisyydessä ei ole kohteita. Lähin arvokas kohde on Ykspihlajan satama-

konttori (koodi 272-148).  

Liikenne 

Keliberin suunnittelema kemiantehdas sijoittuu KIP:n suurteollisuusalueelle. 

Jo olemassa olevan teollisuustoiminnan myötä hankealueen läheisyydessä 

liikennöi jo nykyisin sekä työmatkalaisia että raskasta kalustoa.  

Spodumeenirikaste kuljetetaan kemiantehtaalle yhtiön Päivänevan rikasta-

molta. Reitti kulkee Päivänevan rikastamoalueelta Toholammintietä (kantatie 

63) pitkin Kaustisen keskustan läpi edelleen Jyväskyläntielle (valtatie 13). 

Kokkolassa reitti jatkuu Jyväskyläntieltä Eteläväylälle lännen suuntaan. Kier-

toliittymän jälkeen reitti jatkuu Satamatietä pitkin, kunnes KIP:n alueella 

käännytään kiertoliittymästä Kemirantielle pohjoisen suuntaan.  

Vuoden 2020 keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) vaihteli kuljetusreitin 

varrella välillä 2 314–12 049 ajoneuvoa vuorokaudessa. Keskimääräinen 

raskaan liikenteen määrä (KVLras) vuonna 2019 vaihteli välillä 200–1 044 

ajoneuvoa vuorokaudessa. Suurimmat liikennemäärät kuljetusreitillä olivat 

Eteläväylällä sekä Satamatiellä Jyväskyläntien (VT13) ja Laajalahdentien vä-

lisellä osuudella. Raskaan liikenteen osuus keskimääräisestä vuorokausilii-

kenteestä on suurimmillaan (16,6 %) Satamatiellä Pohjoisväylän ja Kemiran-

tien välisellä osuudella. 

KIP:n alueen tavaraliikenteessä käytetään myös rautateitä, mm. Kokkolan 

Sataman Kantasatamaan sekä Syväsatamaan on yhteydet rautateitä pitkin. 

Suunnitellun kemiantehtaan länsipuolella sijaitsee KIP:n pohjoisosaan kulke-

va rata ja Ykspihlajan väliratapiha. Väliratapihaa käytetään raakapuun kuor-

maukseen. KIP:n alueella kulkee myös monia muita ratoja, joten alueella 

esiintyy jonkin verran junaliikennettä. Junia käytetään teollisuusalueella ma-

teriaalien, kuten rikasteiden ja kemikaalien, kuljetukseen.  

Kokkolan Satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama, jonka liiken-

nemäärät ovat kasvaneet. Kaivannaisteollisuuden lisäksi Kokkolan Satama 



28 

 
palvelee Venäjän transitoliikennettä sekä Kokkolassa toimivaa teollisuutta ja 

paikallista kauppaa. Sataman kokonaistavaraliikennemäärä vuonna 2018 oli 

7,3 milj. tonnia. Aluksia satamassa kävi vuonna 2018 yhteensä 603 kpl. Kok-

kolan Satamalla on käytössään kolme satamaa: kantasatama, Hopeakiven 

satama ja Syväsatama. Kemiantehtaan valmis tuote, litiumhydroksidi, tullaan 

toimittamaan asiakkaille pääasiassa laivoilla Kokkolan sataman kautta. 

Melu  

Meluselvitys 2014 ja ennuste vuodelle 2030 

Kokkolan kaupungin meluselvityksessä on arvioitu laskennallisesti melua 

Kokkolan kaupungin alueella vuonna 2014 ja ennustetilanteessa vuonna 

2030. Laadittu meluselvitys sisältää laskennat tie- ja raideliikenteen, Ykspih-

lajan teollisuusalueen, ratapiha-alueiden (Ykspihlaja, Kokkolan asema, Vaa-

ran alue), murskaamoalueiden, moottoriurheiluratojen, ampumaratojen sekä 

tuulivoimaloiden aiheuttamista ympäristömelutasoista. Melutilanteesta on 

laadittu ennuste vuodelle 2030 arvioiduilla tie- ja raideliikennemäärillä.  

Meluselvityksessä on arvioitu laskennallisesti kaupungin eri melulähteistä pe-

räisin oleva melu nykytilanteessa. Selvityksen perusteella Kokkolan kaupun-

gin asukkaista noin 14 % asuu alueella, jossa päiväaikainen keskiäänitaso 

(klo 07–22) ylittää 55 dB tason. Raideliikenne on toiseksi merkittävin melun 

aiheuttaja, ennustetilanteeseen laadittujen arvioiden mukaan raideliikenteen 

aiheuttama melualtistuminen kasvaa tulevaisuudessa; arvion mukaan noin 

80 %:lla nykytilanteeseen verrattuna. Teollisuuslaitosten, ratapihojen, murs-

kaamoiden, moottoriurheilu- ja ampumaratojen sekä tuulivoimaloiden aiheut-

tamalle melulle arvioidut altistujamäärät ovat selvityksen mukaan selvästi tie- 

ja raideliikenteen altistujamääriä pienempiä. Selvityksen mukaan Ykspihlajan 

teollisuustoimintojen aiheuttamat meluvyöhykkeet rajoittuvat suurelta osin te-

ollisuusalueiden sisäpuolelle, eikä teollisuusalueen toimintojen melu aiheuta 

ohjearvojen ylityksiä asuinalueilla. Kokkolan kaupunki pyrkii torjumaan pää-

osin liikenteestä syntyvää melua meluestein. Esimerkiksi Ykspihlajaan (KIP:n 

alueelle) johtavan junaraiteen ja Ykspihlajan asutuksen välissä on melueste, 

joka vähentää melun kantautumista Ykspihlajan asutusalueelle. Tulevalla li-

tiumkemiantehtaan alueella päivä- ja yöajan keskiäänitasot vaihtelevat selvi-

tyksen mukaan tasolla > 45…55 dB. 

Melumittaukset 2015 

KIP:n alueella on tehty melumittauksia mm. vuosina 2010 ja 2015. Vuonna 

2015 mittaukset tehtiin 9–23.1.2015 (talvi) ja 29.6–15.7.2015 (kesä) yhteensä 

seitsemässä mittauspisteessä (MP1-MP7). Mittauspisteet MP1-MP4 sijoittu-

vat KIP:n alueelle ja mittauspisteet MP5-MP7 sen ulkopuolelle. MP3 sijoittuu 

kemiantehtaan alueelle.  

KIP:n alueelle sijoittuvissa mittauspisteissä MP1-MP4 keskiäänitasot vaihteli-

vat mittauksissa välillä 41–60 dB ja yöllä välillä 41–58 dB. Keskiäänitasot oli-

vat samalla tasolla kuin vuonna 2010. KIP:n alueen toimijoiden yhteisvaiku-

tuksesta päivä- ja yöajan keskiäänitasot ovat koholla KIP:n alueella, 55 dB 

melualue ei kuitenkaan juurikaan ulotu KIP:n alueen ulkopuolelle.  

Talven mittauksissa KIP:n alueen ulkopuolella sijaitsevissa mittauspisteissä 

MP5-MP7 päiväaikaiset keskiäänitasot joko alittivat tai olivat melun ohjearvo-

jen (VNp 993/1992) tasolla mittausepävarmuus huomioiden, yhtä poikkeusta 

lukuun ottamatta. Päiväajan ohjearvo 55 dB ylittyi 11.1.2015 mittauspistees-
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sä MP7, tarkastelun perusteella ylityksen on todettu johtuneen voimakkaasta 

tuulesta, eikä KIP:n alueen tehdastoiminnoista. Myös yöaikojen keskiäänita-

sot joko alittivat tai olivat samalla tasolla melun ohjearvojen kanssa yhtä yötä 

lukuun ottamatta. Mittauspisteissä MP6 ja MP7 yöajan ohjearvo ylittyi 

19.1.2015, syyksi todettiin kuitenkin voimakas tuuli. Kesän mittauksissa päi-

vä- ja yöaikojen keskiäänitasot joko alittivat tai olivat melun ohjearvojen tasol-

la kaikissa KIP:n alueen ulkopuolisissa mittauspisteissä MP5-MP7.  

Tuotannollinen toiminta on KIP:n alueella kasvanut vuosien 2010 ja 2015 vä-

lillä, mutta mittaustulosten perusteella melutaso tai meluvaikutukset eivät ole 

lisääntyneet. Mittaustulosten mukaan 55 dB melualue on pysynyt ennallaan, 

eikä KIP:n alueen toiminnasta aiheudu ohjearvot ylittävää ympäristömelua. 

Melumittaukset 2020 

Vuoden 2020 mittausjaksolla havaittiin kolme ohjearvojen ylitystä altistuvissa 

kohteissa mittauspisteissä MP1, MP3 ja MP4. Mittapisteen MP4 ylitys tapah-

tui yöaikaan (klo 22–7) 16.12. Mittapisteiden MP1 ja MP3 ylitykset tapahtui-

vat päivällä 17.12. Kaikille ylityksille oli yhteistä taustakohinatason nousu. 

Kaikkien mittauspisteiden tallenteissa on myös jossain määrin kuultavissa 

KIP alueen ääniä, mutta niiden merkitys ohjearvon ylittymiselle on pieni. 

Arvio Ykspihlajan asuinalueen melutasoista 

Ykspihlajan asuinaluetta lähimpänä olleiden mittauspisteiden MP5 ja MP6 

päivä- tai yöajan keskiäänitasot eivät ylittäneet vakituisen asutuksen ohjear-

voja (päivä 55 dB(A)/yö 50 dB(A)) kertaakaan mittausjaksolla. Tämän takia 

on erittäin epätodennäköistä, että ohjearvot olisivat Ykspihlajan asuinalueella 

ylittyneet mittausjaksolla KIP alueelta tai satamasta tulevan melun takia. 

Tulosten vertailu 2015 ja 2018 mittausten tuloksiin 

Vertailtaessa vuosien 2015, 2018 ja 2020 tuloksia keskenään voidaan todeta, 

että altistuvissa kohteissa (Palma, Kräkilä, Gräsholmen, Munsön) vaihtelevat 

välillä 41–45 dB(A). Kräkilän vuoden 2015 talven mittaustulos (52 dB) poik-

keaa linjasta, mutta tämän todettiin johtuneen poikkeuksellisista mittausolois-

ta.  

Yöajan tuloksissa todettiin selkeästi enemmän vaihtelua kuin päiväajan tu-

loksissa. Yöajan tuloksissa näkyy selkeämmin olosuhteiden vaihtelu eri vuo-

sina ja vuodenaikoina. Yöaikaan, kun muu toiminta vaimenee, näkyy olosuh-

teiden vaihtelun vaikutus selkeämmin. 

Vertailu vuoden 2014 melumallinnukseen 

Vuoden 2020 mittaustulokset ovat jokseenkin yhteneväiset mallinnuksen 

kanssa lukuun ottamatta mittauspisteitä MP6 ja MP9. Mallinnuksessa näiden 

mittauspisteiden meluvyöhyke on 45–50 dB. Molempien mittauspisteiden mit-

taustulokset ylittävät 50 dB, jolloin ne kuuluisivat mittaustulosten mukaan vih-

reälle vyöhykkeelle (50–55 dB).  

Mittauspisteessä MP6 aiempaa korkeampaa melutasoa selittää mittauspis-

teen läheisyydessä oleva rakennustyömaa (Adolf Lahti Oy Ab:n kemikaalien 

varastointihallin rakentaminen). MP6:n läheisyydessä on myös Kokkolan 

Energia Voima -yksikkö, jonka alueella oli käynnissä puupolttoaineen hake-

tus useana päivänä mittausjaksolla, mittausjaksolle osui myös K1 ja K2 -

kattiloiden ylösajoa. Mittauspisteen MP9 lähimmällä tuotantolaitoksella ei Bo-
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liden Kokkolan Oy:lta saatujen tietojen mukaan ole tapahtunut melun kannal-

ta oleellisia muutoksia vuoden 2015 mittausten jälkeen. 

Tärinä 

Tärinää Ykspihlajan alueella aiheutuu nykytilassa pääosin raideliikenteestä ja 

pienemmissä määrin tieliikenteestä. 

PERUSTILASELVITYS 

Kemiantehtaan alueelle on tehty ympäristönsuojelulain 82 §:n mukainen 

maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys (2.12.2020), joka on esitetty hake-

muksen liitteenä. Tehdasalueen kiinteistöllä ei ole ollut aikaisempaa teollista 

toimintaa. KIP:n alueella on kuitenkin ollut teollista toimintaa vuosikymmen-

ten ajan, ja toiminta on vaikuttanut esimerkiksi kemiantehtaan alueen puus-

ton kasvuun.  

Perustilaselvityksen yhteydessä maaperänäytteenotto kohdistettiin suunnitel-

lulle tehdasalueelle. Maanäytteitä otettiin alueelle systemaattisesti sijoitetuis-

ta 13:sta eri näytepisteestä noin 1 m ja 3 m syvyyksiltä. Näytteistä analysoi-

tiin XRF-kenttämittarilla arseeni-, kromi-, kupari-, lyijy-, nikkeli- ja sinkkipitoi-

suudet. Kaksi näytettä toimitettiin laboratorioon metalli- ja öljyhiilivetyanalyy-

sejä varten. Tutkittujen maaperänäytteiden analyysituloksia on verrattu val-

tioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 

antaman asetuksen 214/2007 (PIMA-asetus) mukaisiin kynnys- ja ohjearvoi-

hin. 

Kemiantehtaan alueella otetuissa maanäytteissä pitoisuudet alittivat PIMA-

asetuksen mukaiset kynnysarvot arseenilla, kromilla, kuparilla, lyijyllä, nikke-

lillä ja sinkillä kaikissa tutkituissa näytteissä. Laboratorionäytteissä öljyhiilive-

tyjen keskitisleiden (C10-C21), raskaiden öljyjakeiden (C21-C40) ja yhteen-

laskettujen öljyhiilivetyjen (C10-C40) pitoisuudet alittivat laboratorion määri-

tysrajat.  

Laboratorionäytteistä analysoitiin lisäksi litiumpitoisuudet. Litiumpitoisuudet 

olivat tutkituissa maanäytteissä 4,3 mg/kg ja 4,8 mg/kg. Keliberin Syväjärven, 

Rapasaaren, Outoveden ja Läntän alueen moreenitutkimuksissa litiumpitoi-

suudet ovat vaihdelleet välillä 7–63 mg/kg mediaanipitoisuuden ollessa 21 

mg/kg. 

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

Litiumhydroksidi on litiumkemikaali, jota tarvitaan erityisesti litiumioniakkujen 

katodiaktiivimateriaalin valmistukseen litiumioniakkujen uusimmissa kehitys-

versioissa, joissa pyritään minimoimaan koboltin määrä. Vanhemmissa kor-

keamman kobolttisisällön omaavissa litiumioniakkuversioissa käytettävä li-

tiumkemikaali on litiumkarbonaatti. Kierrätettyä litiumkarbonaattia tai muualla 

tuotettua litiumkarbonaattia voidaan tarvittaessa käyttää raaka-aineena ja 

konvertoida siitä litiumhydroksidia myös suunnitteilla olevalla Keliberin laitok-

sella. Litiumkemiantehtaalla käytetään raaka-aineena spodumeenirikastetta. 

Pääasiallisena rikasteen raaka-ainelähteenä käytetään Keliberin omaa, 

Kaustisella louhitusta malmista valmistettua spodumeenirikastetta. Spodu-

meenirikastetta on mahdollista hankkia Keliberin litiumkemiantehtaan raaka-

aineeksi myös muualta maailmalta ja laivata Kokkolaan. Suurin spodumeeni-

rikasteen tuottajamaa on tällä hetkellä Australia, mutta spodumeenirikastetta 

valmistetaan myös Euroopassa ja useita uusia hankkeita sen valmistamisek-
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si on meneillään. Pääosa maailmalla tuotetusta spodumeenirikasteesta hyö-

dynnetään Kiinassa. Kiinassa spodumeenirikasteesta valmistetaan litiumke-

mikaaleja rikkihappoliuotusprosessilla, kun Kokkolassa litiumhydroksiditeh-

taassa valmistus tapahtuu soodaliuotusprosessilla. Soodaprosessin etuna 

on, että sivuvirtana syntyvä analsiimihiekka on hakemuksen mukaan hyö-

dynnettävissä kokonaisuudessaan Kokkolan lähialueilla, kun taas rikkihappo-

liuotuksen jätteet, kipsisakka ja natriumsulfaatti ovat huomattavasti vaike-

ammin hyödynnettävissä. 

Kemiantehtaan kapasiteetti ja toiminta-aika 

Lupaa haetaan toiminnalle, jossa prosessiin syötetyn rikasteen määrä on 

 200 000 tonnia spodumeenipegmatiittia ja toiminta-aika enintään 8 000 tun-

tia vuodessa riippuen kulloisenkin vuoden huoltoseisokkien kestosta. Alla 

olevassa taulukossa on esitetty kemiantehtaan ja siihen liittyvien toimintojen 

toiminta-ajat. 

Toiminta Toiminta-aika 

Kemiantehtaan toiminta 7 päivänä viikossa (ma-su), 24 h 

Rikasteen kuljetukset ja vastaanotto 7 päivänä viikossa (ma-su), 24 h 

Kemikaalien ja raaka-aineiden kuljetukset ja vastaanotto 7 päivänä viikossa (ma-su), 24 h 

Pyöräkuormaaja kemiantehtaan alueella 7 päivänä viikossa (ma-su), 24 h 

Tarvittaessa analsiimihiekan kuljetukset dumppereilla/rekalla 7 päivänä viikossa (ma-su), 24 h 

Prosessikuvaus 

Keliberin suunnittelema litiumkemiantehdas perustuu tunnettuihin teknologi-

oihin, joita edustavat muun muassa pyrometallurgisissa prosesseissa usein 

käytettävä rumpu-uuni ja hydrometallurgisen prosessin osalta soodapaineliu-

otus ja konversioprosessi laitteineen. Litiumhydroksidin kiteytyslaitos toteute-

taan tunnettua energiatehokasta pakkokiertohaihdutus- ja kiteytysteknologiaa 

hyväksikäyttäen akkulaatuisen litiumhydroksidimonohydraatin tuottamiseksi. 

Prosessi yhdistää nämä tunnetut ja testatut teknologiat kokonaisuudeksi, jo-

ka mahdollistaa koko prosessin toteuttamisen alkalisissa olosuhteissa. Näis-

sä olosuhteissa rikasteen mineraaleista liuotus kohdennetaan nimenomai-

sesti litiumiin, ilman että prosessille, lopputuotteelle tai ympäristölle haitallisia 

alkuaineita saatetaan liukoiseen muotoon. Tämä mahdollistaa myös proses-

sin vesikiertojen sisäisen kierrätyksen, jolloin materiaali- ja energiatehokkuus 

eli kokonaisresurssitehokkuus on maksimaalista.  

Keliberin prosessi tuottaa lopputuotteena akkulaatuista litiumhydroksidi-

monohydraattia (LHM). LHM-tehtaan prosessi koostuu seuraavista vaiheista: 

- Spodumeenirikasteen vastaanotto 

- Pyrometallurginen prosessi 

o Rikasteen korkealämpötilakonversio spodumeenimalmin alfa-

kiderakenteesta beta-muotoon ja jäähdytys 

- Hydrometallurginen prosessi 

o β-spodumeenin märkäjauhatus 

o β-spodumeenin paineliuotus painereaktorissa 

o Paineliuotuksen lietteen liuos-kiintoaine-erotus 

o Paineliuotuksen kiintoaineen konversio 

o Konversion liuotusjäännöksen suodatus ja käsittely 

o Ioninvaihto 

- Litiumhydroksidin kiteyttäminen ja tuotteen käsittely 

- Litiumhydroksidin kiteytyksen emäliuoksen käsittely 

- Poisteiden ja sivuvirtojen käsittely 
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Päätöksen liitteessä 2 on esitetty prosessikuvauksessa kerrotut toiminnot ja 

päästöpisteet.  

Spodumeenirikasteen vastaanotto 

Spodumeenirikaste saapuu tehtaalle rekoilla. Rekat lastataan rikastelastiin 

Kaustisen Päivänevan rikastamolla tai satamassa laivalla tuodulla rikasteella. 

Kokkolassa litiumkemiantehtaalle saapuessaan rekat kippaavat rikasteen ka-

tettuun rikastevarastoon. Rikastevarastossa olevan syöttösuppilon kautta ri-

kaste syötetään katetulle kuljettimelle, joka kuljettaa rikastetta korkealämpöti-

lakonversioprosessiin. Rikasteessa oleva spodumeeni on tehtaalle saapues-

saan liukenemattomassa alfa-kidemuodossa. Rikasteen litiumpitoisuus ilmoi-

tettuna litiumoksidipitoisuutena on tyypillisesti 4,5–7,5 %. Kosteutta rikas-

teessa on saapuessa noin 10 %. 

Rikastetta varastoidaan litiumkemiantehtaan rikastevarastossa kahden viikon 

tuotantoa vastaava tarve, koska seuraavassa prosessivaiheessa rikasteen 

ennakoimaton loppuminen merkitsisi merkittävän laitevaurion riskiä. 

Pyrometallurginen prosessi 

Spodumeenirikasteen korkealämpötilakonversio 

Spodumeenirikasteen korkealämpötilakonversiossa alfa-kiderakenne muute-

taan beta-muotoon, jäähdytetään ja siirretään varastosiiloihin ennen seuraa-

vaa prosessivaihetta. Korkealämpötilakonversio alkaa rikasteen kuljetuksella 

liukuhihnalla tai vastaavalla mekaanisella kuljettimella korkealle rumpu-uunin 

syöttöpäähän. Siellä sijaitsee syötettävän rikasteen kuivaus- ja esilämmitys-

prosessit. Esilämmitysprosessi hyödyntää rumpu-uunista poistuvia kuumia 

savukaasuja. Jäähtyneet savukaasut johdetaan pölynpoistoon pussisuodat-

timille ja savukaasupuhaltimen kautta 48 metrin korkuiseen piippuun. Rikas-

teesta haihtuu esilämmityksessä siinä oleva vesi ja se lämpenee valmiiksi 

ennen varsinaiseen rumpu-uuniin tippumista. Tämä säästää energiaa, rum-

pu-uunin pituustarvetta ja uunin muurauksia, kun kylmä kostea rikaste ei ai-

heuta lämpöshokkia tulokohtaansa uunissa. 

Rumpu-uuni on noin 64 metriä pitkä tulenkestävillä tiilillä sisältä vuorattu te-

räsputki. Rumpu-uuni on asennettu laskevaan kulmaan, jotta pyöriessään ri-

kaste rummun sisällä liikkuisi samalla eteenpäin. Rumpu-uunin toisessa 

päässä on monikaasupoltin, joka tuottaa rumpuun lämpöä. Polttoaineena pol-

tin voi käyttää maakaasua tai propaania. Rikaste kuumenee kulkiessaan koh-

ti kuuminta poltinpäätä. Kuumetessaan siitä poistuu vielä mahdollinen kide-

vesi. Tavoitteena on saavuttaa noin 1 050 asteen lämpötila rikasteelle ja 

saada rikasteelle viipymää yli tuhannessa asteessa noin 15–20 min. Poltin-

päästä kuuma konvertoitunut rikaste tippuu prosessissa eteenpäin jäähdytys-

rummun syöttöön. Korkealämpötilakonversion onnistuminen on kriittisen tär-

keä prosessivaihe, jotta kaikki spodumeeni saadaan konvertoitua liukoiseen 

beta-muotoon, mutta mineraalikiteet eivät ole alkaneet pinnaltaan sulamaan. 

Sulaminen estää liukenemista. Spodumeenimineraalin tiheys pienenee noin 

20 %, kun sen kidemuoto on konversiossa muutettu alfasta beta-muotoon. 

Rumpu-uunin perässä on jäähdytysrumpu. Sen tarkoituksena on jäähdyttää 

konvertoitu spodumeeni hallitusti yli tuhannen asteen lämpötilasta takaisin al-

le 80 asteiseksi. Jäähdytysrummun ympärillä on lohkoittain rakennettu vesi-

valelu. Jäähdytysvesivalelu jäähdyttää epäsuorasti rummun sisällä etenevää 

spodumeenirikastetta. Lämmennyt jäähdytysvesi käy jäähdytysvesipump-
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paamolla, jossa se jäähdytetään lämmönvaihtimilla, jossa toisella puolella 

kiertää merivesi. Jäähtynyt jäähdytysvesi palaa takaisin jäähdyttämään 

spodumeenirikastetta jäähdytysrummulle, ja lämmennyt merivesi palaa takai-

sin mereen. Jäähdytysvesitarve on noin 125 m3/h. Tämä määrä kiertää sulje-

tussa jäähdytysvesikierrossa, johon lisätään tarvittaessa vettä jäähdytykses-

sä haihtuneen tilalle. Jäähdytysvesi ei koskaan ole suorassa kontaktissa me-

reen palaavan meriveden kanssa. Jäähdytysvesi on tehdasvettä, joka saa-

daan KIP Servicen vesijohtoverkostosta. 

Jäähdytysrummulla voidaan käyttää lisäksi myös suoraa vesisuihkujäähdy-

tysmenetelmää. Tällöin vesisumua ruiskutetaan suoraan kuumaan jäähdytys-

rumpuun. Rikaste jäähtyy tehokkaasti vesisumun höyrystyessä. Tällöin syn-

tyy vesihöyryä, joka johdetaan piippuun. Tällä menetelmällä ei kuitenkaan 

yksistään voida rikastetta jäähdyttää, sillä rikasteeseen ei saa jäädä kosteut-

ta sen tullessa pois jäähdytysrummusta. Menetelmä kuitenkin mahdollistaa 

lyhyemmän jäähdytysrummun käytön ja vähentää jäähdytysvedellä tehtävän 

epäsuoran jäähdytyksen tarvetta ja siten lämpökuormaa mereen. Suora vesi-

suihkujäähdytysmenetelmä tulee erityisesti kyseeseen ajanjaksoilla, kun me-

rivesi Kokkolassa on lämpimimmillään.  

Jäähdytysrummun jälkeen spodumeenirikasteella on kaksi 2 500 m3 varasto-

siiloa, joissa on mahdollisuus varastoida korkealämpötilakonversion läpikäy-

nyttä rikastetta viikon tuotannon tarve erilaisten huoltojen varalle. 

Hydrometallurginen prosessi 

Beta-spodumeenin märkäjauhatus 

Rikasteen raekoko kasvaa korkealämpötilakonversiossa 250 μm:iin, jolloin 

sen jauhatus alkuperäiseen raekokoon 150 μm:iin on tarpeen. Korkealämpö-

tilakonversiossa muodostunut β-spodumeeni syötetään myllyn syöttösiiloon 

varastosiiloista syöttimillä, tarvittaessa luokittimen läpi. Jauhatus tapahtuu 

kuulamyllyssä, jossa materiaali märkäjauhetaan. Myllyyn lisätään vettä syö-

temäärän mukaan. Ensisijaisesti myllyvetenä käytetään paineliuotusalueen 

pesusuodosta, näin hyödynnetään tehtaan sisäistä vesikiertoa. Rikaste ohja-

taan myllystä pumppukaivoon. Pumppukaivossa rikastetta laimennetaan en-

tisestään pumppauksen helpottamiseksi syöttämällä paineliuotuksen suodos-

ta pumpputankkiin. Pumpputankissa oleva liete pumpataan β-spodumeenin 

liettoon, jossa liete valmistellaan painereaktorissa tapahtuvaa liuotusproses-

sia varten. 

Paineliuotus 

β-spodumeenin lietto ja soodan syöttö 

Paineliuotus alkaa β-spodumeenin lietolla, jolloin β-spodumeeni syötetään 

jauhatuksen jälkeen lietteen valmisteluvaiheeseen. Valmisteluvaiheessa β-

spodumeeniin sekoitetaan loput kiertoliuokset: lämmitetty suodos ja pesu-

suodos 1. vaiheen suodatuksesta sekoitusreaktoreissa. Lietteen valmistelu-

vaiheessa liete seulotaan, jotta siinä mahdollisesti olevat suuremmat kappa-

leet, kuten kuulamyllyn vuorauksen tai yksittäisestä jauhinkuulasta murtunut 

palanen ei pääse rikkomaan lietepumppuja. 

Kiinteä jauhemainen natriumkarbonaatti eli sooda syötetään ja liuotetaan 

samanaikaisesti. Natriumkarbonaatin kulutus on noin 2,7 t/h. Natriumkar-

bonaatin syöttöä säädetään suhteessa myllystä saapuvaan β-



34 

 
spodumeenisyötteeseen. Natriumkarbonaatti liukenee lietteessä olevaan ve-

teen. 

Liuotusvaiheen pH-arvo säädetään kiteytysalueelta saapuvalla litiumhydrok-

sidipitoisella emäliuoksella. pH-säädön tarkoituksena on muuttaa natriumkar-

bonaatissa tai kiertoliuoksessa mahdollisesti olevat bikarbonaattijäämät kar-

bonaateiksi. 

Liete pumpataan β-spodumeenin lietosta syöttösekoitussäiliöiden ja esiläm-

mittimen kautta paineliuotusreaktoriin. 

β-spodumeenin paineliuotus 

Paineliuotuksessa edellisen vaiheen β-spodumeeniliete liuotetaan painereak-

torissa korkeassa paineessa ja lämpötilassa. 

β-spodumeeni reagoi muodostaen kiinteää litiumkarbonaattia ja analsiimia 

seuraavan reaktiokaavan mukaisesti: 

2 LiAlSi2O6 (s) + Na2CO3 + 2 H2O → Li2CO3 (s) + 2 NaAlSi2O6*H2O (s) 

Paineliuotuksen käyttölämpötila on noin 200–220°C ja käyttöpaine 20–26 

bar(g). Painereaktorin lämpötilaa säädellään suoralla korkeapaineisen höyryn 

injektoinnilla. Reaktio itsessään ei ole lämpöä tuottava. 

Liete poistetaan painereaktorista paine-eron avulla kaksivaiheeseen pus-

kuun. Kaksivaiheisen paineenalennusventtiilillä toimivan puskun on tarkoitus 

pudottaa paine ja lämpötila hallitusti painereaktorin toimintaolosuhteista ym-

päristön paineeseen ja lämpötilaan. 

Ensimmäisessä puskuvaiheessa lietteen poistamisessa painereaktorista 

muodostuu höyryä, jota syötetään takaisin esilämmitykseen. Takaisin syötet-

ty höyry lämmittää painereaktorin syöttölietettä. Tällä tavoin saadaan ener-

giasäästöä. 

Höyryt toisesta puskusäiliöstä ohjataan hönkäpesurille, samoin kuin pieni 

määrä poistokaasuja esilämmittimestä ja painereaktorista. Hönkäpesuri oh-

jaa kaasut lämmön talteenottoon. Mikäli lämmölle ei kaukolämpöverkossa ole 

käyttöä, höyry ohjataan katolle. Tällöin ulosjohdettavan höyryn määrä toises-

ta puskusta on noin 10 t/h. Mikäli lämmöntalteenotto on käytössä, muodostuu 

ulosjohdettavaa lauhtumatonta höyryä noin 0,3 t/h. Toisen puskun ja pesun 

jälkeen se on paineetonta höyryä, mutta sisältää merkittävän määrän lauh-

tumisenergiaa. Siksi energian talteenotto ja hyödyntäminen tästä kohteesta 

on järkevää silloin, kun kaukolämmölle on tarvetta.  

Liuotusalueen kaasut (eli esilämmittimen, painereaktorin syötön ja toisen 

puskun poistokaasut) kerätään ja käsitellään venturipesurissa ja ohjataan 

puhdistettuna takaisin lämmön talteenottoprosessiin. Pesuvesi kerätään kaa-

sunpuhdistimen sisäiseen vesisäiliöön ja kierrätetään takaisin suuttimiin. Li-

sävettä / puhdasta vettä lisätään säiliöön kaasunpuhdistuspiirissä olevan liu-

oksen jäähdytystarpeen mukaan. Pesuveden kierron vettä pumpataan takai-

sin prosessiin säännöllisesti kiintoaineiden ja liuenneiden epäpuhtauksien 

poistamiseksi pesukierrosta. Kaasunpesurin poistovesi syötetään suodatus-

alueelle, jossa sitä voidaan käyttää kakunpesussa. 

Lämmöntalteenotto paineliuotuksesta 

Paineliuotuksen poistokaasut kerätään lauhduttimeen lämmön talteenottoa 

varten, jotta lämpöä voidaan hyödyntää alueellisessa kaukolämpöjärjestel-
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mässä. Kaukolämmön paluuvesi ohjataan kemiantehtaalle noin 45–55°C:n 

lämpötilassa (vaihtelee vuodenajan/ulkolämpötilan mukaan). 

Suurin osa kemiantehtaan jäännöslämmön talteenotosta tapahtuu lauhdutti-

messa, joka on varustettu jäähdytysvesikierrolla. Höyry tuodaan kontaktiin 

kaukolämmönvaihtimesta palaavan jäähdytetyn kiertoveden kanssa (= noin 

60°C:n lämpötilassa). Vesi lämpenee lauhduttimessa arviolta noin 80°C:n 

lämpötilaan höyryn lauhtumislämmön vuoksi. Lauhtunut höyry muodostaa 

prosessilauhdetta, joka poistetaan prosessilauhteen poistosäiliön kautta vie-

märiin. Kuuma välikierron vesi palautetaan puolestaan kaukolämmönvaihti-

meen, josta talteen otettu lämpö siirtyy kaukolämpöveteen. Kuuma kauko-

lämpövesi, jonka tavoitelämpötila on vähintään 72°C, voidaan palauttaa kau-

kolämpöverkkoon. 

Suodatus 1 

Paineliuotuksen jälkeen liete syötetään suodattimille kiintoaineiden ja liuok-

sen erotusta varten. Liuotusjäännös erotetaan rinnakkain toimivien paine-

suodattimien avulla. Suodatusjakso koostuu esimerkiksi seuraavista vaiheis-

ta: suodatus, kakunpesu, puristus ja ilmakuivaus, kakun vapautus ja kan-

kaanpesu. Suodatusjakso kestää noin 10–15 minuuttia. Suodatuksen jälkeen 

suodinkakku kuljetetaan konversiovaiheen liettoon. Liuotusjäännös koostuu 

pääosin analsiimista (NaAlSi2O6*H2O), litiumkarbonaatista, kvartsista, 

maasälvästä ja muista sivukivimineraaleista. 

Osa suodatuksessa muodostuvasta suodoksesta kierrätetään takaisin pro-

sessiin ja osa ohjataan pois prosessista vesienkäsittelyyn ja edelleen Kokko-

lan kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle.  

Ensimmäisessä suodatuksessa muodostuvasta suodoksesta osa kierräte-

tään suodattimen syöttöön jakotukin huuhtelua varten suodatusvaiheen jäl-

keen. Jakotukin huuhteluvaihe työntää kiintoaineen jäämät suodatinkammioi-

hin ja suodoksen suodossäiliöön. Jakotukista ja putkistosta huuhtelun jään-

nösliuos poistetaan säiliöön, josta laimea liete palautetaan takaisin suodatti-

mien syöttösäiliöön. Käytetty kankaanpesuvesi kierrätetään kakunpesusäili-

öön. 

Osa suodoksesta ja pesuvedestä syötetään takaisin β-spodumeenisyötteen 

jauhatukseen ja lietteen valmistukseen aivan hydrometallurgisen prosessin 

alkuun.  

Osa suodoksesta ja pesuvesistä syötetään poisteisiin eli prosessin poistove-

sien käsittelyyn liuotusvesipiirin tasapainon säilyttämiseksi ja liukoisen kloridi-

tason säätämiseksi. Prosessista poisteeseen virtaava vesimäärä on noin 15 

m3/h riippuen suurelta osin kalsinoidun β-spodumeenisyötteen litiumpitoisuu-

desta. Mitä pienempi rikasteen Li2O-pitoisuus on, sitä enemmän uutta vettä 

on kiertoon syötettävä kakunpesuvetenä ja suorana höyrysyötteenä. 

Litiumhydroksidin konversioliuotus 

Paineliuotuksen suodatuksessa muodostuneet kiintoaineskakut hajotetaan 

ensin pulpperissa, joka syöttää materiaalin suodatinkakkujen liettoon. Kakut 

lietetään konversion syöttöreaktorissa liuotusjäännössuodatuksesta kierräte-

tyllä väkevällä pesusuodoksella sekä pienellä määrällä vettä. Näin saatu mi-

neraaliliete sekä kalkkimaito eli kalsiumhydroksidiliete (Ca(OH)2) ja loput pe-

suvedet liuotusjäännöksen suodatuksesta syötetään konversiovaiheen reak-

toreihin. Kalsiumhydroksidia syötetään suhteessa saapuvan suodatinkakun 
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massaan. Konversio tehdään matalassa lämpötilassa alumiinin ja piioksidin 

liukenemisen hallitsemiseksi. 

Osa litiumhydroksidinkiteytyksen emäliuoksen poisteesta kierrätetään kon-

versioon kiteytyspiirin alumiini-, pii- ja karbonaattipitoisuuden hallitsemiseksi. 

Aiemmin soodapaineliuotuksessa painereaktorissa muodostunut litiumkarbo-

naatti (Li2CO3) reagoi kalsiumhydroksidin (Ca(OH)2) kanssa seuraavan reak-

tiokaavan mukaisesti muodostaen litiumhydroksidia ja kalsiumkarbonaattia: 

Li2CO3 (s) + Ca(OH)2 (s) → 2 LiOH + CaCO3. 

Suodatus 2 

Suodatus 2 sisältää konversion liuotusjäännöksen suodatuksen ja käsittelyn. 

Konversion jälkeen liete syötetään liuotuksen jäännössuodattimiin kiintoai-

neiden ja liuoksen erottelua varten. Liuotusjäännös suodatetaan rinnakkain 

toimivien painesuodattimen avulla. Suodatusjakso koostuu seuraavista vai-

heista: suodatus, 1. puristus, kakunpesu, 2. puristus ja ilmakuivaus, kakun 

vapautus ja kankaanpesu. Jakso kestää noin 10–15 minuuttia. 

Kankaan- ja kakunpesuvetenä hyödynnetään kiteytysprosessin lauhdetta ja 

jonkin verran puhdasta lisävettä. Lisäksi kankaanpesuliuos kierrätetään ka-

kunpesuvaiheeseen. Suodinkakku eli analsiimihiekka poistetaan prosessista. 

Liuotusjäännös koostuu pääosin analsiimista NaAlSi2O6*H2O, kalsiumkar-

bonaatista, maasälvästä, kvartsista ja muista sivukivimineraaleista. Liuotus-

jäännöskakkuun eli analsiimihiekkaan jää yleensä enintään 30 % kosteutta. 

Analsiimihiekka kerätään painesuodattimista kuljettimelle ja edelleen väliva-

rastoon tai liettoon poispumppausta varten. 

Litiumhydroksidisuodos ja pesusuodokset kerätään säiliöihin. Litiumhydroksi-

disuodos syötetään sekundäärikonversion ja kirkastussuodatuksen kautta io-

ninvaihtoon ja edelleen litiumhydroksidin kiteytykseen. 

Pesusuodos erotellaan väkevään ja normaaliin pesusuodokseen. Väkevä 

pesusuodos on melko väkevä LiOH-liuos, joten se on suojattava ilman hiilidi-

oksidilta. Jakotukin huuhteluvaihe tehdään ensin väkevällä pesusuodoksella, 

minkä jälkeen jakotukin huuhteluliuoksen jäännös palautetaan takaisin väke-

vän pesusuodoksen säiliöön. Väkevä pesusuodos johdetaan konversion 

syöttösäiliöön konversion syöttölietteen valmistamiseksi. Laimeampaa pesu-

suodosta käytetään ensimmäisen vaiheen suodatuskakkujen liettoon ja kalk-

kikakkujen liettoon/tyhjennykseen kirkastussuodattimilta. Lisäksi sitä käyte-

tään kalkin sammutukseen ja kalkkimaidon valmistukseen. 

Sekundäärikonversio 

Painesuodatuksesta saatuun litiumhydroksidisuodokseen voidaan sekoittaa 

vielä tarvittaessa kalkkimaitoa sekundäärisessä konversiovaiheessa. Liukois-

ten alumiinin, silikaatin ja karbonaatin saostaminen sekä pitoisuuksien pie-

nentäminen tehdään annostelemalla ylimäärä kalkkia. 

Kirkastussuodatus 

Sekundäärisen konversion liete syötetään kirkastussuodatusvaiheeseen, jos-

sa kiintoaineet poistetaan litiumhydroksidiliuoksesta ennen ioninvaihtoa ja ki-

teytystä. Kirkastussuodattimia on useita. Yksi suodattimista on toiminnassa ja 

muut valmiustilassa. Liuosta pumpataan jatkuvasti toiminnassa olevan suo-

dattimen läpi. Kunkin suodatusjakson alussa suodos kierrätetään takaisin kir-

kastussuodattimen syöttösäiliöön, jotta kankaille muodostuu ohut kakku ja 
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suodos varmuudella kirkastuu. Suodatettu liuos varastoidaan ioninvaihtopuh-

distuksen IX-syöttösäiliöön. 

Kun suodatinkankaalle on muodostunut riittävän paksu kakku, syöttöliuos 

tyhjennetään suodatinastiasta ja kakunpesuvaihe alkaa. Liettosäiliö täytetään 

ensin liuotusjäännöksensuodatusvaiheen pesusuodoksella, jotta kakut voi-

daan liettää ilmapuhalluksella. Kakut irtoavat ja ne lietetään astiaan syötetyllä 

paineilmalla. Lieton jälkeen astia tyhjennetään uudelleen ja lopuksi kankaat 

pestään ja puhdistetaan painevesisuihkulla, jossa käytetään lämmintä pro-

sessilauhdetta.  Kirkastussuodatuksen lietettä ja kankaanpesuvettä syöte-

tään jatkuvasti takaisin konversioprosessiin sekoittimella varustetun vastape-

su-säiliön kautta, jotta saadaan hyödynnettyä sekundäärikonversioon syötet-

ty ylimääräinen kalkki primäärikonversiossa. 

Ioninvaihtopuhdistus 

Konversion jälkeen litiumhydroksidiliuos siirretään puhdistusvaiheeseen, joka 

tehdään ioninvaihdolla (myöh. IX). Siinä liuoksesta poistetaan monivalenssi-

set, epäpuhtausmetalli-ionit (pääosin Ca2+). 

Ioninvaihto tehdään kolmessa kolonnissa, jotka on kytketty sarjaan putkituk-

sella ja venttiileillä. Ensimmäinen kolonni siirretään elvytykseen, kun sen me-

tallin latauksen maksimikapasiteetti saavutetaan. 

Elvytys alkaa esipesuvaiheella, jossa laimennettu natriumhydroksidiliuos syö-

tetään kolonniin, ja hartsiin sitoutunut litium saadaan suurilta osin korvattua 

natriumioneilla. Esipesun tuottama liuos on laimeaa LiOH-liuosta, joka palau-

tetaan takaisin IX-syöttösäiliöön. 

Esipesun jälkeen tehdään ensimmäinen syrjäytyspesu demineralisoidulla ve-

dellä. 1. pesun tuottama vesi, joka on laimeaa NaOH-LiOH-liuosta, kerätään 

1. pesuvesisäiliöön. Tätä käytettyä pesuliuosta käytetään Li2CO3-kakkujen 

liettoon kiteytysprosessialueilla sekä kiteytysalueen emäliuospalautuksen 

laimennukseen. 

1. syrjäytyspesun jälkeen tehdään lyhyt vastavirtapesu demineralisoidulla 

vedellä, jossa hartsikerros pestään ja mahdolliset hienoaines, ilmakuplat ja 

kanavoituminen poistetaan. Pesun paluuvesi kerätään samaan 1. pesuve-

sisäiliöön ja kierrätetään kiteytysalueille. 

Metallien eluointi tehdään laimennetulla suolahappoliuoksella. Hartsin funk-

tionaaliset ryhmät vaihtuvat samalla happomuotoon. Happopitoinen eluaatti-

virta, joka koostuu pääosin kalsiumista, natriumista ja kaliumista klorideina, 

syötetään prosessivesien poisteiden käsittelyyn. 

Eluoinnin jälkeen tehdään 2. syrjäytyspesu demineralisoidulla vedellä. Ko-

lonnista tuleva syrjäytyspesun vesi on varsin puhdasta, laimeaa suolahappo-

liuosta, josta suurin osa käytetään laimennetun suolahappoliuoksen valmis-

tukseen väkevästä haposta. Loput syrjäytyspesun vedestä käytetään kolon-

nin vastavirtapesuvaiheessa.  

Hartsin neutralointi litiummuotoon tehdään litiumhydroksidiliuoksella. Li-

tiumhydroksidiliuosfraktio otetaan IX-kolonnin tuoteliuoksesta. Neutralointi-

vaihe voidaan tehdä LiOH-liuoksella stoikiometrisessä suhteessa hartsin 

määrään kolonnissa. Neutralointivaihe tuottaa siten vettä. Tämä vesi ajetaan 

myös 1. pesuvesisäiliöön ja sitä käytetään talteen otettujen Li2CO3-kakkujen 

liettoon ja liuoslaimennukseen kiteytysalueilla. 
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Kaikki kolonnin kemikaalilaimennukset tehdään demineralisoidulla vedellä. 

Ioninvaihdon talteenottoliuoksen syötteitä ohjataan tasaisten virtausarvojen ja 

-määrien saavuttamiseksi virtausmittausten ja -määrälaskurien avulla. Lisäksi 

kolonnin tuotoksen pH-arvon ja/tai johtokyvyn mittauksilla voidaan selvittää, 

onko liuossyötteen määrä riittävä kutakin vaihetta varten vai ei. Talteenoton 

jälkeen kolonni liitetään sarjan viimeiseksi kolonniksi.  

Ioninvaihdon lataussyklin kokonaiskesto on noin yksi vuorokausi. Elvytysjak-

son kesto on noin neljä tuntia. 

Kiteytys 

Ioninvaihtopuhdistuksen jälkeen tehdään litiumhydroksidin kiteytys. Kiteytys 

koostuu useammasta vaiheesta, joissa liuosta väkevöitetään. 

Kiteytyksen emäliuoskierrätyksen käsittely 

Litiumhydroksidikiteytyksen emäliuos sisältää kaikki kaksivaiheisesta liuotus-

prosessista syöttöliuoksen mukana kulkeutuvat liukoiset epäpuhtaudet (Na, 

K, Al, Si ja karbonaatti). Liuosta on poistettava kiteytysprosessista, jotta li-

tiumin lisäksi muut aineet eivät kumuloituisi kiteytyksen emäliuoksiin ja estäisi 

akkulaatuisen litiumhydroksidikiteiden syntymisen. Liuoksen poiston syöttö-

nopeus määräytyy kiteytyspiirin liukoisten epäpuhtauspitoisuuksien (pääosin 

Na+, K+, Al3+, Cl-) mukaan. Poistettu liuos jaetaan kahteen aiempaan kohtee-

seen liuotusprosessissa: konversioon ja paineliuotukseen. 

Osa emäliuoksesta kierrätetään takaisin konversioon liuoksen liukoisten Al-, 

CO3
2-- ja Si-pitoisuuksien hallitsemiseksi. 

Osa emäliuoksesta syötetään karbonointiin. Emäliuoksen karbonointikäsitte-

lyssä väkevän LiOH-emäliuoksen litium saostetaan karbonaattina, sillä nat-

riumkarbonaattiliuotuspiirissä ei ole juuri tarvetta vahvasti emäksiselle 

LiOH:lle (pois lukien pieni määrä kiertoliuoksen pH-säätöön). Liuoksen mu-

kana kulkeva Na ja K on kuitenkin tuotava kiteytysalueelta paineliuotukseen, 

missä ne voivat reagoida ja liuottaa litiumia β-spodumeenista. 

LiOH-kiteytyksen emäliuoskierrätyksen karbonointi 

Karbonointivaiheessa kiteytyksestä poistettavaan emäliuokseen syötetään 

hiilidioksidia sekoitussäiliöreaktoriin. Litiumkarbonaatti saostuu väkevästä li-

tiumhydroksidiliuoksesta seuraavan reaktiokaavan mukaisesti: 

2 Li+ + 2 OH- + CO2 (g) → Li2CO3 (aq, s) + H2O 

Myös alumiini saostuu seuraavan reaktiokaavan mukaisesti: 

2 Al3+ + 6 OH- + 3 CO2 (g) → Al2(CO3)2 (s) + 3 H2O 

Loput liukoisista metallihydroksideista reagoivat hiilidioksidin kanssa muo-

dostaen liukoisia karbonaatteja, toisin sanoen liukoiset epäpuhtaudet pysyvät 

liuoksessa. 

2 NaOH + CO2 (g) → Na2CO3 + H2O 

Karbonointi tehdään korkeassa lämpötilassa litiumin liukoisuuden minimoi-

miseksi. Emäliuoksen lämpötila on luontaisesti korkea, joten se soveltuu sel-

laisenaan karbonointiin. Liete kierrätetään natriumkarbonaattiliuotukseen: β-

spodumeenin liettoon. 

Karbonoinnin poistokaasut kerätään CO2-kaasunpesurille. Karbonoinnin pois-

tokaasuntuoton arvioidaan kuitenkin olevan hyvin pientä, sillä tehokkaan dis-
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pergoinnin ja liukenemisen jälkeen CO2-kaasu reagoi välittömästi liuoksessa. 

Lisäksi liuos pystyisi absorboimaan lähes kaksinkertaisen määrän hiilidioksi-

dia yllä esitettyyn reaktioon nähden muodostamalla vielä bikarbonaattia tuo-

tetusta karbonaatista. Tämä ei ole kuitenkaan toivottavaa, sillä kaikki muo-

dostuvat bikarbonaatit kuluttaisivat neutraloinnin reagenssia (LiOH/NaOH) 

paineliuotuskierron prosessiliuoksen pH-säätövaiheessa. 

Lauhteiden kierrätys 

Kiteytysalueilta saadaan kahta erilaista (jäähdytettyä) haihdutuksen lauhdet-

ta, käytettäväksi hydrometallurgisen laitoksen alueella: LiOH-haihduttimen 

lauhde 50oC:n lämpötilassa ja 1. vaiheen LiOH-kiteytyksen lauhde 60oC:n 

lämpötilassa. Nämä lauhteet kerätään haihduttimen lauhdesäiliöön, ja niitä 

käytetään 2. (liuotusjäännöksen) painesuodattimilla sekä kirkastussuodatti-

milla kankaan- ja kakunpesuvetenä. 

Litiumhydroksidin kiteyttäminen 

Kiteytyslaitos vastaanottaa laimean litiumhydroksidisyöttöliuoksen, joka muo-

dostuu litiumkarbonaatin reaktiossa kalkkimaidon kanssa. Syöttöliuos sisäl-

tää puhdistuksen jälkeenkin jäämäpitoisuuksia Na-, K-, Cl- ja SO4
2-, joten 

tuotteen halutun erityispuhtauden saavuttaminen edellyttää kaksivaiheista ki-

teytysprosessia. 

Syötteen säilytys ja esilämmittäminen 

Ioninvaihtopuhdistuksesta prosessialueen rajalta saapuva syöttöliuos ohja-

taan suureen, sekoittimella varustettuun varastosäiliöön, joka mahdollistaa 

useamman tunnin säilytyksen kiteytyksen ja ioninvaihdon välillä. Tämän jäl-

keen syöte pumpataan esiväkevöinnin syöttösäiliöön kolmen esilämmitysvai-

heen kautta. Ensimmäisessä esilämmitysvaiheessa syöte jaetaan kahteen 

rinnakkaiseen lämmönvaihtimeen, joista toinen käyttää haihduttimen lämmin-

tä lauhdetta ja toinen ensimmäisen vaiheen kiteyttimen lauhdetta. Toinen esi-

lämmitysvaihe käyttää haihduttimesta tulevaa kuumaa väkevöityä liuosta ja 

kolmas vaihe suoraan haihduttimesta tulevaa kuumaa lauhdetta. 

Esiväkevöinti 

Laimea syöte (noin 3 % w/w LiOH) esiväkevöidään nestekalvohaihduttimes-

sa (noin 11 % w/w LiOH). Nelivaiheinen järjestelmä hyödyntää liuoksen pie-

nempää kiehumispisteen kohoamaa pienemmillä pitoisuuksilla, mikä vähen-

tää tarvittavaa pinta-alaa käytettäessä yksivaiheista MVR:ää 

(MVR=Mechanical vapor recompression eli kaasun komprimointi). 

Nestekalvohaihdutinta ohjataan normaalissa ilmanpaineessa, jolloin liuoksen 

lämpötilaprofiili on 100–106°C. Syöte ohjataan pinnankorkeuden säädöllä 

ensimmäiseen neljästä kammiosta, missä sitä kierrätetään esirikastamon 

yläosaan neljällä kierrätyspumpulla. Kussakin lohkossa oleva liuos jaetaan 

putkiin, joissa se virtaa alas. Putkien ulkopuolelle kondensoituva höyry siirtää 

lämmön nestekalvoon, mikä saa aikaan haihtumisen liuoksen pinnasta. Nel-

jännessä eli viimeisessä vaiheessa pitoisuutta mitataan tiheyden ja kiehu-

mispisteen nousun mukaan. Tuotteen poiston virtausmäärää ohjataan liuok-

sen tiheysmittauksen ja -säädön avulla. 

Esiväkevöinnin höyryn käsittely ja lauhde 

Haihduttimessa muodostunut höyry kulkee höyryerottimeen, joka on varustet-

tu pisaranerottimella. MVR-puhallin imee puhtaat höyryt, jolloin höyry puris-
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tuu ja sen lämpötila nousee. Paineistettu höyry vapautuu lämmittimen vaip-

paan. Haihduttimen kapasiteettia säädetään MVR-puhaltimen taajuusmuutta-

jan avulla, ja se määräytyy laitoksen tarvittavan käytön mukaan. Vähäistä li-

sähöyryvirtausta tarvitaan energiatasapainon ylläpitämiseen, ja höyryn syöt-

töä säädetään haihduttimen rungossa olevan painemittauksen mukaan. 

Prosessilauhde poistuu lämmittimen vaipasta lauhdesäiliöön, josta se pum-

pataan prosessialueen rajalle esilämmönvaihtimen kautta, jolloin lauhde 

jäähtyy kahdessa vaiheessa 50°C:n lämpötilaan. Osa kuumasta kondensaa-

tista pumpataan erillisellä spraypumpulla alentamaan MVR-puhaltimen läm-

pötilaa (tulistuksen poisto). Lämpimän 94°C:n kondensaatin välivirtaa (esi-

lämmitysvaiheiden 1 ja 2 väliltä) käytetään toisen kiteytysvaiheen syötteen 

(raakakiteiden) liuotussäiliön täydennykseen. Osa jäähdytetystä kondensaa-

tista ohjataan myös ensimmäisen vaiheen kiteyttimen pesusäiliöön sekä en-

simmäisen ja toisen vaiheen tiivistevesisäiliöihin. 

Väkevöidyn liuoksen varastointi 

Väkevöity tuoteliuos jäähdytetään kiehumispisteen alapuolelle syötteen esi-

lämmityksen lämmönvaihtimien kautta ja varastoidaan kahteen suureen, 

lämmitettyyn varastosäiliöön. Kiteytyslaitosten välillä on useamman päivän 

varastopuskuri. Väkevöidyn tuoteliuoksen pitoisuus säädetään (11 % w/w 

LiOH), jotta liuos voi jäähtyä turvallisesti 60°C:een ilman kiteytymisriskiä. 

Kiteytys 1 

Pakkokiertokiteytin koostuu pystysuuntaisesta, sylinterinmuotoisesta astiasta, 

jossa kiehuminen tapahtuu lietteen pinnassa. Kiteytin toimii noin 36 kPa(a):n 

alipaineessa, jolloin liuoksen lämpötilaa ylläpidetään noin 80°C:ssa mono-

hydraattikiteen muodostumisen varmistamiseksi.  

Väkevöity liuos syötetään haihduttimesta ensimmäisen vaiheen kiteyttimen 

suodossäiliöön, jossa se yhdistyy kiteyttimen emäliuosten kanssa (sentrifugin 

suodos ja hydrosyklonin ylite). Liuos syötetään pinnankorkeuden säädöllä 

ohjatusti ensimmäisen vaiheen kiteyttimeen, josta se siirtyy kiertosilmukkaan. 

Pakkokiertokiteytin on varustettu hitaan nopeuden aksiaalivirtauspumpulla, 

joka voi kierrättää suuren määrän hieman tulistettua lietettä, joka saapuu ki-

teyttimen runkoon imuputken ja pakkokiertolämmittimen kautta. Lietteen 

haihtuminen tapahtuu lietteen pinnassa vähäisellä ylikyllästyksellä, mikä 

varmistaa optimaaliset olosuhteet kiteiden muodostumiselle. Lietteen tiheyttä 

mitataan, ja lietteen poistonopeutta säädellään halutun tiheyden ylläpitä-

miseksi.  

Ensimmäisen vaiheen kiteytin edellyttää emäliuoksen poistoa, jotta epäpuh-

tauksia ei pääse kertymään ja kera kiteytymään. Poisto tehdään lietteen kier-

tokanavassa olevasta erillisestä erotusastiasta virtauksen mukaan säädellyllä 

nopeudella. Erottimen nousunopeus on suunniteltu estämään kiintoaineen 

kulkeutuminen. Poistoliuos pumpataan prosessialueen rajalle, josta se kierrä-

tetään emäliuospoisteen käsittelyyn. Ioninvaihtoalueen prosessivesiä (1. pe-

suvesisäiliöstä) syötetään emäliuoksen poistolinjaan laimennusvedeksi. 

Ensimmäisen vaiheen höyry ja lauhde 

Kiteyttimen rungossa muodostuvat höyryt kulkevat pisaranerottimen kautta. 

Puhdistetut höyryt kulkeutuvat kaksivaiheisen MVR-puhaltimen imuun, jolloin 

niiden lämpötila nousee 18°C komprimoinnin vuoksi. Jokaisessa puhaltimes-

sa on taajuusmuuttaja haihdutuskapasiteetin ohjaamiseksi. Komprimoitujen 
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höyryjen lämpötilaa alennetaan (tulistuksen poisto) puhaltimissa tuloyhteen 

pesusuihkun avulla, minkä jälkeen höyryt ajetaan kiteyttimen lämmönvaihti-

meen. 

Vähäistä lisähöyryä tarvitaan energiatasapainon ylläpitämiseen, joten höyryä 

lisätään MVR-puhaltimista poistuvaan höyryyn. Höyryn virtausta säädellään 

kiteyttimen paineohjauksen mukaan. 

Prosessilauhde poistuu lämmittimen vaipasta lauhdesäiliöön, ja se pumpa-

taan prosessialueen rajaille. Lauhde jäähdytetään esilämmönvaihtimissa 

60°C:n lämpötilaan. Osa kuumasta kondensaatista pumpataan erillisellä 

suihkutuspumpulla MVR-puhaltimen lämpötilaa alentavaan suihkuun. 

Tiivistymätön jae poistetaan kiteyttimen lämmittimestä ja ohjataan poisteen 

lauhduttimeen. Lauhduttimesta lauhde virtaa takaisin päälauhdesäiliöön, ja 

jäähdytetty poistovirtaus ohjataan höyryejektoriin, joka muodostaa tarvittavan 

alipaineen. 

Ensimmäisen vaiheen lietteenpoisto ja kiintoaineiden erotus (linkous) 

Kidelietettä poistetaan jatkuvasti kiteyttimestä ja pumpataan esisakeuttimeen, 

jossa liete esisakeutetaan ennen kuin se syötetään sentrifugiin eli linkoon. 

Lingossa lietteestä poistuu ensin emäliuos. Sen jälkeen lingossa pyörivät ki-

teet voidaan pestä pesusuihkulla pesunesteen syrjäyttäessä lopun emäliuok-

sen. Lopuksi kiteet poistuvat ruuvikuljettimella, joka siirtää ne eteenpäin liu-

otussäiliöön. Linkouksen aikana erottuva emäliuos eli lingon suodos ja pesu-

liuos sekä esisakeuttimen ylite poistetaan sekoittimella varustettuun suo-

dossäiliöön, jossa ne yhdistyvät esihaihdutuksesta saapuvan kiteytyksen 

syötteen kanssa. 

Ensimmäisen vaiheen liuotus ja suodatus 

Ensimmäisessä kiteytysvaiheessa muodostuneet raakakiteet liuotetaan uu-

delleen sekoittimella varustetussa liuotussäiliössä käyttämällä toisen vaiheen 

kiteyttimen tuottamaa puhdasta prosessilauhdetta. Pieni osa esihaihduttimen 

kondensaattia tarvitaan myös vesitaseen ylläpitämiseen, jolloin saadaan lä-

hes kylläinen liuos (12 % w/w LiOH). Toisen vaiheen kuumaa lauhdetta jääh-

dytetään käyttämällä jäähdytysvettä liuotussäiliön ylävirran puolelta, jolloin 

painesuodattimen syötteen lämpötila rajoitetaan enintään 80°C:een. 

Litiumhydroksidikiteet saattavat sisältää jonkin verran litiumkarbonaattikiinto-

ainetta ensimmäisen vaiheen kiteyttimestä. Litiumkarbonaatti on niukka-

liukoista, ja sitä voi jäädä suspensioon. 

Liuos pumpataan liuotussäiliöstä litiumkarbonaattisuodattimen syöttösäiliöön 

ja suodattimelle, jossa saostunut litiumkarbonaatti ja muut kiintoaineet poiste-

taan (kirkastussuodatus). Puhdas suodos siirretään toisen vaiheen kiteytti-

men suodossäiliöön. Tarvittaessa magneettierottimet ottavat talteen suodok-

sessa olevat mahdolliset metallihiukkaset. Höyrylämmönvaihdin kuumentaa 

suodossäiliöön saapuvan suodoksen toisen vaiheen kiteyttimen energiatar-

peen täyttämiseksi. Toisen vaiheen kiteyttimeen vältetään suoraa höyryn-

syöttöä mahdollisten epäpuhtauksien välttämiseksi. 

Litiumkarbonaatin suodatinkakku kerätään lietesäiliöön ja pumpataan panok-

sittain takaisin paineliuotusprosessiin litiumkarbonaattilietteenä. Ylävirran 

prosessin pesuvettä käytetään liettoliuoksena. 
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Kiteytys 2 

Suodatinprässistä poistuva suodatettu liuos ohjataan toisen vaiheen kiteytti-

men suodossäiliöön, jossa se yhdistyy kiteyttimen emäliuoksen kanssa 

(sentrifugin suodos ja esisakeuttimen ylite). Liuos syötetään toisen vaiheen 

kiteyttimeen. Toisen vaiheen kiteyttimen rakenne on vastaava kuin ensim-

mäisen vaiheen kiteyttimen. 

Toisessa vaiheessa tarvittava liuoksen poisto on paljon vähäisempää kuin 

ensimmäisessä vaiheessa, sillä epäpuhtauksia on vähän. Poisto tehdään liu-

oksen erottimesta ja pumpataan takaisin ensimmäisen vaiheen suodossäili-

öön. Tarvittava energia saadaan jälleen MVR-puhaltimilla, jotka puristavat 

höyryt lämmittimen vaippaan. Kiteisen lietteen tiheyttä säädetään, ja lietettä 

poistetaan jatkuvasti ja pumpataan ensimmäisen vaiheen tavoin esisakeutti-

meen ja sieltä linkoon, jossa emäliuos erotetaan ja kiteet pestään. 

Kiteyttimien pesu ja aputoiminnot 

Kaikki kiteyttimet edellyttävät säännöllistä pesua sisäseiniin kertyvien kiinto-

aineiden vuoksi. Runko voidaan pestä nopeasti huuhtelupesulla, jossa kiteyt-

timen sisältä poistetaan kiintoaineet (kideliete) ja sisältö laimennetaan suo-

doksen avulla. Myös täydellinen pesukiehuttaminen voi olla tarpeen säännöl-

lisesti. Kummallakin kiteyttimellä on erillinen poistosäiliö, jossa on sekoitin, 

poistopumppu ja täyttöpumppu. 

Kylläistä emäliuosta tai kiteistä lietettä sisältävät putkistot ovat myös alttiita 

tukoksille. Siksi järjestelmässä on kaikkia tällaisia linjoja varten kiinteät pesu-

veden syöttöputket, jotka on varustettu automatisoiduilla syöttöventtiileillä. 

Myös lingot edellyttävät säännöllistä pesua, joten kummallakin lingolla on pe-

suveden syöttö. Jatkuvaa puhtaan veden virtausta tarvitaan myös linkojen ki-

dekakun pesuun sekä kuivaimen ja poistokaasun puhdistusjärjestelmien ve-

den lisäämiseen. Kummallekin kiteyttimelle on erillinen pesuvesisäiliö, jossa 

on syöttöpumppu ja pesurengas. Erilliset pesujärjestelmät ovat tarpeen, jotta 

puhtaaseen kiteytysjärjestelmään ei pääse epäpuhtauksia. 

Kaikissa prosessiliuospumpuissa tiivistevesiyksiköillä varustetut, kaksinker-

taiset mekaaniset tiivisteet.  Lisäksi järjestelmässä on erillinen tiivisteveden 

syöttösäiliö, jossa on kaksi syöttöpumppua. Kummallekin kiteyttimelle on eril-

linen tiivistevesijärjestelmä.  

Demineralisoitua vettä (DEMI-vesi) käytetään sekä pesuvesi- että tiivisteve-

sijärjestelmien lisävetenä. 

Jäähdytysvettä tarvitaan poistolauhduttimia, kuivaimen ilmanjäähdytintä, lop-

putuotteen jäähdytintä sekä sentrifugin öljynjäähdytystä varten. Matalapaine-

höyryä käytetään lisähöyrynä haihduttimelle ja kiteyttimille sekä kuivaimen 

ilman lämmitykselle ja alipaine-ejektoreille. Höyrylauhde kerätään ja palaute-

taan kiteytyslaitoksen prosessialueen rajalle. 

Järjestelmässä on kiertopumpulla varustettu suolahappopesusäiliö haihdut-

timen putkien ja esilämmönvaihtimien säännöllistä pesua varten (karbonaat-

tien aiheuttaman scalingin poisto). Korroosionestoainetta annostellaan (5–10 

% w/w suolahappoliuos) laitoksen reagenssin valmistusalueelta. 

Tuotteen kuivaus 

Toisen vaiheen kiteyttimessä muodostuvat puhtaat litiumhydroksidimonohyd-

raattikiteet siirretään tuotteen kuivaimeen. 
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Tuotteen kuivaimessa käytetään kierrätettyä CO2-vapaata ilmaa tai typpeä. 

Kuivauskaasun ja itse kuivurin lämpötilaa säädetään tarkasti tuotteen hajoa-

misen eli kideveden hävikin estämiseksi. 

Kuivaimen poistokaasu puhdistetaan ja jäähdytetään kaasunpesuvaiheessa 

ylimääräisen kosteuden tiivistämiseksi. Kaasunpesusta tulevaa poistoliuosta 

säädetään sopivaan LiOH-pitoisuuteen. Poistettu pesuriliuos lämmitetään 

kiehuvaksi toisen vaiheen kuuman kondensaatin avulla, ennen kuin liuos oh-

jataan toisen kiteytysvaiheen suodossäiliöön. 

Puhdasta kaasua kierrätetään keskipakopuhaltimien avulla höyrykäyttöiseen 

lämmittimeen, josta kaasu palaa takaisin kuivaimeen. Osa kuivaimen poisto-

kaasuista ohjataan typpisuojakaasun pesurin kautta katolle. Kuiva tuote pois-

tetaan kuivaimesta lokerosyöttimen kautta, joka muodostaa ilmalukon. 

Ontto jäähdytysruuvikuljetin käyttää jäähdytysvettä tuotteen jäähdyttämiseksi 

alle 40°C:n lämpötilaan, ennen kuin tuote poistetaan prosessialueen rajalle, 

pakkausta varten. 

Prosessipoisteiden ja sivuvirtojen käsittely  

Analsiimihiekan käsittely 

Analsiimihiekkaa (jätekoodi 06 03 99) muodostuu prosessissa noin 315 000 

tonnia vuodessa (käyttöaika 8 000 h/a). Analsiimihiekasta koostuvat suo-

doskakut kerätään painesuotimien alla olevalla kuljettimelle. Kuljettimen avul-

la voidaan valita, kuinka syntynyt analsiimihiekka seuraavaksi käsitellään. 

Kuljetin voi pudottaa analsiimihiekkakakun betonikaukaloon, josta se on las-

tattavissa kuljetettavaksi kuivana kakkuna tai kuljetin pudottaa analsiimihiek-

kaa liettoruuville, jossa analsiimihiekka lietetään tehtaalta muutoinkin poistet-

tavan jäähdytykseen käytetyn meriveden kanssa ruuvin sekoittaessa merive-

den ja analsiimihiekan tehokkaasti. Lietossa merivettä käytetään noin 40 

m3/h, mikä on pois mereen palautuvan veden määrästä. 

Analsiimihiekan ensisijainen käsittely on sen liettäminen merivedellä ja siirto 

putkilinjaa pitkin. Putkilinja kulkee Kokkolan suurteollisuusalueen läpi Kokko-

lan Satamaan KIP Servicen hallinnoimia ja pääosin jo olemassa olevia raken-

teita hyödyksi käyttäen, kuten useat muutkin putket suurteollisuusalueella (al-

la oleva kuva, lietetyn analsiimihiekan siirtoputki tehtaalta satamaan). Sata-

massa analsiimihiekka läjitetään spigot-putkilla, jolloin analsiimihiekka saa-

daan läjittymään siististi sataman allastamille alueille sataman ympäristölu-

van mukaisesti. Analsiimihiekan liettämisellä vältetään dumpperikuljetukset 

teollisuusalueen läpi satamaan ja kuljetuksiin liittyvät liikenteelliset riskit sekä 

mahdolliseen meluun ja pölyämiseen liittyvät ongelmat. 
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Analsiimihiekan hyödyntäminen kuivana on mahdollista. Tällöin se kuljete-

taan dumpperi- tai rekka-autokuljetuksilla käyttökohteeseen, jonka toimijalla 

on ympäristölupa analsiimihiekan hyödyntämiseen. 

Laadultaan poikkeavaa analsiimihiekkaa, joka ylittää vastaanottopaikan ym-

päristöluvan luparajat analsiimihiekan haitta-ainepitoisuuksien osalta, voi 

syntyä vain tuotannossa tai rikastamolla tapahtuvan prosessivirheen seu-

rauksena. Tällöin kemiantehtaan tuotantoprosessi pysäytetään ja mahdolli-

nen laadultaan poikkeava analsiimihiekka kuljetetaan Keliberin Päivänevan 

rikastamoalueelle varattuun välivarastoon ennen toimittamista sopivaan, lu-

vanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Päivänevan varastointikentän koko on 

50x100 m. Kentälle voidaan varastoida noin 30 vrk kemiantehtaan tuotantoa 

vastaava määrä analsiimihiekkaa, eli noin 24 000 tonnia (noin 13 700 m3). 

Kentälle mahtuu 15 000 m3 analsiimihiekkaa 3 m kasakorkeudella. 

Tehtaan nestemäisten poisteiden käsittely 

Paineliuotusprosessin suodoksen ja pesuvesien poisteita sekä ioninvaihdon 

eluaattiliuosta pumpataan jatkuvasti prosessipoisteiden varastointisäiliöön, 

joka on kooltaan noin 50 m3. Poisteiden määrä on noin 15 m3/h. Poistoveden 

käsittely tehtaalla koostuu tulopumppauksesta, litiumfosfaattisaostusreakto-

reista, litiumfosfaatin suodatuksesta, sähkökemiallisesta vedenkäsittelysäili-

östä, sähkökemiallisesta vedenkäsittelystä (EWT), kemiallisesta käsittelystä, 

mikroflotaatiosta (DAF), hiekkasuodatuksesta,  poisteen neutralointikäsitte-

lystä puhdistetun veden säiliöstä, nanogeotuubeilla tehtävästä lietteenpois-

tosta ja tarvittavista apulaitteista (alla oleva kuva). 
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Nestemäisten poisteiden esikäsittely 

Ennen kuin laitoksen poiste voidaan syöttää sähkökemialliseen vedenkäsitte-

lyprosessiin (myöh. EWT) tarvitaan poisteen esikäsittelyvaiheita. Poisteen 

käsittelyn ja puhdistuksen lisäksi täytyy myös liuoksen litiumista suurin osa 

saada talteen ja kierrättää takaisin prosessiin, jotta vältetään litiumin liukoi-

suuden aiheuttama hävikki laitoksen yhdistetyssä prosessipoistevirrassa. Li-

tiumin liukoisuus (noin 1,5 g/l) riippuu poistevirtojen lämpötilasta. Saostamal-

la litium litiumfosfaattina pystytään ottamaan talteen lähes 90 % liuoksen li-

tiumista laitoksen poisteista (lämpötilasta riippuen litium saostuu minimissään 

150 mg/l:aan). 

Litiumin talteensaantia kemiallisen saostumismenetelmän avulla on tutkittu ja 

sovellettu laajasti teollisuudessa. Tässä käyttökohteessa käytetään myös 

natriumkarbonaattia. Litiumin talteenotto tällä menetelmällä ei kuitenkaan ole 

mahdollista jätevesivirrasta litiumkarbonaatin suurehkon liukoisuuden takia. 

Litiumfosfaatin liukoisuus on paljon pienempi kuin litiumkarbonaatin (Li2CO3). 

Tämä tarjoaa tavan palauttaa litium tehokkaasti fosfaattien avulla. 

Esikäsittelyalueella litium talteenotetaan jätevesiliuoksesta saostamalla se li-

tiumfosfaattina natriumfosfaattiliuoksen avulla. Samanaikaisesti kalsiumkar-

bonaatti tai fosfaatti saostuu sekä liuoksessa olevien jäännöskarbonaattien 

että syötettyjen fosfaatti-ionien kanssa. Saostusreaktiot ovat seuraavat: 

3 LiCl (aq) + Na3PO4 (aq)→ 3 NaCl (aq) + Li3PO4 (s) 

CaCl2 (aq) + Na2CO3 (aq)→ 2 NaCl (aq) + CaCO3 (s) 

3 CaCl2 (aq) + 2 Na3PO4 (aq) → 6 NaCl (aq) + Ca3(PO4)2 (s) 

Litiumfosfaattisaostuminen riippuu lämpötilasta litiumfosfaatin liukoisuuden 

mukaan. Poistevesivirran luonnollisessa lämpötilassa, noin 78oC:ssa, litium 

saostuu noin 0,15–0,2 g/l tasolle. Kalsiumsakka on liukenematon kalsium-

karbonaatti/fosfaatti ja reaktiot menevät loppuun asti. 

Litiumin talteensaostuksen jälkeen esikäsittelyssä pH:ta on säädettävä ennen 

poisteen varsinaista käsittelyprosessia. pH:n säätö tapahtuu rikkihapolla. 

Nestemäisen poisteen käsittelyprosessi 

Käsittelyprosessissa käytetään tunnettua teknologiaa haitallisten raskasme-

tallien, anionien ja muiden yhdisteiden poistamiseksi. Tällainen teknologia on 

Outotecin EWT (Electrochemical Water Treatment) -teknologia, jonka on tes-

teissä todettu poistavan hyvin arseenia ja fosfaatteja liuoksesta. 



46 

 
Prosessi perustuu siihen, että sähkö liuottaa rautaa rauta-anodista puhdistet-

tavaan veteen ja tuottaa hapettavia ja pelkistäviä olosuhteita. Liuennut rauta 

reagoi sitten veden epäpuhtauksien kanssa tuottaen kiinteitä partikkeleja 

epäpuhtauksista. Sähkökenttä vaikuttaa kiinteiden partikkeleiden varautunei-

siin pintoihin avustaen näin kiintoainepartikkelien erottamista. Kiinteät partik-

kelit menevät ylivuodon yli kiintoaine-neste erotukseen. 

Syöttövesi tulee EWT-moduuliin moduulin pohjasta, virtaa ylöspäin elektrodi-

pakkauksen läpi ja poistuu moduuliyksikön yläosasta ylivuotona. Sähkö syö-

tetään elektrodipakettiin väyläjärjestelmän kautta tasavirtamuunninyksiköstä. 

Elektrodipakkaus on valmistettu rautalevyistä, jotka toimivat anodeina ja ka-

todeina. Hyötyrauta liuotetaan anodeista sähköllä ja reaktioketjun kautta se 

muodostaa rautahydroksideja (Fe(OH)OH)2 ja Fe(OH)3), jotka ovat pääasias-

sa vastuussa epäpuhtauksien poistumisesta. Reaktiot epäpuhtauksien pois-

tamiseksi alkavat välittömästi, kun rauta alkaa liueta, ja ne reagoivat edelleen 

seuraavissa vaiheissa. Elektrodipakkaukseen syötettävää virtatiheyttä ohja-

taan ennen EWT-moduulia ja sen jälkeen mitattujen pH- ja redox-arvojen pe-

rusteella. 

Pohjaviemäri on valmiustilassa, jos EWT-kennon sisällä tapahtuu jonkin ver-

ran saostumista. Saostettu EWT-liete valuu samaan tyhjennyssäiliöön kuin 

kennon ylivuoto.  

EWT-prosessissa katodille muodostuu vetykaasua. Imua käytetään siinä 

määrin, että vetypitoisuus ei saavuta 4 prosentin syttyvyysrajaa. Nämä kaa-

sut puhalletaan kuivan kaasupesurin läpi. Adsorptiomateriaalia on vaihdetta-

va tietyn käyttöjakson jälkeen. Myös elektrodipakkaukset liukenevat proses-

sissa, joten ne on vaihdettava tietyn käyttöjakson jälkeen.  

EWT käsittelyn jälkeen prosessissa on mikroflotaatio- ja hiekkasuodatuspro-

sessit kiintoaineiden erotusta varten. 

Mikroflotaatio (DAF) 

Mikroflotaatio (DAF) on vedenpuhdistusprosessi, jota käytetään usein vaihto-

ehtona sedimentaatiolle vedenpuhdistamoissa. DAF-järjestelmä koostuu 

koagulaatio- ja flokkulaatiosäiliöstä, joissa on sekoittimia ja sen jälkeisestä 

mikroflotaatioaltaasta. Mikroflotaatio erottaa kiinteän faasin ja nestefaasin. 

Mikroflotaatiossa toisiinsa kiinnittyneet hiukkaset eli flokit erotetaan vesisäili-

östä pienilläilmakuplilla, joiden halkaisija on noin 30–50 μm. Hiukkaset tarttu-

vat näihin kupliin ja nousevat säiliön yläosaan, josta ne voidaan kerätä kaa-

vinnalla tai vain ylivuotamalla. Puhdistettu vesi voidaan sitten ohjata eteen-

päin mikroflotaatioaltaan keskikohdasta. 

DAF-yksikön tulokammiossa virtaukseen sekoitetaan sopiva flokkulantti. Op-

timaalinen polymeeri annostellaan suhteellisesti (ppm) virtaukseen. Kuplat 

muodostuvat niin sanotulla dispersiovedellä. Varsinaisen kelluntaosan eteis-

osassa dispersiovettä annostellaan tulovirtaukseen. Dispersiovesi valmiste-

taan dispersiovesijärjestelmässä kierrättämällä osa käsitellystä vedestä kel-

luntayksikön kirkasvesiosasta. Dispersioveden määrää voidaan hallita tulo-

veden osuudella, joka on tyypillisesti 20–60 prosenttia. Dispersiovesi pumpa-

taan dispersiovesisäiliöön, joka on 5–6 baarin ilmansyöttöyksikkö. Astiaan tu-

lee paineilmaa niin, että astian jatkuva paine säilyy. Dispersiovesisäiliöstä 

dispersiovesi virtaa tulosarjaan, jotta se jakautuu tasaisesti kellunta-altaan 

leveyttä pitkin. Kun dispersiovesi tulee kelluntasäiliöön, kaikki ylimääräinen 

ilma vapautuu vedestä pieninä kuplina. Tämä johtuu äkillisestä paineen las-
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kusta. Syöttöveden ja dispersioveden seos johdetaan ohjainlevyn yli kellun-

taosaan, jossa kiinteät hiukkaset kiinnittyvät mikrokupliin. Kuplakiintoaine-

seoksen agglomeraatit nousevat veden pintaan muodostaen pintalieteker-

roksen. 

Kellunta-allas on varustettu lietteenpoistojärjestelmällä, esimerkiksi lieterullil-

la. Lieterullien pyörimisnopeutta voidaan säätää yksilöllisesti, mikä mahdollis-

taa säädettävän poiston. Rullissa on kumiterät ja ne kaapivat lietteen lietelo-

keroon. Liete pumpataan lieteosastosta lietepumpuilla. Tyypillisesti pump-

pausta ohjataan lieteosastojen pinnanvalvonnalla. 

Hiekkasuodatus 

DAF:n puhdistettu vesi sisältää tyypillisesti 50–100 (mg/l) kiintoainetta. Hiek-

kasuodatuksella tavoitellaan kiinteiden ainesten laskemista tasolle 10 (mg/l) 

tai alle. Käsitellyn veden hiekkasuodatus on viimeisenä puhdistusprosessi-

vaiheena ennen poistevesisäiliötä. 

Kaksi rinnakkaista hiekkasuodinyksikköä asennetaan käyttöön ja yleensä toi-

nen linja on käytössä, kun taas toinen on valmiustilassa. Syöttövirtaa ohja-

taan virtauksensäätöventtiilillä. Käytön aikana syöttövirta syötetään hiekka-

suodattimeen säiliön yläosasta ja käsitelty vesi menee suodatusalustan läpi 

pohjassa olevaan pistorasiaan. Alareunassa on suutinlevy, ja vesi jakautuu 

suuttimien kautta poistoputkeen. 

Suodattimia käytetään automaattisilla tulo- ja poistoventtiileillä, jotka ovat 

normaalisti auki suodattimen ollessa käytössä. Kun hiekkapetin paine-ero 

kasvaa, on se merkki suodattimen likaisuudesta. Suodatin on huuhdeltava 

säännöllisesti. Tätä operaatiota kutsutaan vastapesuksi. Vastapesu on suori-

tettava, kun paine-ero on yli suositellun. Vastapesujakso tarvitsee useita vai-

heita suodatuskerroksen tehokkaaseen puhdistukseen. Nämä vaiheet on ku-

vattu seuraavassa vaiheessa. 

Vastapesun sekvenssi: 

1. Vedenpinnan laskeminen → Tasoa alennetaan noin 50–100 mm 

2. Ilmastointi → Paineilma syötetään alhaalta 

3. Vedellä vastapesu → Suodatetulla vedellä, jotta hiukkaset voivat poistua 

4. Asettuminen → Asettaa suodattimen takaisin ilmanpaineeseen ja antaa 

hiekkapetin asettua paikalleen 

5. Täyttö → Suodatin täytetään ennen kuin se otetaan takaisin käyttöön. 

Hiekkasuodatuksen jälkeen prosessissa on vielä 50 m3 puhdistetun poiste-

veden säiliö. Sieltä poistevesi pumpataan Kokkolan kunnalliselle jäteveden 

puhdistamolle mahdollisimman kuumana. Lämpö hyödyttää vettä vastaanot-

tavan biologisen puhdistamon toimintaa. Kokkolan jätevedenpuhdistamolle 

johdettavan veden pitoisuudet pilot-kokeen perusteella on esitetty alla ole-

vassa taulukossa. 

As 

mg/l 

Li 

mg/l 

Fe 

mg/l 

Mg 

mg/l 

Al 

mg/l 

Mn 

mg/l 

Ni 

mg/l 

Cu 

mg/l 

< 0,1 < 250 465 27 0,4 4,3 1,7 0,2 

Na 

mg/l 

Si 

mg/l 

P 

mg/l 

Ca 

mg/l 

Zn 

mg/l 

Cl- 

mg/l 

SO4
2- 

mg/l 

IOC 

mg/l 

6 570 61 24 3 < 2 6 100 9 100 < 50 

* IOC=inorganic carbon, epäorgaaninen hiili 
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Nanogeotuubit 

Prosessiin kuuluu kaksi konttia, joissa on nanogeotuubit. DAF-yksikössä 

poistettua lietettä pumpataan geotuubiin. Geotuubien painemittausta ja sil-

mämääräistä tarkkailua käytetään sen tarkkailuun, että milloin tietty geotuubi 

on täynnä ja milloin vaihto on tehtävä. DAF-lietteen vedenpoiston ylläpitä-

miseksi on kaksi erillistä geotuubistoa konteissa. Geotuubeista konttiin valu-

va vesi palautetaan puhdistusprosessiin. Geotuubi toimii tuotetulle lietteelle 

kuljetuspinona. Geotuubilietettä muodostuu noin 0,5 m3 vuorokaudessa. Liete 

varastoidaan tiiviillä siirtolavalla, joka tyhjennetään kerran kahdessa kuukau-

dessa. Geotuubiliete analysoidaan ennen toimittamista jatkokäsittelyyn. Liete 

toimitetaan laitokselle, jolla on lupa käsitellä ko. jätettä. 

Tehtaan kaasumaisten poisteiden käsittely 

Typpi ja kaasunpesu 

On erittäin tärkeää estää CO2-pitoista ilmaa pääsemästä kosketukseen vah-

vojen litiumhydroksidiliuosten kanssa. Liuokset ovat erittäin emäksisiä, ja ne 

absorboivat CO2:ta muodostaen litiumkarbonaattia. Kaikissa kriittisen tärkeis-

sä alueissa on siksi typpisuojakaasujärjestelmä, joka poistaa tavallisen ilman 

järjestelmästä ja muodostaa CO2-vapaan ympäristön. Tämä kattaa kaikki 

prosessilaitteet, mukaan lukien sekoitussäiliöt, varastointi- ja suodossäiliöt, 

lingot, kuljettimet jne. Suojakaasujärjestelmää ja kaasunkäsittelyä 

(=kaasunpesu) tarvitaan myös väkevöityjen LiOH-höyrypäästöjen estämi-

seen. 

Litiumhydroksidikonversion ja ioninvaihdon alueiden poisto-/suojakaasut 

poistetaan suojakaasunpesurille, joka käsittelee kaasut kuten CO2-

kaasunpesuri: pesemällä liuospisarat kiertovedellä. Kaasunpesuri sisältää 

ejektorikierron kaasujen keräämiseksi eri lähteistä sekä kolonnipesurikierron 

kaasujen poistamiseksi ulkoilmaan. Poistokaasu ulkoilmaan on kosteaa N2-

kaasua. Kaasunpesuriin lisätään vettä tarvittaessa. Poistovesi yhdistetään 

ioninvaihtopuhdistus-alueen pesuvesiin käytettäväksi laimennus-/liettovetenä 

kiteytysalueiden poisteiden siirroissa/käsittelyssä. 

Kiteytys- ja kuivausalueilla suojakaasun käyttö on erityisen tärkeä toimenpi-

de. Typen syöttöä säädetään siten, että kaikissa järjestelmissä on lievä yli-

paine. Kaikki kiteytysalueiden säiliöt ja laitteet on yhdistetty keskuspoistoka-

navaan. Kanava johtaa poisteet ulkoilmaan vastaavan kaasunpesurijärjes-

telmän kautta, kuin yllä kerrottu konversion ja ioninvaihtoalueen kaasunpesu-

järjestelmä. Kaasunpuhdistusjärjestelmä koostuu ejektorin, joka poistaa kaa-

sua integroidulla täyteainekolonnilla varustettuun keräyssäiliöön. Ejektori toi-

mii ensisijaisena kaasunpuhdistusvaiheena ja toimittaa riittävän paineen täy-

tekappalekolonnin painehäviön ylittämiseksi. Vettä voidaan syöttää kolonnin 

kiertoon lisävetenä tarvittaessa. Poistettava liuos otetaan ejektorin kierto-

pumpun poistosta ja ohjataan toisen kiteytysvaiheen suodossäiliöön. 

CO2-poistokaasun pesuri 

Karbonoinnin ja nestemäisten poisteiden neutraloinnin yhteydessä syntyvät 

CO2-poistokaasut johdetaan kaasunpesurille. CO2-kaasunpesuri käsittelee 

poistokaasut pesemällä pisarat vedellä. Kaasunpesuri sisältää ejektorikierron 

kaasujen keräämiseksi sekä kolonnipesurikierron, josta poistokaasut vapau-

tuvat ulkoilmaan. Poistokaasu on kosteaa lämmintä CO2-kaasua. Lisävettä 

syötetään kaasunpesurin säiliöön liuoskierron jäähdytystarpeen mukaan. 
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Tehtaan apulaitteistot, hyödykkeet ja reagenssit 

Tuotannossa tarvitaan seuraavia apulaitejärjestelmiä ja hyödykkeitä: 

- 50 % NaOH-liuoksen 40 m3 säiliö ja laimennusjärjestelmä 

- 33 % HCl-liuoksen 40 m3 säiliö ja laimennusjärjestelmä 

- 93 % rikkihapon 14 m3 säiliö ja annostelujärjestelmä 

- Reagenssiliuoksen valmistuspaketti natriumkarbonaatille 

- Reagenssiliuoksen valmistuspaketti natriumfosfaatille 

- Polymeerien sekoitus-, laimennus- ja annostelujärjestelmä 

- Koagulantti 20 m3 säiliö ja koagulanttijärjestelmä 

- Kalkin varastoinnin ja kalkkimaidon valmistuksen sekoitusprosessi 

- Tuotteen LHM (litiumhydroksidimonohydraatti) pakkaamo 

- Korkeapainetiivistevesijärjestelmä painereaktorin sekoittimille (puhdasta 

vettä) 

- Tiivistevesijärjestelmä pumpuille (puhdasta vettä, ja demineralisoitua vet-

tä kiteytyksessä) 

- Kondensaatin 38 m3 keräyssäiliön höyrykondensaateille 

- Puhtaan veden 38 m3 säiliö veden jakelua varten 

- Demineralisoidun veden 25 m3 säiliö demineralisoidun veden jakelua var-

ten 

- Jäähdytysveden syöttö ja paluu jäähdytysvesipumppaamolle 

- jäähdytysvesipumppaamo, jossa jäähdytysvesi jäähdytetään merivedellä 

lämmönvaihtimilla 

- Paineilmajärjestelmät: laitos- ja instrumentti-ilma 

- Typen jakeluverkosto ja paineenalennus 

- Korkean, keskikorkean ja matalan paineen höyryjärjestelmä ja jakelu 

- Lämpimän ja kylmän vesijohtoveden jakelu hätäsuihkuihin 

- Automaatiojärjestelmä (DCS) prosessien valvontaan, ohjaamiseen ja 

prosessitiedontallentamiseen ja raportointiin sisältäen energianhallintajär-

jestelmän 

- Uninterruptible Power Supply (UPS) eli akuilla toteutettu keskeytymättö-

män virransyötönjärjestelmä automaatiojärjestelmälle ja kommunikaa-

tiolaitteille 

- Varavoimageneraattori kriittisille prosessilaitteille. 

- Kunnonvalvontajärjestelmä kriittisille laitteille 

- Kaasumaisten kemikaalien haistelujärjestelmä metaanille ja suolahapolle 

- Tallentava kameravalvontajärjestelmä 

- Laitteiden elinkaaren hallintajärjestelmä eli kunnossapidon toiminnanoh-

jausjärjestelmä 

- Radiopuhelinjärjestelmä tehtaan sisäiseen ja tehtaiden väliseen kommu-

nikointiin vastaavasti kuin muilla KIP alueen toimijoilla 

- Tuulen suunnan ja nopeuden mittaus sähköisellä instrumentilla keskus-

valvomoon sekä mekaanisesti tuulipussin avulla mahdollisten onnetto-

muustilanteiden varalle 

Tehtaan ainevirrat 

Kemiantehtaan pääainevirrat sisään ja ulos on esitetty. Lupaa haetaan 8 000 

tunnin käyntiajalle, jolloin ainevirrat ovat samassa suhteessa suuremmat. Lu-

pahakemuksessa päästöt ja vaikutukset on arvioitu 8 000 tunnin käyntiajan 

mukaan. 
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Kemikaalit ja polttoaineet 

Alla olevassa taulukossa on esitetty arviot kemiantehtaalla käytettävistä ke-

mikaaleista ja niiden määristä. Prosessissa käytettävät kemikaalit ovat ylei-

sesti käytössä olevia ja osa niistä tuotetaan KIP:in muiden toimijoiden pro-

sesseista kuten hiilidioksidi. Kemiantehtaalla varastoidaan riittävät määrät 

tarvittavia kemikaaleja niiden varastointiin soveltuvissa tiiviissä, tarvittaessa 

suoja-altain varustetuissa säiliöissä, konteissa tai astioissa asianmukaisesti 

merkittyinä, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle, maa-

perän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, epäsiisteyttä, roskaantumis-

ta, pölyämistä, hajua eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Hiilidioksidi, typpi, 

rikkihappo, talousvesi, demineralisoitu vesi, vesihöyry ja kaukolämpö tuo-

daan putkilinjoja pitkin KIP:n alueelta, muut kemikaalit hankitaan KIP:n alu-

een ulkopuolelta. 

Kemikaali/polttoaine Käyttökohde Arvio käyttö-

määrästä, t/a 

Enimmäismäärä 

prosessissa ja 

varastossa, t 

LNG/CNG (putki) Polttoaine pyrometallurginen 

prosessi 

7 500 Toimitetaan 

putkella valmiiksi 

kaasumaisena. 

Mahdollisesti 

nesteytetyn 

maakaasun LNG 

oma varastosäi-

liö 90 t 

Natriumkarbonaatti (soo-

da), Na2CO3 

Hydrometallurginen prosessi 21 600 1 000 

Kalsiumoksidi, CaO Hydrometallurginen prosessi 24 000 700 

Lipeä, NaOH Hydrometallurginen prosessi 250 63 

Hiilidioksidi, CO2 (putki) Hydrometallurginen prosessi 1 600 Toimitetaan 

putkella kaasu-
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maisena. Mah-

dollisesti nes-

teytetyn hiilidiok-

sidin varasäiliö 

48 t 

Rikkihappo, H2SO4 (putki) Hydrometallurginen prosessi 1 100 Mahdollisesti 

putkilinja KIP:n 

alueelta ja pro-

sessissa 20 t 

välisäiliö 

Suolahappo, HCl Hydrometallurginen prosessi 960 63 

Typpi, N2 (putki) Hydrometallurginen prosessi 800  

Trinatriumfosfaatti, Na3PO4 Hydrometallurginen prosessi 1 500 100 

Flokkulantti Prosessin poistovesien käsittely 300 25 

Koagulantti Prosessin poistovesien käsittely 50 25 

Diesel Varavoimakone  1 

Nestemäiset kemikaalit otetaan vastaan niitä varten rakennetulla allastetulla 

purkupaikalla. Purkupaikalla voidaan kerätä 1,1 kertaa säiliöauton tilavuus. 

Purkupaikka varustetaan myös automaattisella syötön poiskytkennällä, mikäli 

syöttöletku irtoaa joko säiliöautosta tai syöttöyhteydestä. Kemikaalien purka-

minen on mahdollista joko valvomosta saadulla avaimella, jolla purkuyhtey-

den saa auki tai tehtaan henkilökunnan läsnä ollessa. Jauhemaiset kemikaa-

lit kuten sooda ja kalsiumoksidi vastaanotetaan niiden varastosiilojen vieres-

sä, jossa purku voidaan suorittaa suoraan siiloihin pneumaattisesti. 

Suolahapposäiliö sijoitetaan ulos katettuun tilaan, joka on hyvin tuulettuva ja 

eristämätön. Suolahapolla on tilavuudeltaan 1,1 kertainen varoallas, joka ei 

ole viemäröity. Mikäli varoaltaaseen kertyy vettä tai suolahapposäiliö vuotaisi, 

kerätään neste altaasta imuautolla. Näin estetään, ettei suolahappoa pääse 

ympäristöön missään tilanteessa. 

Lipeäsäiliö sijoitetaan prosessitilan ulkopuolelle, mutta lämmitettyyn sisäti-

laan. Lipeäsäiliö sijoitetaan tilavuudeltaan 1,1 kertaiseen, viemärittömään va-

roaltaaseen, joka tarvittaessa tyhjennetään imuautolla.  

Prosessitilan lattia muodostaa varoaltaan ja prosessitilassa on pumppukaivo, 

johon lattialle mahdollisesti vuotanut kemikaali tai prosessisuodos kerätään ja 

palautetaan prosessiin. Prosessitilassa on kaiken kaikkiaan 16 pumppukai-

voa. 

Vedenotto, vesien johtaminen ja käsittely 

Vedenotto 

Vesi litiumkemiantehtaan prosessiin otetaan Kokkolan suurteollisuusalueen 

eteläisen osan vesijohtoverkostosta. Merivesi jäähdytykseen otetaan KIP:n 

alueen merivesiverkostosta. Alla olevassa taulukossa on esitetty tehtaan ve-

denotto jakeittain.  

Vesijae Otettava vesi: 

arvio määräs-

tä (m3/h) 

Otettava vesi: 

arvio määrästä 

(m3/a) 

Maksimimäärät 

m3/a 

Tehdasvesi vesijohtoverkostosta 19 150 000 160 000 

Merivesi merivesiverkostosta 400–600 3 200 000 4 400 000 

Prosessissa käytettävät vesijakeet 

Kemiantehtaalla vettä tarvitaan kemikaalien laimentamiseen, sivutuotteiden 

ja tuotteiden pesuun, kaasujen pesuun, jäähdytysvesikierron lisävedeksi, ve-
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sihöyryn muodossa sekä lämmönvaihtimien jäähdyttämisessä. Eri käyttökoh-

teiden vaatimukset vedenlaadun suhteen vaihtelevat. Lopputuotteen pesuve-

den ja höyryn tulee olla demineralisoitua eli ionivaihdettua vettä. Alla olevas-

sa taulukossa on esitetty eri vesilaatujen määrät. 

Vesijae Arvio proses-

sissa tarvitta-

vasta määrästä 

(m3/h) 

Arvio prosessissa 

tarvittavasta määräs-

tä (m3/a) 

Demineralisoitu vesi 3 24 000 

Höyry 15 (t/h) 120 000 (t/a) 

Tehdasvesi 19 150 000 

Merivesi lämmönvaihtimien jäähdy-

tykseen 

400–600 3 200 000 

Mahdollisimman suuri osa prosessivedestä kierrätetään, kierrätysveden 

osuus on noin 80 % kokonaisvedenkulutuksesta. Käytetyn vesihöyryn puh-

taat lauhdevedet kierrätetään takaisin prosessin tarvitsemaksi lisävedeksi 

niistä kohteista, joissa lämmönsiirto tai lauhtuminen tapahtuu epäsuorasti eli 

tilanteissa, joissa lauhde ei pääse suoraan kosketuksiin prosessin kanssa. 

Höyryä syötetään myös suoraan kemiantehtaan tuotantoprosessiin, jolloin 

muodostuva lauhde on suoraan myös demineralisoitua lisävettä prosessiin. 

Viemäröitävä vesi 

Kemiantehtaalla muodostuu viemäröitäviä vesiä prosessin poistovesistä, me-

rivesipalautuksesta, piha-alueen hulevesistä ja saniteettivesistä. Vedet vie-

märöidään KIP Infran viemäriverkkoon. Prosessin puhdistetut jätevedet pois-

tetaan jatkuvana tasaisen virtana Kokkolan veden Hopeakivenlahden jäteve-

denpuhdistamolle. Prosessin poistovesille rakennetaan erillinen viemäriliitän-

tä ja siirtoputki, joka liittyy Kokkolan jäteveden siirtolinjaan. Alla olevassa tau-

lukossa on esitetty viemäröitävät vesijakeet ja arvioida muodostuvasta mää-

rästä. 

Vesijae Arvio määrästä 

(m3/h) 

Arvio määrästä 

(m3/a) 

EWT käsittelyyn ja edelleen Kokko-

lan puhdistamolle 

15 120 000 

Saniteettivesi (erillinen putki sani-

teettiverkostoon) 

- 50 000 

Hulevesi - 32 000 

Puhdas höyrylauhde lämmön tal-

teenotosta 

10  

Merivesipalautus 400–600 3 200 000 

Merivesipalautus analsiimihiekka-

lietteestä 

40 320 000 

Lisäksi kemiantehtaalla vettä poistuu tuotteeseen eli litiumhydroksidi mono-

hydraattiin sitoutuneena sekä prosessin korkean lämpötilan vuoksi myös 

haihtumalla. 

Merivesipalautus 

Merivettä käytetään jäähdytysvesipumppaamoiden lämmönvaihtimissa teh-

taan sisäisen jäähdytysveden jäähdyttämiseen. Jäähdytysvettä taas käyte-

tään sekä pyrometallurgisessa että hydrometallurgisessa prosessissa. Meri-

vettä otetaan noin 400–600 m3/h meriveden lämpötilasta riippuen. Kylmem-

pää merivettä tarvitaan vähemmän. Suunnilleen sama määrä merivettä pa-
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lautetaan mereen. Pieni osa, noin 40 m3/h käytetään analsiimihiekan liettämi-

seen. Tehtaalle tuleva merivesi lämpenee lämmönvaihtimilla, kun jäähdytys-

vesien sisältämä lämpöenergia siirretään lämmönvaihtimien läpi meriveteen. 

Vesi, jonka lämpö on siirretty lämmönvaihtimien läpi meriveteen, johdetaan 

edelleen takaisin kemiantehtaan jäähdytysvetenä uudestaan käytettäväksi eli 

jäähdytysvesien kierto on suljettu. Lämmennyt merivesi, joka on keskimäärin 

+ 43°C, palautetaan jäähdytys- ja hulevesiviemäriin. Alla olevassa kuvassa 

on esitetty jäähdytys- ja hulevesien johtaminen.  

 

Tehdasalueen hulevesien johtaminen 

Hulevedet eli sadannasta muodostuvat katto- ja piha-alueiden vedet kerätään 

hulevesien keruujärjestelmään ja johdetaan piha-alueelle sijoitettavan hule-

vesien tasausaltaan kautta edelleen KIP eteläisen hulevesiviemäriin. Viemä-

rin vedet puretaan mereen vastaavaa reittiä (KIP eteläisen selkeytys- ja 

jäähdytysvesialtaiden kautta) kuin KIP eteläisen alueen muutkin jäte- ja jääh-

dytysvedet. 

Kemiantehtaan saniteettijätevesien johtaminen ja käsittely 

Kemiantehtaalla muodostuvat saniteettijätevedet johdetaan viemäriin ja edel-

leen Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi.  

Liikenne ja kuljetukset 

Työmatkaliikenteen yhdensuuntainen määrä litiumkemiantehtaalle on noin 50 

ajoneuvoa vuorokaudessa. Työmatkaliikennettä on ympäri vuoden kaikkina 

päivinä.  

Spodumeenirikastetta kuljetetaan Päivänevan rikastamolta yleiseen tieliiken-

teeseen soveltuvalla kalustolla (n. 45 tonnia/kuorma). Kuljetettavan spodu-

meenirikasteen määrä on noin 200 000 t/a, jolloin yhdensuuntaisten kuljetus-

ten (Kaustinen-Kokkola) määrä on noin 4 440 kuormaa vuodessa. Rikastetta 
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kuljetetaan maanantaista sunnuntaihin, jolloin spodumeenirikasteen kuljetuk-

sia yhteen suuntaan on noin 13 kuormaa päivässä. Kuormat puretaan kemi-

antehtaan rikastevarastoon. 

Kemiantehtaalla tarvittavat kemikaalit kuljetetaan hiilidioksidia, rikkihappoa, 

typpeä ja CNG:tä (CNG on paineistettu LNG) lukuun ottamatta KIP:n alueen 

ulkopuolelta. Kemikaalikuljetusten yhteenlaskettu määrä maantiekuljetuksina 

yleisellä tieverkolla on noin 1 020 kuormaa vuodessa. Mikäli osa kemikaaleis-

ta tuodaan meritse, on maantiekuljetusten määrä pienempi. Kuormakoon ol-

lessa 40 tonnia ja kun kuljetuksia tehdään pääosin arkipäivisin, on yhden-

suuntaisten kuljetusten määrä noin 3 kuormaa vuorokaudessa. 

Kemiantehtaan valmis tuote, litiumhydroksidi pakataan tehtaalla merikonttei-

hin ja kuljetetaan rekalla satamaan. Vuosittain litiumhydroksidia tuotetaan 

noin 15 000 tonnia. Litiumhydroksidikuljetukset ovat hyvin pieni osa (noin 0,4 

%) Kokkolan sataman kautta kulkevan tavaran määrästä. 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty yhteenveto kemiantehtaalle ja sieltä pois 

suuntautuvien kuljetusten määristä yleisellä tieverkolla sekä yhteenveto meri-

teitse kuljetettavan spodumeenirikasteen ja litiumhydroksidin määristä.  

Kuljetus Kuljetukset yh-

teen suuntaan 

(kpl/a) 

Kuljetukset yh-

teen suuntaan 

(kpl/d) 

Edestakaiset 

kuljetukset 

(kpl/d) 

Henkilöliikenne 

Työmatkaliikenne 18 250 50 100 

Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet, haihdutusjäännös (raskas liikenne) 

Spodumeenirikaste 4 440 13 26 

Sooda 540 1 2 

Kalsiumoksidi 600 2 4 

Lipeä 6 0,02 0,04 

Suolahappo 45 0,07 0,07 

Yhteensä 5 631 17 33 

 

Kuljetus Kuljetettava 

määrä (t/a) 

Litiumhydroksidi tuotteena (lähtevä) 15 000 

Spodumeenirikaste (saapuva) 140 000 

Muodostuvat jätteet ja niiden käsittely 

Kemiantehtaan toiminnassa huomioidaan, että tuotannossa syntyy mahdolli-

simman vähän jätteitä. Jätteet pyritään ensisijaisesti hyötykäyttämään tai 

kierrättämään, kaatopaikalle sijoittaminen on vasta viimeinen vaihtoehto.  

Analsiimihiekka 

Litiumkemiantehtaan prosessissa muodostuu noin 315 000 t/a analsiimihiek-

kaa. Analsiimihiekan teknisiä ominaisuuksia sekä ympäristökelpoisuutta on 

selvitetty karbonaatti- että hydroksidipilot -kokeiden yhteydessä vuosina 

2016–2020. Tuloksia verrattiin valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden 

ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (PIMA-asetus, VNA 

214/2007) mukaisiin kynnys- ja ohjearvoihin sekä meriläjitysohjeen mukaisiin 

sedimenttien läjityskelpoisuuksiin. Tulosten perusteella analsiimihiekassa ai-

noastaan arseenin pitoisuus ylittää kynnysarvot. Pitoisuudet ovat hyvin lähel-

lä kynnysarvoa, alittaen selkeästi asetuksen alemman ohjearvon. Lisäksi 

hydroksidipilotin yhteydessä muodostuneesta analsiimihiekasta on määritetty 
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liukoisia pitoisuuksia 1- ja 2-vaiheisilla ravistelutesteillä. Liukoisuuskokeissa 

analsiimihiekan liukoisuudet alittivat kaikilta osin pysyvän jätteen kaatopaikan 

raja-arvot.  

Analsiimihiekka on tarkoitus liettää meriveden kanssa ja siirtää siirtoputkella 

Kokkolan sataman altaisiin täyttöön. Analsiimilietettä muodostuu noin 70 t/h. 

Kokkolan satamalla on ympäristölupa vastaanottaa Keliberin kemiantehtaan 

sivuvirtana syntyvää analsiimihiekkaa (dnro LSSAVI/6017/2018, annettu 

11.6.2019).  

Kemiantehtaan tuotantoprosessissa prosessihäiriön tai muun syyn johdosta 

syntynyt satamaläjitykseen sopimaton analsiimihiekka kuljetetaan Keliberin 

Päivänevan rikastamoalueelle varattuun välivarastoon ennen lopullista sijoit-

tamista sopivaan, luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. 

Nanogeotuubiliete 

Prosessista poistettavien jätevesien käsittelyssä muodostuu nanogeotuubi-

lietettä, joka kuivataan ja toimitetaan ulkopuoliseen jätteenkäsittelyyn. Jät-

teenkäsittelyyn toimitettavaa kuivaa lietettä muodostuu noin 165 m3 (330 t/a) 

vuodessa. Liete sisältää vesienkäsittelyprosessin kiintoainesta kiintoainepi-

toisuuden ollessa noin 75 % ja lietteen tiheyden ollessa ~2 000 kg/m3. Ar-

seenia lietteessä on maksimissaan 0,1 % eli kuutiossa on noin 2 kg arseenia, 

ja se muiden epäpuhtauksien tapaan on EWT prosessin seurauksena rau-

taionien ympäröimänä, jolloin se on stabiilissa muodossa. 

Nanogeotuubit, joihin liete kerätään, varastoidaan vesitiiviillä ja katettavalla 

siirtolavalla. Geotuubeista suotautuva vesi johdetaan takaisin vesienkäsitte-

lyprosessiin. Siirtolavan kattamisella ehkäistään sadeveden tai lumen sata-

minen tuubien päälle. Geotuubiliete analysoidaan ennen toimittamista jatko-

käsittelyyn. Liete toimitetaan laitokselle, jolla on lupa käsitellä ko. jätettä. 

Muut prosessijätteet 

Litiumhydroksidin valmistusprosessissa muodostuu vähäisiä määriä jätettä 

kulumisen seurauksena, kuten ioninvaihtohartsia, painesuotimien suodinkan-

kaita tai rumpu-uunin muuraustiiliä.  

Ioninvaihtohartsia on ioninvaihtokolonneissa ja vaikka hartsi elvytetäänkin 

päivittäin prosessikuvauksen mukaisesti, täytyy se vaihtaa uuteen ajoittain. 

Ioninvaihtohartsi tutkitaan ennen sen toimittamista sopivaan (lop-

pu)käsittelyyn.  

Painesuotimen suodatinkankaat ovat polyesteri/polypropeeniverkkoa. Nämä 

voidaan hävittää joko palavana jätteenä tai toimittaa tavanomaisen jätteen 

kaatopaikalle.  

Rumpu-uunin tulenkestävät muuraustiilet uusitaan ajoittain ja poistettavat tii-

let ovat jätettä. Uunin kuumimman kohdan tiilet uusitaan kolmen vuoden ja 

koko uunin tiilet kahdeksan vuoden välein. Tiilien laatu selvitetään niiden 

hyötykäyttökelpoisuuden ja/tai loppusijoituspaikan varmentamiseksi. Tiilijäte 

toimitetaan luvanvaraiselle toimijalle.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty arvio prosessijätteiden vuosittaisesta 

määrästä ja loppusijoituspaikasta. 

Jätejae Jätekoodi Määräarvio (t/a) Käsittely 

Ioninvaihtohartsi 11 01 16* 20 Kaatopaikka 

Painesuotimen suoda- 15 02 03 0,5 (8 kpl puhdasta Hyötykäyttö/Pysyvän 
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tinkankaat muoviverkkoa) jätteen kaatopaikka 

Rumpu-uunin muuraus-

tiilet 

10 12 08 100 Mahdollinen hyöty-

käyttö 

* vaarallinen jäte 

Toiminnassa muodostuvat muut jätteet 

Lisäksi tehtaalla muodostuu vähäisiä määriä esim. pakkausjätteitä, toimisto- 

ja sosiaalitilojen jätteitä (paperi, biojäte, energiajäte), metalliromua ja huollon 

öljyjätteitä (jäteöljy, kiinteät öljyiset jätteet). Muodostuvat jätteet kerätään, laji-

tellaan paikallisen jätehuoltoyrityksen ohjeistuksen mukaisesti ja varastoi-

daan asianmukaisesti toisistaan erillään, merkityissä ja niiden varastointiin 

soveltuvissa astioissa. Jätteet toimitetaan joko hyötykäyttöön tai käsiteltäväk-

si luvan omaaville laitoksille. Kemiantehtaalla muiden muodostuvien jätteiden 

määrät ovat vähäisiä, arviot on esitetty alla olevassa taulukossa. 

Jätejae Jätekoodi Määräarvio (t/a) Käsittely 

Keräyspaperi 20 01 01 1 Kierrätys 

Polttokelpoinen sekajäte 20 03 01 20 Energian tuotanto 

Keräysmetalli 20 01 40 15 Kierrätys 

Biojäte 20 01 08 1 Kompostointi/energian 

tuotanto 

Keräyspahvi ja kartonki 15 01 01 2 Kierrätys 

Metallipakkaukset 15 01 04 1 Kierrätys 

Öljyjäte 13 02 08* 2 Kierrätys/energian tuotanto 

Kiinteä öljyjäte 13 08 99* 1 Kierrätys/energian tuotanto 

Liuotinjäte 14 06 03* 0,5 Kierrätys/energian tuotanto 

Maalijäte, neste 08 01 11* 0,05 Kierrätys/energian tuotanto 

Lyijyakut 16 06 01* 0,05 Hyötykäyttö 

Loisteputket 20 01 21* 0,01 Hyötykäyttö 

Paristot ja pienakut 16 06 04 0,01 Hyötykäyttö 

* vaarallinen jäte 

Jätteet varastoidaan ennen kuljetusta siten, etteivät ne pääse kosketuksiin 

sadevesien kanssa ja niin, että niistä ei aiheudu roskaantumista tai maape-

rän pilaantumisvaaraa.  

Energian hankinta ja kulutus 

Kemiantehtaalla tarvitaan energiaa lämpökäsittelyssä (konversion rumpu-

uuni) sekä hydrometallurgisessa prosessissa. Rumpu-uunin polttoaineena 

käytetään maakaasua, jota hankitaan KIP:n alueelle rakennettavasta maa-

kaasun verkosta tai vaihtoehtoisesti ulkopuolelta. Mikäli LNG hankintaan ul-

kopuolelta ja tuodaan kemiantehtaalle, varastoidaan se asianmukaisissa 195 

m3:n säiliöissä. Prosessissa tarvittava muu energia (sähkö, lämpö) hankitaan 

KIP:n alueen muilta toimijoilta. Kriittisissä pisteissä sähkönsaanti varmiste-

taan varavoimalla (akuilla tai varavoimageneraattorilla). 

PÄÄSTÖT VESIIN SEKÄ VAIKUTUS KOKKOLAN EDUSTAN EKOLOGISEEN TILAAN JA VEDEN 
LAATUUN 

Hakemukseen on liitetty selvitys litiumkemiantehdas-hankkeen vaikutuksista 

Kokkolan edustan ekologiseen tilaan ja veden laatuun (Vahanen, 

31.12.2020). 

Kokkolan merialueen ekologinen tila 

Kemiantehtaan toiminnassa syntyvien jätevesien ja hulevesien pääasiallinen 

vaikutusalue on vesimuodostuma nimeltään Kokkolan edusta, joka avautuu 

avomerelle Tankarin vesimuodostumaan. Kokkolan edustan koillispuolella on 
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Kälviä-Kokkolan vesimuodostuma ja Tankarin länsipuolella Luodon saariston 

vesimuodostuma. Kaikkien näiden vesimuodostumien ekologinen tilaluokitus 

oli uusimmassa, 3. suunnittelukauden luokittelussa tyydyttävä, kuten edelli-

sessäkin ekologisen tilan luokittelussa. Kälviä-Kokkolan vesimuodostuman 

ekologinen tila oli aiemmin välttävä. Seuraavassa kuvassa näkyvä hyvän 

ekologisen tilan alue johtuu hyvässä tilassa olevan Himanka-Kokkola vesi-

muodostuman vaikutuksesta.  

Kokkolan edusta kuuluu tyyppiin Perämeren sisemmät rannikkovedet (Ps) ja 

se sijaitsee Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella. 

Suunnittelualue puolestaan on Pohjanmaan rannikko ja pienet joet. 

Alla olevassa kuvassa on Kokkolan edustan merialueen ekologinen tila 3. 

suunnittelukauden luokittelun mukaan. 

 

Kasviplankton 

Kokkolan edustan vuosien 2012–2017 kasviplanktonaineiston perusteella 

ekologinen tila on luokiteltu 3. suunnittelukauden luokittelussa tyydyttäväksi. 

Tilaluokitus on tehty klorofylli-a:n pitoisuuden perusteella, jonka keskimääräi-

nen pitoisuus tarkastelujaksolla on ollut 4,84 μg/l. Klorofylli-a:n pitoisuuden 

keskiarvot ovat vaihdelleet havaintopaikoilla välttävästä hyvään. 

Välttävä tilaluokitus on niillä havaintopaikoilla, jonne laskevat Suntin vedet ja 

hyvä tila- luokitus puolestaan Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamon 

edustalla. Muilla pisteillä klorofyllipitoisuus viittaa tyydyttävään ekologiseen ti-

laan. 

Alla olevassa kuvassa on Kokkolan edustan ekologisen tilan luokitus kasvi-

planktonin (klorofylli-a) mukaan. 
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Vesikasvit 

Vuoden 2019 ekologisen tilan arvioinnissa ei ole käytetty vesikasvillisuusai-

neistoa, sillä tilaluokittelussa seurattavaa rakkohaurua ei Pohjoisen Meren-

kurkun alueella esiinny. Se sijaan vuonna 2017 yhteistarkkailussa toteutettiin 

makrolevä- ja vesikasvillisuustutkimus. Kasvillisuuslinjojen perusteella run-

sasravinteisuutta ilmentävän vesikasvillisuuden peittävyys on lisääntynyt 

jäähdytysvesialtaan jätevesien vaikutusalueella kolmella linjalla vuodesta 

2012 vuoteen 2017 ja vähentynyt yhdellä kasvillisuuslinjalla. 

Alla olevassa kuvassa on yhteistarkkailun vesikasvillisuuslinjojen tulokset.  
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Pohjaeläimet  

Kokkolan edustan pohjaeläinindeksi BBI on vuoden 2019 luokittelussa 0,71, 

joka viittaa hyvään ekologiseen tilaan. Yksittäisillä Kokkolan edustan havain-

topaikoilla pohjaeläinyhteisön tila BBI-indeksin perusteella 3. suunnittelukau-

della on hyvä ja KIP eteläisen selkeytys- ja jäähdytysvesialtaan edustalla jo-

pa erinomainen. 

Seuraavassa kuvassa on pohjaeläinyhteisöjen ekologinen tila Kokkolan 

edustan pohjaeläinhavaintopaikoilla. 
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Kokkolan edustan pohjaeläinindeksiarvoihin vaikuttavat erityisesti har-

vasukasmatojen, amerikansukasjalkaisten ja herkkien raakkuäyriäisten mää-

rien vaihtelut. Luokitus erinomaiseksi johtunee siitä, että näytteissä on ollut 

suhteellisen runsaasti herkkiä raakkuäyriäisiä. Alhaisia happipitoisuuksia hy-

vin sietävä vieraslaji amerikansukasjalkainen (Marenzelleria sp.) on runsas-

tunut voimakkaasti Kokkolan edustalla vuodesta 1999 ja syrjäyttänyt tehok-

kaasti harvasukamatoja. Amerikansukasjalkaisten runsastuminen on aiheut-

tanut laji- ja taksonimäärän sekä ekologisen luokan laskua. 

Kalat 

Rannikkovesien ekologisen tilan arvioinnissa ei käytetä kaloja biologisena 

muuttujana. Useiden Kokkolan merialueen yhteistarkkailuun kuuluvien toimi-

joiden (mukaan lukien Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamo) ympäristö-

luvissa kuitenkin edellytetään kalataloustarkkailua. Yhteistarkkailun kalata-

loudellisen tarkkailun tarkoituksena on ensisijaisesti seurata jätevesien rehe-

vöitymistä aiheuttavien kuormitustekijöiden vaikutuksia kalakantoihin ja ka-

lastukseen. Tarkkailumenetelmiä ovat vuosittain suoritettava ammattikalas-

tuksen ja saaliiden seuranta sekä viiden vuoden välein tehtävät kalastus- tie-

dustelu, koekalastukset ja poikastuotantoselvitys. Edellinen raportoitu, laaja 

kalataloudellinen tarkkailu tehtiin vuonna 2015. Kokkolan edusta kuuluu koe-

kalastuksissa sisäsaariston alueeseen. Verkkokohtainen yksikkösaalis si-

säsaariston koekalastuksissa vuonna 2015 oli saman suruinen vuoden 2010 

yksikkösaaliin kanssa, mutta lajistossa oli tapahtunut muutoksia siten, että si-

lakan, siian ja kiisken yksikkösaaliit olivat suuremmat kuin aiemmin. Kappa-

lemääräisestä saaliista oli vuonna 2015 kolmasosa särkikaloja ja runsas puo-

let ahvenkaloja. Myös saaliin massasta ahvenkalojen osuus (47 %) oli suu-

rempi kuin särkikalojen (39 %). Reheville vesille on tyypillistä tiheä, särkika-

lavaltainen kalayhteisö. Kokkolan merialueen kalasto ei ollut vuoden 2015 

koekalastusaineiston perusteella erityisen särkikalavaltainen, eikä jätevesien 

purkualueen (sisäsaariston osa-alue) kalastoa voi pitää erityisen tiheänä eikä 

särkikalavaltaisena. Kalastustiedustelun vastauksien perusteella Kokkolan 
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edustan merialueen merkittävimmät kalastushaitat ovat hylkeet ja vesistön 

rehevyystason noususta aiheutuvat haitat. 

Kokkolan merialueen veden laatu 

Ekologista luokitusta tukevina muuttujina käytetään kesän kokonaisfosforin ja 

-typen pitoisuuksia veden pintakerroksessa sekä näkösyvyyttä. Kolmannella 

suunnittelukaudella kesän kokonaisravinteet luokiteltiin veden pintakerrok-

sesta (0–5 m), josta oli mukana sekä erillis- että kokoomanäytteet. Lisäksi 

luokitusta tukevina lisämuuttujina käytetään liuenneen hapen pitoisuutta ja 

hapen kyllästysastetta, joilla ei ole luokkarajoja. 

Kokkolan edustan kokonaisfosforipitoisuudet 3. suunnittelunkauden luokitte-

lussa vaihtelevat yksittäisillä havaintopaikoilla tyydyttävästä erinomaiseen. 

Kokonaisuutena Kokkolan edustan tilaluokitus fosforin osalta on hyvä, kes-

kimääräisen pitoisuuden ollen havaintopaikkojen keskiarvona 13,24 μg/l. 

Kokonaistyppipitoisuus viittaa samoin hyvään tilaan keskimääräisen typpipi-

toisuuden ollen 324,07 μg/l. Havaintopaikkojen välillä oli suurta vaihtelua vält-

tävästä erinomaiseen.  

Näkösyvyys oli luokittelun mukaan hyvä ollen keskimäärin 2,53 m. Yksittäisil-

lä havaintopaikoilla näkösyvyys viittasi hyvään tilaan kaikilla muilla paitsi 

Suntin edustan pisteillä, joista lähimpänä Suntin salmen suuta olevalla pis-

teellä näkösyvyys viittasi välttävään tilaan ja kauempana salmen suusta tyy-

dyttävään.  

Kokkolan edusta luokiteltiin hydro-morfologisien tekijöiden mukaan välttäväk-

si. Luontainen yhteys mereen oli erinomainen, mutta morfologian osalta tila 

oli välttävä muunnetun alueen suuren pinta-alan, rakennetun rantaviivan 

osuuden sekä siltojen ja penkereiden vuoksi. 

Kemiantehtaan päästöt vesiin 

Litiumkemiantehtaan prosessissa muodostuu prosessin poistovettä noin 136 

000 m3/a, mikä tarkoittaa noin 17 m3/h (toiminta-aika 8 000 tuntia). Vesi joh-

detaan kemiantehtaan poistovesien puhdistamolla (EWT) puhdistettuna Kok-

kolan kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon. Kemiantehdas tarvitsee jäähdy-

tykseen merivettä, joka otetaan läheisestä merenlahdesta ja palautetaan KIP 

eteläisen jäähdytysvesialtaan kautta takaisin mereen. Jäähdytykseen käytet-

tävä merivesi ei ole missään vaiheessa kosketuksissa prosessin muiden ve-

sien kanssa. Litiumkemiantehtaan piha-alueelta kertyy myös hulevesiä noin 

32 000 m3 vuodessa, jotka johdetaan alueen hulevesiviemäriin. Huleve-

siviemäristä vedet päätyvät KIP eteläisen yhteiseen jäähdytys- ja hulevesial-

taaseen ja siitä edelleen mereen. 

Prosessissa syntyvät poistovedet 

Prosessissa syntyvät poistovedet käsitellään tehtaan puhdistamolla ennen 

niiden johtamista Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle. Vedet johde-

taan jätevedenpuhdistamon kanssa solmittavan teollisuusjätevesisopimuksen 

mukaisesti puhdistettavaksi Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle, jon-

ka keskimääräinen viemärivesimäärä on noin 10 000 m3/d (vuonna 2020 ar-

vio 9 310 m3/d eli 390 m3/h). Jätevedenpuhdistamon käsitellyt jätevedet joh-

detaan noin 300 m pituisessa purkuputkessa Hopeakivenlahteen. Purkuput-

ken alkupää sijoittuu noin 130 metrin matkalta lahdella olevan maapenkereen 

sisään.  
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Litiumkemiantehtaalta jätevedenpuhdistamolle johdettavan veden määrä on 

n. 408 m3/d eli 4 % Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle kaiken kaikki-

aan tulevista jätevesistä. Vesi pumpataan jätevedenpuhdistamolle mahdolli-

simman kuumana, sillä lämpö hyödyttää vettä vastaanottavaa puhdistamoa.  

Hakemuksen mukaan Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolla litiumke-

miantehtaan poistovedet saadaan puhdistettua jätevedenpuhdistamon lupa-

ehtojen mukaisesti. Jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa ei ole päästö-

rajaa litiumille. Jätevedenpuhdistamolla litium ei pääsääntöisesti pidäty liet-

teeseen, vaan kulkee jätevedenpuhdistamon prosessin läpi poistuen purku-

putkea pitkin mereen. Litiumkemiantehtaan prosessin puhdistettu poistovesi 

sisältää litiumia enintään 250 mg/l. Fosforia jätevedenpuhdistamolle johdet-

tava tehtaan poistovesi sisältää 24 mg/l. Typpeä jätevedenpuhdistamolle 

johdettavat kemiantehtaan poistovedet eivät sisällä. 

Jäähdytysvedet 

Jäähdytysvesikierron avulla jäähdytetään sekä pyrometallurgista että hydro-

metallurgista prosessia. Molemmissa prosesseissa lämmennyt jäähdytysvesi 

käy jäähdytysvesipumppaamolla, jossa se jäähdytetään lämmönvaihtimilla, 

jossa toisella puolella kiertää merivesi. Jäähtynyt jäähdytysvesi palaa takaisin 

jäähdyttämään prosessia, ja lämmennyt merivesi palaa takaisin mereen. 

Jäähdytysvesi ei koskaan ole suorassa kontaktissa mereen palaavan meri-

veden kanssa.  

Litiumkemiantehtaan jäähdytystarkoitukseen vuosittain käyttämän meriveden 

määrä on noin 3,2 Mm3/a. Sisään otetun ja ulos lasketun meriveden maksi-

mimäärä on 600 m3/h. Maksimimäärää jäähdytysvettä tarvitaan vain kesä-

kuukausien aikana, talvella jäähdytysveden tarve on n. 400 m3/h. Jäähdytys-

vesialtaaseen johdettaessa veden lämpötila on +43°C. Litiumkemiantehtaan 

osuus KIP:n eteläisiin jäähdytysvesialtaisiin johdetuista vesistä on keskimää-

rin n. 10 % ja laskennallisesti niiden on arvioitu aiheuttavan KIP eteläisen 

selkeytys- ja jäähdytysvesialtaassa lämpötilan nousua n. 1–2°C. 

Hulevedet 

Hakemuksen mukaan rakentamisen jälkeen litiumkemiantehtaan alueelta 

(asfaltoiduilta ja hulevesiviemäröidyiltä piha-alueilta sekä katoilta) kertyy hu-

levesiä 31 424 m3/a, jotka johdetaan KIP eteläiseen selkeytys- ja jäähdytys-

vesialtaaseen. Litiumkemiantehtaan hulevedet muodostavat noin 4 % KIP 

eteläisen altaaseen johdettavista hulevesistä ja ovat laadultaan tavanomaisia 

tehtaiden piha-alueiden hulevesiä. 

Arvio vaikutuksista ekologiseen tilaan ja veden laatuun (Vahanen, 31.12.2020) 

Prosessin poistovedet 

Litiumkemiantehtaan prosessin puhdistettu poistovesi sisältää Hopeakiven-

lahden jätevedenpuhdistamolle johdettaessa litiumia enintään 250 mg/l. Jä-

tevedenpuhdistamolla litiumpitoisuus vedessä on 0,01 mg/l, joka on murto-

osa jätevedenpuhdistamoiden PNEC-arvosta (22,94 mg/l). Litiumista ei siten 

hakemuksen mukaan ole haittaa jätevedenpuhdistamon prosesseille ja puh-

distamon toiminnalle. 

Jätevedenpuhdistamolle johdettavan litiumkemiantehtaan poistoveden määrä 

on 408 m3/d. Puhdistamon purkuveden litiumpitoisuus on siten noin 10 μg/l 
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välittömästi purkuputken päässä, jossa se sekoittuu tehokkaasti ympäröivään 

meriveteen. Litiumin pitkäaikaisen altistuksen LC50-arvo (=annos, joka tap-

paa 50 % koe-eläimistä tietyn ajan aikana) mm. makean veden selkärangat-

tomille, vesikirpuille ja leville on noin 170 kertainen verrattuna purkuveden li-

tiumpitoisuuteen aivan putken päässä (alla oleva taulukko). Kalojen pitkäai-

kaisen altistuksen LC50-arvo puolestaan on 280 kertainen. Litiumkemianteh-

taan litiumpäästöstä ei siten ole hakemuksen mukaan haittaa Kokkolan edus-

tan pohjaeläimille, kaloille tai eläin- ja kasviplanktonille. Litiumpäästö ei vaiku-

ta Kokkolan edustan ekologiseen tilaan eikä vesien- ja merenhoidon tavoit-

teiden saavuttamiseen. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty LC50-arvoja litiumille lyhyt- ja pitkäaikai-

sessa altistuksessa. 

 Lyhytaikainen 

altistus, mg/l 

Pitkäaikainen 

altistus, mg/l 

Makean veden kalat 18 2,87 

Makean veden selkärangat-

tomat 

10 1,7 

Katkat 3,13 0,65 

Makean veden levät ja 

syanobakteerit 

25,6 1,65 

Vesikirput  10 1,7 

Litiumkemiantehtaan poistovesissä fosforipitoisuus on 24 mg/l. Hopeakiven-

lahden jätevedenpuhdistamon puhdistusteho on 95 % fosforille. Litiumkemi-

antehtaan poistovesien aiheuttama lisäkuorma mereen on siten 179 kg/a. 

Tällä ei hakemuksessa esitetyn arvion mukaan ole vaikutusta Kokkolan 

edustan rehevöitymiseen, eikä siten ekologiseen tilaan tai vesien- ja meren-

hoidon tavoitteiden täyttymiseen. Typpeä litiumkemiantehtaan poistovedet 

eivät sisällä. 

Jäähdytysvedet 

Litiumkemiantehtaan KIP eteläisen selkeytys- ja jäähdytysvesialtaan kautta 

mereen johdettavat jäähdytysvedet ovat n. 10 % hule- ja jäähdytysvesialtaa-

seen johdettavista vesistä. Laskennallisesti altaan veden lämpötila nousee 

tämän takia keskimäärin 1–2°C.  

Kokkolan merialueen yhteistarkkailussa vuonna 2019 mitattujen veden läm-

pötilojen ei havaittu lähimpänä KIP eteläisen selkeytys- ja jäähdytysvesiallas-

ta eroavan muiden havaintopaikkojen lämpötilasta. Jäähdytysvesialtaan ei si-

ten voida sanoa lämmittävän Kokkolan edustan merivettä kuin aivan ylivuo-

tokohdan välittömässä läheisyydessä. KIP eteläisen selkeytys- ja jäähdytys-

vesialtaan lähimmällä havaintopaikalla E meriveden lämpötila ei poikennut 

seuraavaksi lähimmän havaintopaikan R4 lämpötiloista. Myöskään kauem-

pana ulapalla sijaitsevan havaintopaikka D:n lämpötila ei juuri eronnut lä-

hempänä allasta olevien havaintopaikkojen lämpötiloista. Havaintopaikat E ja 

R4 ovat molemmat syvyydeltään 10 metriä, kun taas kauempana ulapalla si-

jaitsevan havaintopaikan D syvyys on 15 metriä. Ero havaintopaikkojen mor-

fologiassa ja sijainnissa suhteessa avomereen selittää havaintopaikkojen 

pienet lämpötilaerot. Nykytilassa veden lämpötilaero hule- ja jäähdytysvesial-

taan ylivuotokynnyksen ja KIP:n alueen sisään tulevan meriveden välillä on 

suurimmillaan huhtikuussa ylivuotoveden ollen silloin noin 10 astetta sisään 

tulevaa lämpöisempää.  
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Mereen lopulta päätyvien litiumkemiantehtaan jäähdytysvesien lämpötila riip-

puu altaan jäähdyttävästä vaikutuksesta, ilman lämpötilasta, jäähdytysvesien 

viipymästä altaassa sekä muiden altaaseen johdettujen jäähdytysvesien ja 

hulevesien lämpötilasta. Jäähdytysvesien merta lämmittävä vaikutuksen ar-

vioidaan jäävän vähäiseksi ja paikalliseksi, eikä sillä ole vaikutusta Kokkolan 

edustan rehevöitymiseen ja sitä kautta ekologiseen tai vesien- ja merenhoi-

don tavoitteiden toteutumiseen. 

Alla olevassa kuvassa on esitetty veden lämpötila KIP eteläisen selkeytys- ja 

jäähdytysvesialtaiden ylivuodon kohdalla vuonna 2019 sekä yhteistarkkailun 

havaintopaikkojen E, R4 ja D pinnan ja pohja läheisen veden lämpötilat vas-

taavilta ajoilta (maalis-, huhti-, toukokuulta ei mittauksia merivedestä).  

 

Hulevedet 

Litiumkemiantehtaan hulevedet eivät poikkea merkittävästi nykyisistä suurte-

ollisuuden jäähdytys- ja hulevesiviemärin kuormituksesta ja vaikutukset arvi-

oidaan jäävän merkityksettömiksi. 

Johtopäätökset 

Litiumkemiantehtaan Kokkolan veden hopeakivenlahden jätevedenpuhdista-

mossa puhdistettavien poistovesien, jäädytysvesien ja hulevesien vaikutuksia 

Kokkolan edustan ekologiseen tilaan ja vesien- ja merenhoidon tavoitteiden 

toteutumiseen tarkasteltiin 3. suunnittelukauden tulosten valossa. Tällä het-

kellä Kokkolan edustan vesimuodostuma on ekologiselta tilaltaan tyydyttävä. 

Pohjaeläinten osalta tila on hyvä, mutta kasviplanktonin määrä (klorofylli a) 

laskee luokituksen tyydyttäväksi. Litiumkemiantehtaan poistovesien, jäähdy-

tysvesien ja/tai hulevesien ei hakemuksen mukaan arvioida vaikuttavan hei-

kentävästi ekologiseen tilaan, eikä vesien- ja merenhoidon tavoitteiden saa-

vuttamiseen. 

PÄÄSTÖT ILMAAN SEKÄ NIIDEN VAIKUTUKSET ILMANLAATUUN 

Hakemuksen liitteenä on selvitys kemiantehtaan ilmapäästöjen päästö- ja le-

viämismallilaskelma.  

Piipun korkeuden mitoitus 

Typenoksidit on merkittävin päästökomponentti suhteessa ilmanlaadun ohje- 

ja raja-arvoihin. Leviämismallinnusten perusteella savukaasupäästöjen ai-

heuttamat hiukkas-, NO2- ja SO2- pitoisuudet alittivat voimassa olevat ilman-

laadun ohje- ja raja-arvot kaikilla tarkastelluilla piipun korkeuksilla. Rumpu-
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uunin NO2-päästöjen aiheuttama pitoisuus maanpintatasolla on 48 metrin pii-

pun korkeudella noin 6 % ohjearvosta, joten pitoisuus on selvästi MCP-

asetuksen vaatimuksen mukainen (alle 20 % ohjearvosta). Mallinnus on tehty 

tilanteessa, jossa toiminta on käynnissä keskeytyksettä. 

Hiukkaspäästöjen vaikutukset 

Hiukkaspäästöjä syntyy tehtaalle tuotavan spodumeenirikasteen kuljetuksis-

ta, tehtaan piipusta pölysuotimen jälkeen, tehtaalla syntyvän analsiimihiekan 

kuljetuksista sataman täyttöalueelle sekä analsiimihiekan kippauksesta sa-

taman täyttöalueilla ja kaivinkoneen työskentelystä siellä. Hiukkaspäästöjen 

leviämislaskelmissa on huomioitu alueen taustapitoisuutena Ykspihlajan il-

manlaatuasemalla mitattu vuosien 2017–2019 kunkin kuukauden keskiarvo-

pitoisuus. Mallinnusten perusteella hanke ei aiheuta ilman PM10-pitoisuuden 

vuorokausi- tai vuosiraja-arvojen ylittymistä missään mallinnustilanteessa. 

Myöskään PM10-hiukkaspitoisuuden ohjearvot eivät ylity hankkeen vuoksi.  

Mallinnusten perusteella hiukkaspäästöjen merkittävimmät vaikutukset koh-

distuvat kuljetusreittien ja tehdasalueen läheisyyteen. Hankkeesta aiheutuvat 

pitoisuudet ovat pieniä, eikä mallinnusten perusteella ole suurta vaikutusta 

lähialueen hiukkaspitoisuuksiin riippumatta siitä, tapahtuvatko analsiimihiek-

kakuljetukset vuorokauden ympäri vai klo 7–22 välisenä aikana. Hiukkaspi-

toisuudet ovat hieman suuremmat tilanteessa 2 (analsiimihiekkakuljetuksia 

vuorokauden ympäri). Ero on kuitenkin hyvin pieni. Pienimmät hiukkaspääs-

töt aiheutuvat tilanteesta 3, jossa analsiimihiekka siirretään satamaan lietet-

tynä putkea pitkin. Tässä tilanteessa pitoisuuslisäykset eivät juuri erotu hen-

gitettävien hiukkasten taustapitoisuudesta. 

Typpidioksidi- ja rikkidioksidipäästöjen vaikutukset 

Typpi- ja rikkidioksidien päästöjä aiheutuu lämpökäsittelystä (konversiouuni), 

jonka poistokaasut johdetaan pölysuodattimen ja savupiipun kautta ulkoil-

maan. Ykspihlajan ilmanlaadun havaintoaseman kohdalle arvioidut NO2-

pitoisuuslisät ovat vuorokausitasolla suurimmillaan 0,7 μg/m3, ja kolmen vuo-

den keskiarvoon pitoisuuslisä on 0,1 % raja-arvosta.  

Mallinnusten perusteella hanke ei aiheuta ilman NO2- ja SO2-pitoisuuksien 

vuorokausi- tai vuosiraja-arvojen ylittymistä. Myöskään NO2- ja SO2-

pitoisuuksien ohjearvot eivät ylity hankkeen vuoksi. 

TOIMINNASTA AIHEUTUVA MELU JA TÄRINÄ SEKÄ NIIDEN VAIKUTUKSET 

Tehdasalueen merkitykselliset meluvaikutukset syntyvät spodumeenirikas-

teen kuljettimesta, tehtaan pölysuotimen moottorista ja piipusta sekä tehtaan 

katolla olevista puhaltimista. Rikastekuormien purku tapahtuu pyöräkuormaa-

jalla, joka liikkuu pääsääntöisesti rikastevarastossa sisätiloissa. Lisäksi melu-

päästöjä syntyy rikastamolta tehtaalle tuotavan spodumeenirikasteen kulje-

tuksista. Rikastetta tuodaan tehtaalle 13 kuormaa per päivä (26 ajoa edesta-

kaisuus huomioiden). Muiden aineiden kuljetuksia tapahtuu niin harvoin, ettei 

niillä ole konkreettista merkitystä toiminnan melupäästöjen tai -vaikutusten 

syntymiseen.  

Tärinävaikutukset toiminnan aikana syntyvät rikastekuljetuksista ja ne rajoit-

tuvat kuljetusreiteille. 

Kemiantehtaan toimintojen ja liikenteen meluvaikutuksia tarkasteltiin mallin-

nuksella. Kaikissa mallinnetuissa tilanteissa päiväaikaan tehtaalta aiheutuva 
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55 dB:n keskiäänitason vyöhyke pysyy suurteollisuusalueen sisäpuolella. Lä-

himmille asuinkiinteistöille noin kilometrin etäisyydelle, ei hakemuksen mu-

kaan aiheudu merkityksellisiä meluvaikutuksia tai valtioneuvoston päätöksen 

(VNp 993/1992) mukaisten melutason ohjearvojen ylittymistä päiväaikaan. 

Yöaikaan tehdasalueelta aiheutuva 50 dB:n keskiäänitason vyöhyke rajautuu 

pääasiassa tehdasalueelle kaikissa mallinnustilanteissa. Lähimmille asuin-

kiinteistöille noin kilometrin etäisyydellä, ei hakemuksen mukaan aiheudu 

merkityksellisiä meluvaikutuksia tai valtioneuvoston päätöksen (VNp 

993/1992) mukaisten melutason ohjearvojen ylittymistä yöaikaan.  

Kemiantehtaan suunnittelussa melun vähentäminen on ollut yksi suunnittelun 

lähtökohdista. Ympäristöön kantautuvaa melua vähennetään ääntä tuottavien 

laitteiden, kuten kuljettimen koteloinnilla. Rikasteen purku ja syöttö kuljetus-

hihnalle tapahtuu sisätiloissa. Melupäästöt eivät muuta tehdasympäristön 

äänimaisemaa merkittävästi eivätkä melutasot lähimmällä asuinalueella ylitä 

melutason ohjearvoja päivä- eikä yöaikaan kemiantehtaan ollessa toiminnas-

sa. 

TOIMINNAN MUUT VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojelualueisiin 

Hakemuksen mukaan litiumkemiantehtaan toiminnasta aiheutuu vain pieniä 

vaikutuksia luontoon tai rakennettuun ympäristöön. Kemiantehtaan toiminnan 

aikana hiukkaspäästöjä aiheutuu lämpökäsittelyuunin toiminnasta ja ajoittais-

ta pölyämistä voi aiheutua liikenteestä. Toimintojen aiheuttamat ilmanlaatu-

vaikutukset ovat mallinnusten perusteella selvästi alle ohje- ja raja-arvojen. 

Kemiantehtaan toiminnalla ei katsoa olevan vaikutuksia kasvillisuuteen, eläi-

mistöön ja luontotyyppeihin.  

Linnuston (ja muun eläimistön, lähinnä nisäkkäiden) kannalta merkittävimmät 

vaikutukset aiheutuvat lisääntyvästä melusta ja ihmistoiminnasta alueella (ta-

haton häirintä ja ns. visuaaliset häiriöt). Toiminnan aikana melua aiheutuu li-

sääntyvästä liikenteestä ja kemiantehtaan toiminnoista. Kemiantehtaan alu-

eella tai sen lähiympäristössä ei myöskään pesi melu- ja häiriövaikutuksille 

erityisen herkkiä lajeja. Voimakkaimman melun vyöhykkeellä pesii lähinnä 

vain metsien tavanomaisia varpuslintuja, eikä niiden voida katsoa olevan eri-

tyisen herkkiä melun vaikutuksille. Kokonaisuudessaan linnuston ja alueella 

esiintyvän nisäkäslajiston osalta melu- ja häiriövaikutukset voidaan arvioida 

pieniksi. Alueen elinympäristöjen muutokset ovat myös näitä ajatellen melko 

vähäisiä eivätkä aiheuta suuria muutoksia lajien esiintymiseen.  

Litiumkemiantehtaan alueella tai sen läheisyydessä ei esiinny suojelun kan-

nalta merkittäviä eläin- tai kasvilajeja eikä suojeltuja luontotyyppejä. Lähim-

mät suojelukohteet sijaitsevat yli kahden kilometrin etäisyydellä eikä kemian-

tehtaan toiminnalla ole vaikutuksia näihin, kun toiminta sijoittuu olemassa 

olevalle teollisuusalueelle. 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Litiumkemiantehtaan rakennukset eivät erotu ympäröivästä teollisuudesta ja 

teollisuusmaisemasta. Kemiantehdas näkyy asuinalueille ainoastaan, jos 

asutus nousee metsän ja muun teollisuuden yläpuolelle. Kemiantehtaan vai-

kutukset maisemaan ovat paikallisia ja rajoittuvat vain teollisuusalueelle. 

KIP:n teollisuusalueella sijaitsee monia teollisia toimijoita ja teollisuusraken-
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nuksia, joten kemiantehdas ei maisemallisesti poikkea muista alueen toimin-

noista. 

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 

Litiumkemiantehtaan toiminta ei aiheutu päästöjä maaperään tai pohjave-

teen. Tehtaan piha- ja tiealueet asfaltoidaan tai pinnoitetaan muutoin ja lai-

toksella käsiteltävät kemikaalit varastoidaan asianmukaisesti. Vain poikkeus-

tilanteessa, kuten suuremmissa onnettomuus- tai vuototilanteissa haitta-

aineita voi päästä kulkeutumaan maaperään. Pienemmät vuodot kuten työ-

koneiden ja muun kaluston öljyvuodot saadaan kerättyä pinnoiteltu piha-

alueelta ja sadevesiviemärit voidaan sulkea sulkuestematoilla ja sadeve-

siviemäröinti kokonaisuudessaan sulkuventtiilillä. Kemikaalien purkupaikka 

on allastettu ja mitoitettu kokoomaan vähintään yhden säiliöauton tilavuus, 

mikäli kemikaalin purkutilanteessa tapahtuu vuoto. Ulkona katetussa mutta 

hyvin tuuletetussa tilassa varastoidaan suolahappoa sille varatussa säiliössä, 

joka on sijoitettu 110 % suoja-altaaseen. Suoja-altaassa ei ole pohjaventtiiliä 

vaan altaaseen kertyvät sade- ja sulamisvedet poistetaan imuautolla. 

Sisätiloissa säilytettävät kemikaalit on myös sijoitettu suoja-altaisiin. Lisäksi 

prosessitilassa on myös lattiakaivot, johon mahdollinen vuoto voidaan koota 

ja pumpata takaisin säiliöön.  

Pihalle rakennetaan hulevesien viivytysallas, joka normaalisadannalla tyhjen-

tyy nopeasti sateen päätyttyä. Hulevesien viemäröinti tehdään KIP:n alueen 

jäähdytys- ja hulevesiviemäriin, jossa rajoittavana tekijänä on vastaanottava 

sadevesiviemäri, johon voidaan viemäröidä vain 1 100 m3 vettä tunnissa. 

Kaatosateella hulevesi seisoo viivytysaltaassa jonkin aikaa. Hulevesialtaan 

pohja on pohjaveden pinnan alapuolella pohjaveden ollessa korkeimmillaan. 

Allas rakennetaan suotamattomaksi eikä altaassa oleva vesi pääse imeyty-

mään maaperään tai kosketuksiin pohjaveden kanssa. Näin huleveden mah-

dollisesti sisältämät epäpuhtaudet eivät pääse pohjaveteen. Pohjaveden vir-

taussuunta alueella on länteen eli poispäin 1. luokkaan kuuluvasta Patamäen 

pohjavesialueesta.  

Litiumkemiantehtaan normaalitoiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia teh-

dasalueen maaperään esim. pölyämisen tai maaperään kohdistuvien muiden 

päästöjen kautta. Kallioperään vaikutuksia ei aiheudu. Häiriötilanteita varten 

kemiantehtaalle laaditaan toimintaohjeet ja mahdolliset korjaustoimenpiteet 

suoritetaan välittömästi. Mahdollisiin poikkeustilanteisiin varautumalla ja 

suunnittelemalla torjuntatoimenpiteet ennakkoon, estetään maaperään ja 

pohjaveteen kohdistuvia vaikutuksia. 

Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja terveyteen 

Litiumkemiantehtaan toiminnasta aiheutuu jonkin verran melua, joka on läh-

töisin tehdastoiminnoista sekä kuljetuksista. Tehdastoiminnasta aiheutuva 

melu on tyypillistä teollisuusalueella syntyvää lyhytkestoista melua, kuten 

ajoneuvojen lastausta ja purkua, kolahduksia ja varoitusääniä. Toiminnan ai-

kaiset vaikutukset meluun on mallinnettu. Ykspihlajan teollisuustoimintojen 

aiheuttama melu rajoittuu teollisuusalueen sisäpuolelle. Teollisuusalueen 

toimintojen melu ei aiheuta ohjearvotasojen ylityksiä lähimmällä asuinalueel-

la. Litiumkemiantehtaan toiminnasta aiheutuvalla melulla ei arvioida olevan 

terveyteen kohdistuvia vaikutuksia.  
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Litiumkemiantehtaalle tuleva ja lähtevä maantieliikenne aiheuttaa jonkin ver-

ran pölyämistä ja hiukkaspäästöjä. Hiukkaspäästöjen mallinnuksen mukaan 

toiminnan vaikutukset lähialueen ilmanlaatuun ovat hyvin pieniä. Hiukkas-

päästöillä ei arvioida olevan terveyteen, elinoloihin tai viihtyvyyteen kohdistu-

via vaikutuksia.  

Lisääntyvä liikenteen määrä Pohjoisella Ohikulkutiellä ja Satamatiellä voi ai-

heuttaa vaikutuksia kuljetusreittien varsien asukkaille, mikä havaitaan liiken-

teen sujuvuudessa ja turvallisuudessa. Alueella jo olemassa olevan teolli-

suustoiminnan vuoksi kuljetusreitit on suunniteltu raskaalle liikenteelle sovel-

tuviksi. Mahdolliset riskialttiit kohteet on tunnistettu ja liikenneturvallisuuteen 

kiinnitetään erityistä huomiota. Litiumkemiantehtaan vaikutukset nykyiseen 

liikenteeseen on arvioitu merkittävyydeltään vähäisiksi tai kohtalaisiksi. Li-

tiumkemiantehtaan toiminnalla ja kuljetuksilla ei ole vaikutusta raideliikentee-

seen.  

Litiumkemiantehtaan toiminnasta ei aiheudu suoria päästöjä vesistöön eikä 

merialueelle arvioida aiheutuvan tehtaan toiminnasta negatiivisia vaikutuksia. 

ENERGIATEHOKKUUS 

Hakemukseen on liitetty Chemitec Consulting Oy:n tekemä energiaselvitys 

(30.10.2020). Selvityksen mukaan Keliber on vienyt prosessin energiainteg-

raatiota pitkälle ja hyödyntänyt mahdollisuuksien mukaan prosessin sisäisiä 

lämpövirtoja.  Litiumhydroksidimonohydraatin tuotantoprosessissa on tunnis-

tettu kohteet ja virrat, joissa ylimääräenergiaa on vielä tarjolla. 

Paljon energiaa kuluttavien prosessilaitteiden (haihdutin, kiteyttimet) suunnit-

telussa on huomioitu sisäisten energiavirtojen hyödyntäminen, vaikka se on 

vaatinut lisäinvestointeja. Hyödyntämällä haihdutuksessa ja kiteytyksessä 

syntyvien höyryjen energia MVR-tekniikan avulla, Keliber säästää lähes 40 

MW matalapaineista höyryä. MVR-tekniikka lisää sähkönkulutusta pari me-

gawattia. Lisäksi hyödyntämällä paineliotuksen kaasunalennuksessa synty-

vät kuumat hönkäkaasut, Keliber säästää 5 MW korkeapaineista höyryä. 

Lisäksi suuri yksittäinen energiansäästö on saatu valitsemalla poistoveden 

käsittelyyn prosessiteknologia, jonka sähkönkulutus on vain viidennes alku-

peräisestä suunnitelmasta ja jäähdytysveden säästö 140 m3/h. 

Spodumeenin konversiouunin lämmittäminen kuluttaa huomattavasti energi-

aa ja osa uunin lämpöenergiasta hukataan ympäristöön eikä sitä saada tal-

teen. 

Prosessin hukkalämmön talteenottovaihtoehdosta suurin hyöty 8 MW saa-

daan paineliotuksen poistokaasujen lämmöntalteenotosta, jota suunnitellaan 

toteutettavaksi. Puhdistetun poistoveden sisältämä matalalämpöinen energia 

jatkaa Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle, jossa se hyödyttää biolo-

gisia prosesseja. 

Matalalämpöiselle jäähdytysvesien hukkalämmölle ei ole prosessissa suoria 

käyttökohteita. Mikäli käytettävissä olisi myös lämpöpumppu, voitaisiin jääh-

dytysvesiin sitoutuva n. 5 MW energia hyödyntää esim. kaukolämmön tuotan-

toon silloin, kun kaukolämpöverkko tarvitsee lisälämpöä. 
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TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

Käyttötarkkailu 

Esitetään prosessien päivittäiseen tarkkailuun liittyvät olennaiset toimenpi-

teet, menetelmät ja tiedon hallintaan liittyvät laitteet sekä puhdistuslaitteiden 

toimivuuden tarkkailu.  

Käyttötarkkailun havainnot kirjataan käyttöpäiväkirjaan tai muuhun siihen tar-

koituksen soveltuvaan tietojen tallennusjärjestelmään. Kaikki havaitut puut-

teet korjataan ja kirjataan käyttöpäiväkirjaan. Dokumentointi säilytetään teh-

taalla ja se esitetään tarvittaessa viranomaisille. Käyttötarkkailun tiedot kirja-

taan vuosiraporttiin. Käyttötarkkailusta ja sen raportoinnista vastaa toimin-

nanharjoittaja eli Keliber Oy. 

Käyttötarkkailu on jatkuvaa kemiantehtaalla ja muualla tehdasalueella tehtä-

vää tarkkailua. Käyttötarkkailu kattaa mm. prosessien seurannan, raaka-

aineiden ja muiden materiaalien, tuotteiden sekä muodostuvien sivutuottei-

den ja jätteiden määrän ja laadun tarkkailun. Tarkkailulla seurataan tehtaan 

normaalia toimintaa ja sen avulla havaitaan mahdolliset häiriötilanteet. Käyt-

tötarkkailusta vastaa tehtaan henkilökunta. Käyttötarkkailussa pidetään kirjaa 

mm. seuraavista asioista: 

- Tehtaan tuotantomäärä ja laatu 

- Prosessiin syötettävät raaka-aineet ja niiden määrät 

- Kemikaalien, polttoaineiden ja energiankulutus 

- Jätehuolto ja jätteet (määrä, laatu, hyödyntäminen ja sijoituspaikka) 

- Tehtaan vedenkulutus (prosessin raakavesi, jäähdytysvesi ja kiertoveden 

osuuden seuranta) 

- Prosessin poistovesien määrä ja Hopeakivenlahden jätevedenpuhdista-

molle johdettavien vesien laatu 

- Prosessilaitteiden kunnon ja toimivuuden seuranta (aistinvarainen ja au-

tomaation avulla) 

- Alueiden kunnossapito (prosessilaitteiden, vesien hallintajärjestelyt, logis-

tiikka, varastointi ja tieverkko) 

- Tuotantoalueen melu-, pöly- ja ilmapäästöjen aistinvarainen seuranta 

- Poikkeustilanteet, ympäristövahingot ja -onnettomuudet 

- Näytteenottoajat ja -paikat 

- Tiedot ympäristönsuojelun kannalta olennaisista toimenpiteistä 

- Ulkopuolisten tekemät havainnot ja mahdolliset valitukset: kirjataan asia 

ja tehdyt toimenpiteet 

- Kaikki mahdolliset muut tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta päästöihin 

tai niiden vaikutuksiin. 

Päästötarkkailu 

Viemäri 

Kemiantehtaan prosessin poistovesien käsittelystä viemäriin ja edelleen Ho-

peakivenlahden jätevedenpuhdistamolle johdettavasta vedestä tehdään seu-

raavat mittaukset ja analyysit kerran kuukaudessa: 

- kiintoaineen kokonaispitoisuus 

- fosforin kokonaismäärä 

- litium 

- arseeni 
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- lämpötila 

- virtaama 

- pH 

Lisäksi otetaan näytteet teollisuusjätevesisopimuksen mukaisesti 24 tunnin 

virtaamapainotteiset / aikapainotteiset kokoomanäytteet neljä (4) kertaa vuo-

dessa. Näytteet ottaa ulkopuolinen konsultti ja näytteenottajalla tulee olla 

näytteenottosertifikaatti tai muulla vastaavalla tavalla dokumentoitu pätevyys 

näytteenotosta. Vedestä tehdään seuraavat mittaukset ja analyysit: 

- virtaama 

- ulkonäkö 

- lämpötila 

- pH 

- alkaliniteetti 

- johtokyky 

- kiintoaine 

- BOD7-ATU 

- CODcr 

- kok-P 

- kok-N 

- litium 

- arseeni 

Meriveden otto ja palautus 

Käytettävästä merivedestä seurataan: 

- otettavan meriveden määrä 

- palautettavan meriveden määrä 

- lämpötila palautettavasta vedestä 

Meriveden toimittaa KIP Service, joka seuraa meriveden lämpötilaa merive-

sipumppaamolla. Palautuva jäähdytykseen käytetty merivesi johdetaan KIP 

Infran viemäriin, josta vesi johdetaan KIP eteläisen selkeytys- ja jäähdytysve-

sialtaisiin ja edelleen mereen. 

Saniteettivedet 

Saniteettivedet johdetaan KIP Infran saniteettivesiviemäriin. Hakija ei esitä 

vesille erillistä tarkkailua.  

Päästöt ilmaan 

Toiminnan vakiinnuttua konversiouunin päästöt ilmaan mitataan kertaalleen 

kahtena ensimmäisenä vuotena. Päästöt arvioidaan käyntiajan mukaan. Tä-

män jälkeen mittauksia tehdään tarvittaessa esimerkiksi rikasteen alkuperän 

muuttuessa. 

- NO2 

- CO2 

- CO 

- CH4 

- Hiukkasten kokonaismäärä 

- Lämpötila 

- Virtaama 

- Kosteus % 
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- Litium 

Pussisuotimen toimintaa ja kuntoa seurataan päivittäin.  

Jätteiden määrän ja laadun tarkkailu 

Analsiimihiekka 

Lietetyn analsiimihiekan pitoisuutta seurataan viikoittain: 

- määrä (päivittäin, sisältää liettämiseen käytetyn veden määrän) 

- ulkonäkö (päivittäin) 

- pH 

- Vna 214/2007 pima-metallit (kuningasvesiuutto) 

Lietetyn analsiimihiekan liukoisuus analysoidaan kuukausittain. Tuloksia ver-

rataan Vna 331/2013 asetuksen mukaisiin kelpoisuusvaatimuksiin. 

Geotuubiliete 

Prosessin poistovesien puhdistusprosessi syntyvää lietettä varastoidaan geo-

tuubeihin, jotka toimitetaan luvanvaraiselle toimijalle käsiteltäviksi tai loppusi-

joitettaviksi. Lietteestä seurataan: 

- määrä 

- täydestä tuubista otetaan edustava näyte, josta analysoidaan kaatopaik-

kakelpoisuus 

Vaikutustarkkailu 

Vaikutustarkkailujen osalta Keliber liittyy Kokkolan suurteollisuusalueen yh-

teistarkkailuohjelmiin seuraavasti: 

- Kokkolan merialueen yhteistarkkailuohjelma 

- Kokkolan suurteollisuusalueen ilmanlaadun yhteistarkkailuohjelma 

- Kokkolan suurteollisuusalueen melun yhteistarkkailuohjelma 

- Kokkolan suurteollisuusalueen yhteistarkkailuohjelma pohjavesin laadun 

osalta 

- Kokkolan kaupungin bioindikaattoriselvitys viiden vuoden välein 

Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus 

Mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotet-

tavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin (YSL 209 §). 

Raportointi  

Kemiantehtaan toimintaan, huoltoon ja valvontaan, päällysteiden ja suoja-

altaiden rakenteisiin ja kuntoon sekä toimintaan liittyvät ympäristönsuojelun 

kannalta merkitykselliset tapahtumat ja toimenpiteet kirjataan ylös. Myös 

päästö- ja vaikutustarkkailumittauksista, näytteidenotosta ja analysoinnista, 

mittalaitteiden laadunvarmennusta ja kalibroinneista pidetään kirjaa. Kaikki 

mittaustulokset sekä tiedot kalibroinneista ja tarkastustesteistä tallennetaan, 

käsitellään ja esitetään tavalla, jotta valvontaviranomainen voi tarvittaessa 

tarkastaa, että toimintaa koskevia vaatimuksia ja päästöraja-arvoja noudate-

taan. 

Toiminnanharjoittaja toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimi-

tettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Kokkolan kaupungin ympäris-

tönsuojeluviran omaiselle edellistä vuotta koskeva raportit sekä kuukausittain 

vähintään päästöraja-arvoihin tarvittavat raportointitiedot. Vuosiraporttitiedot 



72 

 
toimitetaan ensisijaisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään soveltuvassa 

muodossa seuraavin tiedoin: 

- tuotanto- ja käyntitiedot 

- käytetyt raaka- ja apu-aineet sekä polttoaineet 

- kemikaalit, huomioiden REACH- asetuksen vaatimukset 

- energian- ja vedenkulutus 

- jäähdytysveden määrä ja lämpökuorma 

- Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle johdettavan prosessin poisto-

veden laatu ja määrä, 

- ilma- ja vesipäästöjen vertailu lupamääräyksissä asetettuihin raja-arvoihin 

- tiedot raja-arvojen saavuttamisesta (tarvittaessa laskelmin osoitettuna) 

- tiedot kertaluonteisista mittauksista ja selvityksistä 

- laskennalliset vuosipäästöt ja laskentaperusteet sisältäen Euroopan par-

lamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 166/2006 (EPRTR) raportoin-

tia edellyttämät aineet ja yhdisteet sekä jätteet, 

- yhteenveto alas- ja ylösajoista, poikkeus- ja häiriötilanteista, niiden ajan-

kohdista, kestoajoista, niiden aiheuttamista päästöistä ja toimenpiteistä, 

joihin niiden johdosta on ryhdytty, 

- yhteenveto OTNOC-tilanteista, niiden syyt, tilanteiden kesto ja aiheutu-

neet päästöt sekä niiden johdosta mahdollisesti tehdyt/tehtävät ehkäisy-

toimet, 

- yhteenveto kaikista toiminnassa syntyvistä jätteistä, niiden laadusta ja 

määrästä sekä kuljetus- ja käsittelytavoista, vuoden aikana toteutetut ja 

suunnitteilla olevat muutokset toiminnassa, 

- jätteet luokiteltuna kirjanpidossa valtioneuvoston asetuksen jätteistä 

(179/2012) liitteen 4 mukaisesti. 

Kaikista lupamääräysten raja-arvon ylittävistä tarkkailutuloksista ilmoitetaan 

viipymättä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle sekä Kokkolan kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

ANALSIIMIHIEKAN LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA 

Analsiimihiekan laatuun vaikuttavat 1) rikasteen koostumus ja 2) prosessihäi-

riöt. Kemiantehtaan käyttötarkkailu kattaa mm. prosessien seurannan, raaka-

aineiden ja muiden materiaalien, tuotteiden sekä muodostuvien sivutuottei-

den ja jätteiden määrän ja laadun tarkkailun. 

1) Kemiantehtaalle tulevan rikasteen tulee täyttää sille asetetut yhtiön aset-

tamat spesifikaatiot, kuten ns. PIMA-metallien pitoisuuksien tulee olla alle 

Vna 214/2007 asetuksen alempien ohjearvojen. Jokainen kemiantehtaalle 

saapuva rikaste-erä testataan edustavalla näytteenotolla ennen syöttöä läm-

pökäsittelyyn. Rikasteen alkuperäinen metallipitoisuus ei muutu kemianteh-

taan prosessissa. Prosessissa lisätään puhdasta soodaa ja puhdasta kalkkia 

sekä käytetään happamuuden säätöön happoa ja emästä. Siten metallit pää-

tyvät korkeintaan samoina tai hieman pienempinä pitoisuuksina analsiimi-

hiekkaan. 

2) Mahdollinen prosessihäiriö voi näkyä myös analsiimihiekan laadussa. Pro-

sessin jatkuvalla käyttötarkkailulla varmistetaan prosessin ja tuotteen laatu ja 

samalla saadaan tieto sivuvirtojen mahdollisista laatupoikkeamista. Proses-

sin käyttötarkkailu on esitetty lupahakemuksen liitteessä. 

Analsiimihiekan pitoisuutta seurataan viikoittain: 
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- määrä (päivittäin, sisältää liettämiseen käytetyn veden määrän) 

- ulkonäkö (päivittäin) 

- pH 

- Vna 214/2007 pima-metallit (kuningasvesiuutto) 

Lietetyn analsiimihiekan liukoisuus analysoidaan kuukausittain. Tuloksia ver-

rataan Vna 331/2013 asetuksen mukaisiin kelpoisuusvaatimuksiin. 

Alkuperäisen hakemuksen mukaan analsiimihiekka siirretään lietettynä put-

kea pitkin Kokkolan satamaan ja läjitetään sataman täyttösuunnitelman mu-

kaisesti. Analsiimihiekan laatua seurataan Kokkolan sataman ympäristöluvan 

määräysten mukaisesti sataman toimesta: 

”1. Kokkolan Hopeakiven sataman vesiluvan nro 224/2010/4 mukaisen alu-

een täyttöaltaissa voidaan hyödyntää teollisuusprosessin sivuvirtana synty-

nyttä analsiimihiekkaa (06 03 99, suolojen ja suolaliuosten sekä metallioksi-

dien valmistuksessa, sekoituksessa, jalostuksessa, jakelussa ja käytössä 

syntyvät jätteet). Täyttö on toteuttava siten, ettei hyötykäyttö heikennä kenttä-

rakenteiden kantavuutta. Jätteiden on oltava teknisiltä ja ympäristökelpoi-

suusominaisuuksiltaan hyödyntämiseen soveltuvia. 

17. Hyödynnettävien ylijäämämaiden (--poistettu tekstiä--) haitta-aineiden pi-

toisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisia 

kynnysarvoja tai alueen taustapitoisuuksia. Hyödynnettävien sivukivien ja 

analsiimihiekan haitta-aineiden pitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston 

asetuksen 214/2007 mukaisia alempia ohjearvoja. 

33. Analsiimihiekasta tulee analysoida vähintään arseenin, bariumin, kad-

miumin, kromin, kuparin, lyijyn, molybdeenin, sinkin, litiumin ja rikin koko-

naispitoisuudet ja liukoisuus vuosittain ja aina analsiimihiekan laadun muut-

tuessa, esimerkiksi tehtaassa käsiteltävän rikasteen pääesiintymisalueen 

muuttuessa. Hyödynnettävän analsiimihiekan pH-tasoa tulee seurata vähin-

tään kerran viikossa. 

Toiminta voidaan järjestää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojal-

la annettujen asetusten vaatimusten mukaisesti, kun otetaan huomioon an-

netut lupamääräykset. Aluehallintovirasto katsoo, ettei analsiimihiekan, stabi-

loidun analsiimihiekan, ja hakemuksessa esitettyjen sivukivien (ml. kiisupitoi-

set kiilleliuskeet) hyödyntämiselle satama-alueen täytössä ole estettä.” 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN SEKÄ 
ENNALTAVARAUTUMISSUUNNITELMA 

Hakemukseen on liitetty kemiantehtaalle laadittu ennaltavarautumissuunni-

telma. Suunnitelmassa on otettu huomioon mm. kemikaalien ja polttoainei-

den varastointi ja käyttö, tulipalot, sähkökatkokset, liikenne, vesienkäsittely, 

putkirikot ja -vuodot, pinnoitteiden vauriot sekä ilkivalta. Hakemukseen on 

myös liitetty selvitys sammutusjätevesistä. 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) 

Hakija esittää näkemyksenään, ettei LVIC-S BREF:in soveltaminen ole tar-

koituksenmukaista. BREF on vuodelta 2007 eikä sisällä suoraan litiumhyd-

roksidin valmistuksen prosessikuvausta eikä hakijan käsityksen mukaan sen 

perustella voida myöskään arvioida toimintaan liittyviä päästötasoja. LVIC-S 

BREF:in uudistaminen alkaa vuonna 2022. 
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Kemianteollisuuden jätevesien ja -kaasujen käsittelyn horisontaali CWW 

BREF (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common 

Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Che-

mical Sector Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution 

Prevention and Control) koskee koko kemianteollisuutta ja voidaan yleisesti 

soveltaa myös litiumhydroksidin valmistukseen. Seuraavassa taulukossa on 

esitetty CWW-BAT vertailu litiumkemiantehtaan toimintaan. 

CWW 

BAT 

BAT-päätelmän sisältö BAT-päätelmän sovellettavuus 

kemiantehtaalla 

BAT-päätelmää vastaava kohta ympä-

ristölupahakemuksessa 

Ympäristöjärjestelmä 

BAT 1 Parasta käytettävissä olevaa 

tekniikkaa on laatia ympäristö-

järjestelmä (EMS), joka toimii 

toiminnan jatkuvan kehittämisen 

pohjana ja sitouttaa sekä johdon 

että työntekijät toimintaan.  

Soveltuu. Ennen toiminnan aloittamista laaditaan 

kaikkia Keliberin toimintoja koskeva ym-

päristöjärjestelmä. 

BAT 2 Veteen ja ilmaan aiheutuvien 

päästöjen vähentämiseksi pa-

rasta käytettävissä olevaa tek-

niikkaa on kirjata jätevesi- ja 

jätekaasupäästöt EMS-

järjestelmään, huomioiden seu-

raavat: 

I. Tiedot kemiallisista tuotanto-

prosesseista 

a) Kemialliset reaktioyhtälöt, 

myös sivutuotteille 

b) Prosessin vuokaaviot, joista 

käy ilmi päästölähteet 

c) Kuvaus prosessin sisäisistä 

tekniikoista sekä kuvaus jäteve-

sien ja -kaasujen käsittelystä ja 

sen tasosta päästölähteellä 

II.  Yksityiskohtaiset tiedot jäte-

vesien laadusta ja -virrasta 

a) Keskimääräinen ja vaihtelut: 

virtaama, pH, lämpötila, sähkön-

johtavuus 

b) Epäpuhtauksien keskimää-

räiset pitoisuudet, kuormitusarvo 

sekä vaihtelu 

c) Biologista hajoamista koske-

vat tiedot 

III. Yksityiskohtaiset tiedot jäte-

kaasuista ja -virroista 

a) Virtaaman ja lämpötilan kes-

kimääräiset arvot ja vaihtelu 

b) Relevanttien epäpuhtauksien 

keskimääräiset pitoisuudet, 

kuormitusarvo sekä vaihtelu 

c) Syttyvyys, räjähdysrajat (min-

max), reaktiivisuus 

d) Muut aineet, jotka voivat 

vaikuttaa jätekaasun   käsittely-

järjestelmän tai laitoksen turval-

lisuuteen 

Soveltuu ja on osa tulevaa ympä-

ristöhallintajärjestelmää. 

Kuvattu hakemuksen toiminnan kuvauk-

sessa.  

 

Päästöjen määrän vähentäminen ja hai-

tallisuuden pienentäminen on huomioitu 

tehtaan suunnittelussa. 

 

Päästöt on kuvattu ja pääosin mallinnettu 

yksityiskohtaisesti. 

 

Seuranta tehdään lupahakemuksessa 

esitettävän tarkkailusuunnitelman mukai-

sesti.  

Seurantajärjestelmä 

BAT 3 Parasta käytettävissä olevaa 

tekniikkaa on seurata jäteveden 

keskeisiä prosessimuuttujia 

(mukaan lukien jätevesivirtojen 

Soveltuu. Litiumkemiantehtaalla 

seurataan prosessin poistovesien 

puhdistamon (EWT) toimintaa ja 

lähtevän puhdistetun prosessive-

Laaditaan tarkkailuohjelma, joka kattaa 

prosessin toimintojen seuraamisen ja 

päästöjen mittaamisen sekä vaikutusarvi-

oinnin.  
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jatkuva seuranta, pH ja lämpöti-

la) keskeisissä prosessin osissa 

(esimerkiksi esikäsittelyn ja 

loppukäsittelyn tulovedet).  

den laatua. 

BAT 4 Parasta käytettävissä olevaa 

tekniikka on seurata vesipäästö-

jä EN-standardien mukaisesti 

vähintään seuraavassa annetun 

vähimmäisseurantatiheyden 

mukaisesti. Jos EN-standardeja 

ei ole käytettävissä, parasta 

käytettävissä olevaa tekniikkaa 

on käyttää ISO-standardeja, 

kansallisia tai muita kansainväli-

siä standardeja, joilla varmiste-

taan toimittavien tietojen vas-

taava laatu. 

Seurantatiheys vähintään päivit-

täin: 

- Orgaanisen hiilen kokonais-

määrä (TOC) 

- Kemiallinen hapenkulutus 

(COD) 

- Kiintoaineen kokonaispitoisuus 

(TSS) 

- Typen kokonaismäärä (TN) 

- Epäorgaanisen typen koko-

naismäärä (N inorg) 

- Fosforin kokonaismäärä (TP) 

Seurantatiheys vähintään kuu-

kausittain: 

- Metallit (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) 

- Muut metallit, jos tarpeen 

Päätetään riskinarvioinnin pe-

rusteella alustavan arvioinnin 

jälkeen myrkyllisyys: 

- Mäti 

- Vesikirppu 

- Valobakteeri 

- Limaska, levät 

Soveltuu osittain; kerran kuukau-

dessa kokonaispitoisuus kiintoai-

ne, fosforin kokonaismäärä, litium 

ja arseeni sekä lämpötila. Muut 

BAT 4 kohdassa määriteltyjen 

päästöjen pitoisuudet on mitattu ja 

niiden ympäristövaikutukset on 

arvioitu merkityksettömiksi.  

Tarkkailutiheys ja seurantaparametrit on 

määritetty toiminnassa syntyvien päästö-

jen mukaan.  

BAT 5 Parasta käytettävissä olevaa 

tekniikkaa on seurata määrä-

ajoin VOC-yhdisteiden haja-

päästöjä ilmaan relevanteista 

lähteistä käyttäen tekniikkojen I–

III asianmukaista yhdistelmää, 

tai jos käsitellään suuria määriä 

VOC-yhdisteitä, kaikkia tekniik-

koja I–III. 

Ei sovellu litiumkemiantehtaalle. 

Toiminnassa ei synny VOC-

päästöjä. 

 

BAT 6 Parasta käytettävissä olevaa 

tekniikkaa on seurata hajupääs-

töjä EN-standardien mukaisesti. 

Ei sovellu litiumkemiantehtaalle. 

Toiminnasta ei muodostu haju-

päästöjä.  

 

Päästöt vesistöön 

BAT 7 Vedenkäytön sekä poistovesien 

määrän vähentämiseksi parasta 

käyttökelpoista tekniikkaa on 

prosessin poistovesien uudel-

leen käyttö tuotantoprosessissa 

raaka-aineiden talteenotta-

miseksi. 

Soveltuu. Litiumkemiantehtaalla 

kierrätetään prosessin suodosve-

siä, vesien kierrätysaste 80–90 %. 

Vesiä kierrättämällä tehostetaan 

raaka-aineen (Li) saantoa ja vä-

hennetään kemikaalien kulutusta 

sekä tarvittavan veden määrää.  

Toiminnankuvaus ja prosessikaavio. 

BAT 8 Puhtaiden vesien likaantumisen 

ehkäisemiseksi ja vesistöön 

kohdistuvien päästöjen vähen-

Soveltuu litiumkemiantehtaalle. 

Käsiteltävät prosessin poistovedet 

pidetään erillään muista vesistä. 

Toiminnankuvaus. 
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tämiseksi parasta käyttökelpois-

ta tekniikkaa on erotella ja pitää 

erillään poistovedet, jotka eivät 

vaadi käsittelyä, poistovesistä, 

jotka vaativat käsittelyä.  

Prosessin poistovedet käsitellään 

ensin tehtaan vesienkäsittelyjär-

jestelmässä ennen johtamista 

Hopeakivenlahden jätevedenpuh-

distamolle.  

BAT 9 Häiriötilanteista aiheutuvien 

päästöjen ehkäisemiseksi pa-

rasta käyttökelpoista tekniikkaa 

on riittävä puskurivarasto pois-

tovesille, joita muodostuu nor-

maalin toiminnan ulkopuolisissa 

häiriötilanteissa (ottaen huomi-

oon esimerkiksi epäpuhtauden 

luonne, lisäkäsittelyn vaikutuk-

set ja vastaanottava ympäristö) 

ja toteuttaa asianmukaiset lisä-

toimet (esimerkiksi valvonta, 

käsittely ja uudelleenkäyttö).  

Soveltuu. Tehtaalle on varattu 

säiliötilaa puskurivarastoksi sekä 

ennen että jälkeen tehtaan oman 

prosessivesien puhdistamon 

(EWT).  

Toiminnankuvaus. 

Jätevedenkäsittely 

BAT 10 Veteen joutuvien päästöjen 

vähentämiseksi parasta käytet-

tävissä olevaa tekniikkaa on 

käyttää yhdenmukaista jäteve-

den huolto- ja käsittelystrategi-

aa, johon sisältyy asianmukai-

nen yhdistelmä tekniikoita seu-

raavassa tärkeysjärjestyksessä: 

a) Prosessin sisäiset tekniikat: 

tekniikat, joilla estetään tai vä-

hennetään veden epäpuhtauk-

sien muodostumista. 

b) Epäpuhtauksien talteenotto 

lähteellä: tekniikat, joilla torju-

taan epäpuhtauksia tai otetaan 

ne talteen ennen niiden pääsyä 

jätevedenkeräysjärjestelmään 

c) Jäteveden esikäsittely: teknii-

kat epäpuhtauksien torjumiseksi 

ennen lopullista jäteveden käsit-

telyä. Esikäsittely voidaan suo-

rittaa lähteellä tai yhdistetyissä 

virroissa. 

d) Jäteveden loppukäsittely: 

jäteveden loppukäsittely esi-

merkiksi käyttämällä alustavaa 

ja primäärikäsittelyä, biologista 

käsittelyä, typen poistoa, fosfo-

rinpoistoa ja/tai lopuksi suoritet-

tavaa kiinteiden aineiden pois-

toa ennen jäteveden laskemista 

vastaanottavaan vesistöön.  

Soveltuu litiumkemiantehtaalle, 

jossa prosessin vesien kierräty-

saste on 80–90 %, jotta varmiste-

taan kaiken raaka-aineen (Li) 

talteenotto. 

 

Prosessin poistovedet käsitellään 

tehtaan nestemäisten poisteiden 

käsittelyjärjestelmässä EWT-

tekniikalla, mikroflotaatiolla ja 

hiekkasuodatuksella ennen vesien 

johtamista jätevedenpuhdistamol-

le. 

Toiminnankuvaus. 

BAT 11 Veteen joutuvien päästöjen 

vähentämiseksi parasta käytet-

tävissä olevaa tekniikkaa on 

esikäsitellä sellainen epäpuh-

tauksia sisältävä jätevesi, jota ei 

voida käsitellä riittävästi asian-

mukaisilla tekniikoilla jäteveden 

loppukäsittelyssä.  

Soveltuu litiumkemiantehtaalle, 

jossa prosessin poistovedet esikä-

sitellään tehtaan nestemäisten 

poisteiden käsittelyjärjestelmässä 

EWT-tekniikalla, mikroflotaatiolla 

ja hiekkasuodatuksella ennen 

vesien johtamista jälkikäsittelyyn 

Hopeakivenlahden jätevedenpuh-

distamolle. 

Toiminnankuvaus. 

BAT 12  Veteen joutuvien päästöjen 

vähentämiseksi parasta käytet-

tävissä olevaa tekniikkaa on 

Soveltuu litiumkemiantehtaalle, 

jossa prosessin poistovedet käsi-

tellään tehtaan nestemäisten pois-

Toiminnankuvaus.  
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käyttää jätevesien loppukäsitte-

lytekniikoiden asianmukaista 

yhdistelmää.  

teiden käsittelyjärjestelmässä 

EWT-tekniikalla, mikroflotaatiolla 

ja hiekkasuodatuksella ennen 

vesien johtamista jätevedenpuh-

distamolle. Hopeakivenlahden 

jätevedenpuhdistamo hyödyntää 

litiumkemiantehtaan poistovesien 

lämpöä puhdistamon prosessissa 

ja puhdistamo poistaa 95 % fosfo-

rikuormasta.  

 BAT-päästötasot ja niiden soveltaminen: 

BAT-tekniikoiden mukaisia päästötasoja (BAT AEL) ei hakijan mukaan sovelleta litiumkemiantehtaalle. Tehtaan jäte-

vedet johdetaan ensin tehtaan nestemäisten poisteiden käsittelyjärjestelmään ja siitä eteenpäin Hopeakiven jäteve-

denpuhdistamolle käsiteltäväksi.  

 

Litiumkemiantehtaan vesistöön johdetaan jäähdytys- ja hulevesiä KIP-eteläisen altaiden kautta. Saman purkupisteen 

kautta johdetaan alueen muiden laitosten jäähdytys- ja hulevesiä.  

BAT 13 Parasta käyttökelpoista tekniik-

kaa on jätteiden muodostumisen 

ehkäisy, jätteiden uudelleen-

käyttö, kierrätys tai muu hyödyn-

täminen tai talteenotto. Jäte-

huoltosuunnitelma on osa EMS-

järjestelmää. 

Soveltuu. Litiumkemiantehtaan 

toiminta järjestetään siten, että 

jätettä syntyy mahdollisimman 

vähän. Muodostuvat jätteet uudel-

leen käytetään tai kierrätetään. 

Tehtaan sivuvirtana syntyvä 

analsiimihiekka hyödynnetään 

kokonaisuudessaan Kokkolan 

sataman altaissa täyttömateriaali-

na tai muissa käyttökohteissa. 

Toiminnankuvaus ja jätehuoltosuunnitel-

ma.  

BAT 14 Lisäkäsittelyä tai loppukäsittelyä 

edellyttävän jätevesilietteen 

määrän ja sen mahdollisten 

ympäristövaikutusten vähentä-

miseksi parasta käytettävissä 

olevaa tekniikkaa on käyttää 

jotain seuraavista tekniikoista tai 

niiden yhdistelmää: 

a) Vakiointi 

b) Sakeutus/vedenpoisto 

c) Stabilointi 

d) Kuivaaminen 

Soveltuu. Prosessin poistovesien 

käsittelyssä muodostuva liete 

kuivataan nanogeotuubeissa, jotka 

on sijoitettu suljetulle kuormalaval-

le. Tuubeista suotautuva vesi 

ohjataan uudelleen vesienkäsitte-

lyprosessiin. Kuivattu liete toimite-

taan luvanvaraiseen vastaanotto-

paikkaan.  

 

Päästöt ilmaan 

BAT 15 Yhdisteiden talteenoton helpot-

tamiseksi ja ilmaan johtuvien 

päästöjen vähentämiseksi pa-

rasta käytettävissä olevaa tek-

niikkaa on koteloida päästöläh-

teet ja käsitellä päästöt mahdol-

lisuuksien mukaan. 

Soveltuu. Rikasteen käsittely kate-

tussa suljetussa tilassa, kaikkien 

kuljettimien kotelointi. Uunin pois-

tokaasujen käyttö esilämmitykses-

sä. Höyryn lauhtumisenergian 

hyödyntäminen kaukolämmön 

tuotannossa. 

Toiminnankuvaus. 

BAT 16 Ilmaan joutuvien päästöjen 

vähentämiseksi parasta käytet-

tävissä olevaa tekniikkaa on 

yhdistää jätekaasuhuolto- ja 

jätekaasun käsittelystrategiaa, 

johon sisältyy prosessin sisäisiä 

tekniikoita ja jätekaasun käsitte-

lytekniikoita. 

Suojakaasu (N2) ja hiilidioksidi 

kerätään keskitetysti säiliöistä 

kaasun keskuspoistokanavaan ja 

johdetaan keskitetyille kaasunpe-

sureille ennen johtamista ilmaan. 

Toiminnankuvaus. 

 Soihdutus BAT 17 ja BAT 18 Ei sovellu. Litiumkemiantehtaalla 

ei ole soihtua eikä toiminnassa 

synny palavia kaasuja.  

 

VOC-yhdisteiden hajapäästöt 

BAT 19 VOC-päästöjen estämiseksi tai 

vähentämiseksi, parasta käyttö-

kelpoista tekniikkaa on käyttää 

päätelmissä esitettyjen teknii-

Ei sovellu. Litiumkemiantehtaan 

toiminnassa ei synny VOC-

päästöjä. 
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koiden yhdistelmää. 

Hajupäästöt 

 Hajupäästöt BAT 20 ja BAT 21. Ei sovellu. Litiumkemiantehtaalta 

ei aiheudu hajupäästöjä. 

 

Melupäästöt 

BAT 22 Melupäästöjen estämiseksi tai, 

jos se ei ole mahdollista, niiden 

vähentämiseksi parasta käytet-

tävissä olevaa tekniikkaa on 

laatia ja panna täytäntöön osa-

na ympäristöjärjestelmää me-

lunhallintasuunnitelma, joka 

sisältää seuraavat osat: 

i) Asianmukaiset toimet ja aika-

taulut sisältävä käytäntö 

ii) Melunvalvonnan suorittamis-

käytäntö 

iii) Havaittuihin melutapahtumiin 

vastaamista koskeva käytäntö 

iv) Melun estämistä ja vähentä-

mistä koskeva ohjelma, jolla 

pyritään yksilöimään läh-

de/lähteet, mittaa-

maan/arvioimaan melualtistus, 

luonnehtimaan lähteiden vaiku-

tukset ja panemaan täytäntöön 

melun estämistä ja/tai vähentä-

mistä koskevia toimenpiteitä.  

Soveltuu osittain. Litiumkemian-

tehtaan melupäästöt ovat hake-

muksen mukaan vähäisiä. Keliber 

osallistuu yhteistyössä KIP-alueen 

muiden toimijoiden kanssa tehtä-

viin melumittauksiin. 

Hakemukseen on liitetty melumallinnus. 

BAT 23 Melun ehkäisemiseksi tai, jos se 

ei ole mahdollista, vähentä-

miseksi, parasta käytettävissä 

olevaa tekniikkaa on soveltaa 

yhtä seuraavista menetelmistä 

tai niiden yhdistelmää. 

a) Laitteiden ja rakennusten 

asianmukainen sijainti. 

b) Toiminnalliset toimenpiteet 

c) Vähän melua aiheuttavat 

laitteet 

d) Meluntorjuntalaitteet 

e) Melunvaimennus 

Soveltuu. Litiumkemiantehtaalla 

melua aiheutuu hakemuksen mu-

kaan pääasiassa liikenteestä. 

Tehtaan toiminnot on pääosin 

sijoitettu sisälle. Melua aiheuttavat 

yksiköt rakennuksen ulkopuolella 

on koteloitu omiin tiloihin.  

Hakemukseen on liitetty melumallinnus. 

 

ESITYS LAITOKSEN OTNOC-TILANTEISTA 

Muu kuin normaalitoiminta eli OTNOC-tilanteet, voi aiheutua erilaisista syistä. 

OTNOC-tilanteista voi aiheutua suoraan tai välillisesti normaalitoiminnan ti-

lannetta suurempi päästö yhden tai useamman päästökomponentin osalta. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty suunnitteluvaiheessa tunnistettuja li-

tiumkemiantehtaan OTNOC-tilanteita, toimenpiteitä ja raportointia. 

Tilanne Arvio 

kestosta 

Arvio 

toistu-

vuudes-

ta 

Arvio pääs-

töistä häi-

riötilan-

teessa 

Arvio 

pitoi-

suus 

häiriöti-

lan-

teessa 

Toimenpiteet Raportointi 

Vesienkäsittelyjärjestelmä 

(EWT) pysähtyy /pysäytetään 

    Ennen käsittelyjärjestelmää on 

50 m3 säiliö, jonka kautta pro-

sessivedet johdetaan käsitte-

lyyn. Käsittelyn jälkeen on 

toinen 50 m3 säiliö vesille en-

Häiriöil-

moitus 
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nen niiden johtamista Hopeaki-

venlahden jätevedenpuhdista-

molle. Säiliöntilavuus riittää 

noin 3 tunnin ajaksi ennen kuin 

pääprosessi joudutaan aja-

maan alas. 

Kylmä rumpu-uuni käynniste-

tään ja se tulee lämmittää 

varovasti käyttölämpötilaan, 

jotteivat tulenkestävät muu-

raukset vaurioidu 

3 vk 

1 (tai 

useam-

pi) 

kertaa 

vuo-

dessa 

Arvio; ei 

vaikutusta 

tai vaikutus 

vähäinen 

 

Prosessin käyntiinajotilanne, 

jossa toimitaan prosessin käyt-

töohjeiden mukaisella tavalla. 

Kirjataan 

seuranta-

raporttiin. 

Kuumaan rumpu-uuniin aloi-

tetaan syöttämään rikastetta. 

Kestää aikansa, ennen kuin 

rumpu on täynnä koko pituu-

deltaan ja prosessi on saa-

vuttanut normaalin ajotilan. 

 Prosessin käyntiin ajotilanne, 

jossa toimitaan prosessin käyt-

töohjeiden mukaisella tavalla. 

Kirjataan 

seuranta-

raporttiin. 

Rumpu-uunin prosessia 

aloitetaan ajamaan alas. 

Polttimen tehoa vähennetään 

ja rikasteen syöttöä vähenne-

tään ja keskeytetään käyttö-

ohjeen mukaisesti. Uuni on 

jäähdytettävä varoen, jottei 

laitteisto vaurioidu. 

 Prosessin ajotilanne, jossa 

toimitaan prosessin käyttöoh-

jeiden mukaisella tavalla pro-

sessin pysäyttämiseksi. 

Kirjataan 

seuranta-

raporttiin. 

Rikasteen syöttö keskeytyy 

yllättäen kuljetin vaurion 

takia. Rikasteen kuivatuk-

seen menevä savukaasujen 

jäännöslämpö meneekin 

piippuun ja prosessin nor-

maali ajotilanne keskeytyy. 

1 päivä 

2 kertaa 

vuo-

dessa 

Vaikutus 

vähäinen 

 Prosessin hätäpysäytystilanne, 

jossa toimitaan ennalta laadi-

tun toimintaohjeen mukaisesti. 

Kirjataan 

seuranta-

raporttiin 

ja tehdään 

häiriöilmoi-

tus. 

Tulevassa maakaasussa on 

laatuvirhe, kosteutta tai muu 

päästöihin vaikuttava epä-

puhtaus. 

10 

päivää 

Kerran 

vuo-

dessa 

Voi lisätä 

päästöjä 

Arvio 

noin 1,5 

kertai-

nen 

Seurataan polttimen likaantu-

mista ja puhdistetaan tarvitta-

essa, jotta palaminen olisi 

mahdollisimman puhdasta. 

Kirjataan 

seuranta-

raporttiin 

ja tehdään 

häiriöilmoi-

tus. 

Pussisuodatinlaitteistossa 

yksittäinen pölypussi rikkou-

tuu.  3 päi-

vää 

2 kertaa 

vuo-

dessa 

 
100 

µg/Nm3 

Pyritään selvittämään, missä 

lohkossa vuotava pussi on. 

Vuotava lohko suljetaan pois 

käytöstä. Vuotava pussi vaih-

detaan seuraavassa huolto-

seisokissa. 

Tehdään 

häiriöilmoi-

tus ja 

arvioidaan 

vian kesto. 

Uunin polton jokin mittaus 

rikkoutuu, jolloin polttimen 

ilman ja polttoaineen seos-

suhde on väärä aiheuttaen 

ylimääräisiä päästöjä. 

1 viikko 

Kerran 

vuo-

dessa 

Voi lisätä 

päästöjä 

  Kirjataan 

seuranta-

raporttiin. 

Sähkökatko. Uuni jää pyöri-

mään erittäin hitaasti vara-

voimaan kytketyn alennus-

vaihteeseen kytketyn mootto-

rin avulla ison laitevaurion 

estämiseksi. Polton ja savu-

kaasujen poiston osalta pro-

sessi on epänormaalissa 

tilassa.  

päivä 

Kerran 

10 

vuo-

dessa 

Voi lisätä 

päästöjä 

  Kirjataan 

seuranta-

raporttiin. 

Onnettomuudet 

- Onnettomuudet naapurissa 

- Tulipalo (sammutusjätevesi) 

- Liikenneonnettomuus 

- Säiliövuoto 

 

Kerran 

10 

vuo-

dessa 

Ei, päästöjä 

maape-

rään, poh-

javeteen tai 

vesistöön. 

 Vahinko ja häiriötilanteisiin 

varauduttu suoja-altain. Alueen 

viemäröinti voidaan tarvittaes-

sa sulkea.  

Sammutusjätevesien keräysal-

Kirjataan 

seuranta-

raporttiin 

ja tehdään 

häiriöilmoi-
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Palokaasu-

päästöjä 

tulipaloti-

lanteessa. 

las on mitoitettu suurimman 

arvioidun sammutusjätevesi-

määrän perusteella. 

tus. 

 

HAKIJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYKSIKSI 

Hakemuksella haetaan lupaa rikasteen syötölle 200 000 t/a. Hakija esittää 

seuraavia raja-arvoja toiminnalle.  

Esitys ilmapäästöraja-arvoiksi 

Esitys konversiouunin päästörajoiksi. 

 Pitoisuusraja-arvo, 

mg/Nm3 

Päästöraja, t/a 

Typpidioksidi (NO2) 350 80 

Hiukkaset 50 11 

Rikkidioksidi (SO2) 250 55 

 

Konversiouunin hiukkaspäästörajaksi esitetty 50 mg/m3 perustuu uuninval-

mistajan toimittamiin tietoihin uunista ja pölysuotimesta, joka on tekstiili-

suodin. Spodumeenirikaste on abrasiivinen eli materiaalia kuluttava, johtuen 

rikastemineraalien kovuudesta ja kidemuodosta. Näin ollen rikaste kuluttaa 

tekstiilisuodinta enemmän kuin esimerkiksi sementtiteollisuuden tuottama pö-

ly, jolle käytetään vastaavaa suodinta. Siten spodumeenirikasteen pölypääs-

töjä ei voi suoraan verrata sementtiteollisuuden pölypäästöihin. Litiumkemi-

antehtaan konversiouunin valmistaja valmistaa uuneja myös sementtiteolli-

suuteen. Valmistaja suosittelee hiukkaspäästörajaksi 50 mg/m3. Keliberin nä-

kemyksen mukaan tämä on teknistaloudellisesti paras ratkaisu, jolla voidaan 

vähentää koko prosessin päästöjä lisääviä alasajoja. Litiumkemiantehtaalla 

tekstiilisuodattimet kuluvat nopeammin kuin sementtiteollisuudesta, johtuen 

rikastemineraalien kovuudesta ja kidemuodosta. Sementin, kalkin ja magne-

siumoksidin tuotantoa varten annettujen BAT-päätelmien päästörajojen aset-

taminen kemiantehtaan hiukkaspäästöille tarkoittaisi tekstiilisuodattimen pus-

sien tiheämpää vaihtoväliä. Tekstiilisuodin koostuu useammasta lohkosta, 

jolloin yhden pussisuotimen rikkoutuminen ei haittaa koko suodattimen toi-

mintaa tai tehoa. Rikkoutunut pussisuodin voidaan poistaa käytöstä ja vaih-

taa uuteen seuraavan huoltoseisokin yhteydessä. Pussisuotimien arvioitu 

kesto normaalitilanteessa on 2–3 vuotta. Pussisuotimien vaihto vaatii tehtaan 

prosessin alasajon joka kerta. Siten, mitä tiheämpi suodattimien vaihtoväli 

on, sen suuremmat ovat seurannaisvaikutukset. Tehtaan alas- ja ylösajot py-

säyttävät tuotantoprosessin, joka aiheuttaa kustannuksia. Alas- ja ylösajo tu-

lee tehdä hitaasti vähentämällä polttimen tehoa ja rikasteen syöttöä vähenne-

tään. Uuni on jäähdytettävä varoen, jottei laitteisto vaurioidu. Alasajo vie ai-

kaa noin kolme viikkoa. Normaalitoiminnassa alas- ja ylösajo on suunniteltu 

tehtävän kahdesti vuodessa. Prosessin alas- ja ylösajot aiheuttavat aina 

poikkeavia päästöjä, joita pyritään välttämään. Konversiouuniin tulee uunin-

valmistajan toimesta hiukkasten online -mittaus, jolla varmistetaan suodatin-

pussien eheys. Näin hiukkaspäästöjen seuranta on jatkuvatoimista ja tarvit-

taessa voidaan reagoida nopeasti muutoksiin.  
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Esitys jätevesiraja-arvoiksi 

Esitys kemiantehtaalla puhdistetun prosessiveden litium- ja arseenipitoisuuk-

sille ennen vesien johtamista Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle. 

 Pitoisuusraja-arvo, mg/l 

Litium 250 

Arseeni 0,1 

 

HAKEMUS TOIMINNAN ALOITTAMISEKSI MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 

Keliber hakee lupaa aloittaa toimintaa valmistelevat työt sekä tuotantotoimin-

ta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta noudattaen annettavaa lupa-

päätöstä ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesti. Hakijan mukaan toimin-

nan aloituslupa on tarpeen hankkeen käynnistämiseksi suunnitellussa aika-

taulussa sekä tuotannollisten ja taloudellisten syiden takia. Toiminnan aloitus 

ja sen valmistelevat työt eivät tee hakijan näkemyksen mukaan muutoksen-

hakua hyödyttömäksi. 

Perustelut  

Toiminnan aloittamisluvan myöntämiselle hakemuksen mukaisesti on hakijan 

mukaan olemassa YSL 199 §:n mukainen perusteltu syy. Keliberin hanke on 

kooltaan mittava ja kansallisestikin merkittävä hanke. Hankkeella on myös 

tärkeä merkitys koko Euroopalle; komissio on nimennyt litiumin kriittiseksi 

raaka-aineeksi syyskuussa 2020. Litiumia ja akkuteollisuutta tarvitaan ilmas-

ton lämpenemisen ehkäisemiseksi. Euroopassa litiumhankkeita on ainoas-

taan muutama, niistä Keliberin hanke on pisimmälle edistynyt. Mikäli litiumia 

ei saa Euroopasta, on vuosina 2021–2024 Eurooppaan nousevan akkuteolli-

suuden hankittava litium pitkän kuljetusmatkan kohteista, kuten Australiasta, 

Kiinasta, Chilestä tai Kanadasta.  

Keliberin litiumkemiantehdas on osa laajempaa litiumin ja litiumakkujen tuo-

tantokokonaisuutta, johon liittyvät myös litiumprovinssin alueelle sijoittuvat 

kaivokset, rakennettava rikastamo sekä Suomeen tai muualle Eurooppaan 

rakennettavat akkutehtaat. Kemiantehtaan toiminta on edellytys koko Keliber-

hankkeen, kaivokset ja rikastamo mukaan lukien, toiminnan onnistumiselle. 

Kemiantehtaan toiminta ja rakentaminen vaikuttaa suoraan samaan aikaan 

rakenteilla olevien rikastamon rakentamisen ja louhosten käynnistämisen ai-

katauluun, joiden osalta tulee ottaa huomioon myös koneiden ja laitteiden 

pitkät toimitusajat. Kokonaishankkeen toteuttaminen edellyttää monimutkais-

ten laitetoimitusten ja mittavien rakennustöiden vuoksi tarkoin suunniteltua 

toteutusaikataulua, jossa tulee voida rytmittää louhoksen, rikastamon ja ke-

miantehtaan rakentaminen osana tuotantokokonaisuutta tuotannon yhtäai-

kaisen alkamisen varmistamiseksi.  

Toiminnan aloittaminen ja siihen liittyvät valmistelevat työt, mm. laitoksen ra-

kentaminen eivät aiheuta sellaisia vaikutuksia, ettei niitä voitaisi olennaisilta 

osin ennallistaa, mikäli lupa evätään tai sen lupamääräyksiä muutetaan. Ke-

miantehdas sijoittuu alueelle, jossa on voimassa oleva kaava oikeuttaa ras-

kaan kemianteollisuuden toiminnan. Mikäli lupa evätään, rakennettuja teolli-

suusrakennuksia voidaan täysimääräisesti käyttää kaavan mukaisesti muun 

raskaan kemianteollisuuden toimintaan. Toiminta ei hakemuksen ja annetta-

van luvan mukaisesti toimien aiheuta sellaisia päästöjä, joita ei voitaisi ennal-

listaa, mikäli lupa kumotaan tai lupamääräyksiä muutetaan. Toiminta ja siihen 
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liittyvät valmistelevat työt eivät siten tee mahdollista muutoksenhakua hyödyt-

tämäsi. 

Pitkäkestoisten ja laajojen valmistelevien toimenpiteiden suorittamiseksi ja 

kaivosalueen rakentamiseksi kemiantehtaan töiden nopea aloittaminen on 

Keliberin kannalta erittäin tärkeää, ja aloittamisen viivästyminen aiheuttaa 

toiminnanharjoittajalle merkittävää vahinkoa. Keliberin litiumprojektin koko-

naisinvestointi on noin 289,5 miljoonaa euroa, työllistävä vaikutus on arviolta 

150 henkilötyövuotta. Lisäksi projektin rakentamisvaihe työllistää noin 500 

henkilöä.  

Keliberin litiumprojektin toteuttaminen voi valitusprosessin johdosta jo en-

simmäisen valitusasteen aikana viivästyä ainakin vuodella tai jopa kahdella. 

Mikäli valitusprosessi valitusluvan johdosta etenisi korkeimpaan hallinto-

oikeuteen asti, viive olisi entistä pidempi. Mikäli toimintaa ei voida edes val-

mistelevien toimenpiteiden johdosta aloittaa muutoksenhausta huolimatta, 

valitusprosessista aiheutuisi luvan hakijalle ja myös alueen elinkeinoelämälle 

huomattavaa taloudellista vahinkoa koko litiumprojektin (sisältäen myös kai-

vokset ja rikastamon) toiminnan käynnistymisen viivästyessä. Samoin siitä 

aiheutuisi haittaa eurooppalaiselle auto- ja akkuteollisuudelle sekä ilmastoon 

ja ilmanlaatuun vaikuttavia päästöjä, mm. SO2, koska Keliber-hankkeen vii-

västyessä eurooppalainen akkuteollisuus hankkisi litiumin tuhansien kilomet-

rien päästä esimerkiksi Australiasta ja Kiinasta.  

Keliber katsoo edellä esitetyin perustein, että luvalle aloittaa toiminta muu-

toksenhausta huolimatta on kaivostoimintaa valmistelevien toimenpiteiden 

osalta ympäristönsuojelulain tarkoittama perusteltu syy.  

Täytäntöönpanon kieltäminen aiheuttaisi huomattavaa taloudellista vahinkoa 

sekä hakijalle että alueen ja koko Suomen liike- ja teolliselle elämälle, mikäli 

toiminnan aloittaminen viivästyy. Keliberin litiumhankkeella on useita merkit-

täviä yleisen edun mukaisia ulottuvuuksia, esimerkiksi myönteiset vaikutukset 

alueen työllisyyteen ja koko maakunnan verotuloihin. Hankkeella on myös 

merkittäviä vaikutuksia ilmastonmuutokseen vaikuttavan liikkumisen sähköis-

tämiseen.  

Esitys vakuudeksi 

Keliber esittää YSL 199 §:n mukaisen toiminnan aloittamisluvan vakuudeksi 

200 000 euron suuruista vakuutta. Ehdotettu vakuus on määritetty riittäväksi 

kattamaan ympäristön saattaminen ennalleen ympäristönsuojelulain sovel-

tamisalaan kuuluvan pilaantumisen osalta kuten ympäristönsuojelulain tar-

koittaman ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien rakenteiden, ainei-

den ja jätteiden poisto sekä ympäristön kunnostaminen ja sen tilan tarkkailu. 

Vakuuden on arvioitu kattavan alueen rakennusten ja rakenteiden saattami-

nen ympäristön kannalta turvalliseen kuntoon alueen pintamaiden muotoilun 

ja tasoittamisen sekä mahdollisen tarkkailun ja seurannan. 

TÄYDENNYS 31.8.2021 

Kemiantehtaan sijoittuminen Nesteen terminaalin viereen 

Keliberin kemiantehtaan suunnittelussa on huomioitu Nesteen terminaalin lä-

heisyys. Neste Oyj Kokkolan terminaalin ja Keliberin välillä on käyty useampi 

keskustelu onnettomuusskenaarioista, onnettomuuksien vaikutusalueista ja 

nämä on otettu huomioon kemiantehtaan suunnittelussa ja sijoittelussa.  
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Nesteen terminaalilla tapahtuva suuri vallitilapalo ei Nesteen selvityksen mu-

kaan ulotu kemiantehtaan rakenteisiin asti edes suotuisissa tuuliolosuhteissa. 

Nesteen terminaalin, kemiantehdasta lähimpien säiliöiden, suurimman valliti-

lan palon teho 123 metrin etäisyydellä palon keskipisteestä on 8 kW/m2. 

Lämpösäteilyn tehotiheyden ohjearvoa 8 kW/m2 käytetään, kun tarkoituksena 

on suojata rakennuksia, laitteistoja ja rakenteita. Ihmisten suojelemiseksi 

käytettävät ohjearvot ovat 5 ja 3 kW/m2. Kemiantehtaan tontilla suurimman 

vallitilapalon vaikutusalue ulottuisi kemiantehtaan tontin puolelle hyvin lähelle 

tuotteen varastosiiloja. Koska palon aiheuttama lämpösäteilyn tehotiheys on 

8 kW/m2 ja se kohdistuu välituotteiden palamattomiin varastosäiliöihin, ei pa-

losta aiheudu tulipalovaaraa kemiantehtaalle. Tulipalo ei voi laajeta Keliberin 

tehtaaseen tai johtaa muun vaaratilanteen muodostumiseen tai dominoefek-

tin syntymiseen.  

Keliberin kemiantehtaalla ei ulkotiloissa varastoida sellaisia kemikaaleja tai 

palavaa materiaalia, mikä voi aiheuttaa merkittävän tulipalon, josta olisi vaa-

raa kiinteistön ympäristölle ja lähinaapureille.  

Nesteen terminaalitoiminnalle ei aiheudu riskiä kemiantehtaan toiminnasta, 

myöskään Nesteen terminaalitoiminnasta ei aiheudu riskiä Keliberin toimin-

nalle.  

Otettaessa kantaa kemiantehtaan soveltuvuudesta sijoituspaikalle, voidaan 

todeta, että toiminta on kaavamerkinnän T-Kem mukaista. Alue ei sijaitse 

luokitellulla pohjavesialueella, vaikka sen läheisyydessä. Suurteollisuusalu-

eella on valmiit liikenneyhteydet kiinteistölle. Lisäksi Kokkolan sataman lähei-

syys mahdollistaa tulevat raaka-ainekuljetukset sekä lähtevät tuotekuljetuk-

set. Suurteollisuusalueella on valmis infrastruktuuri (vesi, sähkö, tiestö) ja 

kemikaalien tuottajia, joiden tuotteita kemiantehdas käyttää prosessissa. 

Analsiimihiekan, hyödynnys sataman rakenteissa on mahdollista, mikä edis-

tää kiertotaloutta sen sijaan, että materiaali sijoitettaisi kaatopaikalle. Sijoi-

tuspaikan naapuritoimijat ovat onnettomuustilanteita tarkasteltaessa riittävällä 

etäisyydellä eikä naapurikiinteistöille aiheudu vaaraa. Litiumkemiantehdas 

soveltuu hyvin nykyiselle sijoituspaikalle ja tämä on ollut peruste tehtaan si-

joituspaikan valinnalle. 

Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle johdettava jätevesi 

Arvio Kokkolan kaupungin Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle johdet-

tavan jäteveden vuorokausittaisesta kokonaispäästöstä (kg/d) mainittujen pa-

rametrien osalta on esitetty seuraavassa taulukossa.  

Arvio Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle johdettavan jäteveden vuo-

rokausittaisesta kokonaispäästöstä (kg/d).  

As, 

kg/d 

Li, 

kg/d 

Fe, 

kg/d 

Mg, 

kg/d 

Al, 

kg/d 

Mn, 

kg/d 

Ni, 

kg/d 

Cu, 

kg/d 

Na, 

kg/d 

0,004 102,0 189,7 11,0 0,163 1,75 0,694 0,082 2 681 

Si, 

kg/d 

P, 

kg/d 

Ca, 

kg/d 

Zn, 

kg/d 

Cl-, 

kg/d 

SO4
2-, 

kg/d 

IOC* 

24,9 9,79 1,22 0,816 2 489 3 713 20,4 

*IOC= Inorganic carbon 

Kokonaispäästö kiintoaineen osalta on enintään 4,08 kg/d. Mikroflotaatiolla 

(DAF) puhdistettu vesi sisältää tyypillisesti 50–100 mg/l kiintoainetta. Hiekka-

suodatuksella tavoitellaan kiinteiden ainesten laskemista tasolle 10 mg/l tai 

alle, eikä kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon johdettavan veden kiintoai-
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nepitoisuuden arvioida ylittävän em. pitoisuutta. Teollisuusjätevesisopimuk-

sen mukaisesti kiintoainetta saisi kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon joh-

dettavassa vedessä olla korkeintaan 200 mg/l, hakija arvioi, että tämä raja-

arvo ei ylity.  

Keliber on selvittänyt puhdistettujen poistovesien soveltuvuutta kunnalliselle 

puhdistamolle ja tuolloin analysoitujen kahden jätevesinäytteen pH-arvot ovat 

olleet 6,8 ja 6,9. Viemäröitävän jäteveden pH:n tulee teollisuusjätevesisopi-

muksen mukaisesti olla välillä 6,1–11. Keliberin puhdistus poistovesien puh-

distusprosessissa on osana poistovesien puhdistusprosessia pH:n säätö, 

jossa pH säädetään neutraaliksi, joten vesi soveltuu johdettavaksi kunnalli-

seen jätevedenpuhdistamoon. 

Kemiantehtaalta johdettavan veden määrä (arvio 408 m3/d) on noin 4 % Kok-

kolan kaupungin Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle kaiken kaikkiaan 

tulevista jätevesistä. Jätevedenpuhdistamolla tehtaan poistovedet saadaan 

puhdistettua jätevedenpuhdistamon lupaehtojen mukaisesti. Kun puhdista-

mon vedet johdetaan mereen ja johdettu vesi sekoittuu meriveteen purkuput-

ken päässä, ovat pitoisuudet enää vähäisiä.  

Merivedessä yleisimpiä liuenneita suoloja ovat natrium (Na+), magnesium 

(Mg2+), kalsium (Ca2+) sekä kalium (K+), kloridi (Cl-) ja sulfaatti (SO4
2-). Myös 

pii (Si) on luonnostaan hyvin yleinen merivedessä. Edellä mainittujen alkuai-

neiden pitoisuus merivedessä niiden aineiden osalta, joista tieto oli saatavilla 

sekä arvioitu pitoisuuslisäys on esitetty alla olevassa taulukossa. Lähtöta-

sovertailussa on käytetty Kokkolan edustalla sijaitsevan Pommisaaren poh-

joispuolen vedenlaatupaikan (id: 85368) vuoden 2020 vedenlaatutulosten 

keskiarvoa1. Pitoisuuslisäys ei ole merkittävä verrattuna lähtötilanteeseen 

meressä. Kyseisille parametreille ei ole määritelty viitearvoja merialueilla. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty merivedessä luonnostaan esiintyvien al-

kuaineiden (Mg, Na, Si, Ca, Cl-, SO4
2-) pitoisuus (Suomen avoin meridata, 

www.merihavainnot.fi) sekä arvioitu pitoisuuslisäys meressä.  

Alkuaine Mg, µg/l Na, µg/l Si, µg/l Ca, µg/l Cl-, µg/l SO4
2-, 

µg/l 

Pitoisuus me-

rivedessä 

- 913 000 - - - 250 000 

Arvioitu pitoi-

suuslisäys 

0,72 175,2 1,63 0,08 162,7 242,7 

 

Esitettyihin viitearvoihin verrattuna myöskään Hopeakivenlahden jäteveden-

puhdistamolta purettavan veden arseenin (As), mangaanin (Mn), nikkelin 

(Ni), kuparin (Cu) ja sinkin (Zn) pitoisuudet eivät aiheuta merialueella merkit-

tävää pitoisuuslisäystä, eikä vaikutuksia merialueeseen arvioida olevan. Vii-

tearvot ja arvioitu pitoisuuslisäys on esitetty alla olevassa taulukossa. 

Tiettyjen raskasmetallien (As, Mn, Ni, Cu, Zn) arvioitu pitoisuuslisäys meres-

sä. 

Haitta-

aine 

Arvioitu pitoisuusli-

säys (µg/l) 

Viitearvo (µg/l) Lähde 

As 0,0003 4,7 ECHA, PNEC 

Mn 0,115 2,2 ECHA, PNEC 

Ni 0,045 8,6 
Vna 1022/2006; 

Vna 1090/2016 

Cu 0,005 7,8 YM 2014 

Zn 0,053 7,8 YM 2014 
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Viitearvoina on käytetty arseenin ja mangaanin kohdalla ECHA:n (European 

Chemicals Agency) määrittelemiä PNEC-arvoja (Predicted No-Effect Con-

centration), nikkelin kohdalla ajantasaisessa Valtioneuvoston asetuksessa 

vesiympäristölle haitallisista ja vaarallisista aineista (Vna 1022/2006; Vna 

1090/2016) määriteltyä ympäristönlaatunormia merivesille (AA-EQS; vuosi-

keskiarvo) sekä kuparin ja sinkin kohdalla Ympäristöministeriön julkaisussa 

Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta, Ympäristö-

hallinnon ohjeita 6/2014 esitettyjä suosituksia pintaveden laadun yleisiksi ver-

tailuarvoiksi. Kaikki edellä mainitut viitearvot perustuvat vesieliöstön todet-

tuun herkkyyteen kullekin haitta-aineelle.  

Arvioitu purkuveden aiheuttama rautapitoisuuden lisäys mereen sekoittumi-

sen jälkeen on 12,4 μg/l ja alumiinipitoisuuden lisäys 0,011 μg/l. Vuonna 

2020 raudan pitoisuuden keskiarvo on Pommisaaren pohjoispuolen veden-

laatupaikalla ollut 164 μg/l (vaihteluväli 41–300 μg/l) ja alumiinin pitoisuuden 

keskiarvo 55 μg/l (vaihteluväli 25–100 μg/l)1. Purkuvesien ei arvioida aiheut-

tavan merkittävää pitoisuuslisäystä merialueella verraten lähtötilanteeseen, 

eikä vaikutuksia merialueeseen arvioida olevan. Em. parametreille ei ole 

määritelty viitearvoja merialueilla.  

Kiintoaineen pitoisuuslisäyksen arvioidaan olevan alle 0,001 mg/l. Myös kiin-

toaineen kohdalla pitoisuuslisäyksen meressä arvioidaan olevan merkitykse-

tön.  

Edellä esitetyt arviot haitta-aineiden pitoisuuslisäyksistä merialueella ovat 

erittäin konservatiivisia arvioita, sillä niissä ei ole huomioitu Hopeakivenlah-

den jätevedenpuhdistamon pitoisuuksia vähentävää vaikutusta.  

Mereen Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolta johdettavassa vedessä 

Keliberin toiminnasta peräisin oleva litium on pääsääntöisesti liukoisessa 

muodossaan ja se voi olla litiumfosfaattina, litiumkarbonaattina tai litiumhyd-

roksina. Kokkolan edustan merialueelta kesällä 2021 otetuissa vesinäytteissä 

litiumpitoisuus on vaihdellut välillä 17–32 μg/l. Litiumkemiantehtaan YVA-

selostuksen ajantasaistuksessa (31.3.2021) on arvioitu litiumin pitoisuusli-

säyksen meressä olevan 6 μg/l. ECHA:n esittämä PNEC-arvo litiumille meri-

vedessä on 0,165 mg/l, joten pitoisuuslisäys ei ole merkittävä.  

Mikäli poistovesien käsittelyprosessin arseenin poisto ei toimi täysmääräises-

ti, jonka seurauksena vesiä ei voida johtaa Hopeakivenlahden jätevedenpuh-

distamolle. Käsittelemätöntä vettä voidaan kemiantehtaalla varastoida hetkel-

lisesti 100 m3, mikä maksimituotannolla pois johdettavan veden määrällä 17 

m3/h, riittää noin kuuden tunnin ajaksi. Mikäli häiriötilanne kestää pidempään, 

joudutaan käsittelemätöntä prosessivettä johtamaan suoraan mereen yhdes-

sä mereen palautuvan jäähdytysveden kanssa. Tällöin vuorokaudessa me-

reen johdettavan arseenin määrä olisi maksimissaan 0,68 kg ja vastaavasti li-

tiumin 139 kg. Tällaisen poikkeustilanteen kesto on arvioitu maksimissaan 

kolmeksi vuorokaudeksi, jolloin arseenia päätyy mereen 2,04 kg. Tämä on al-

le 1 % KIP alueen toimijoiden arseenin vuosittaisista luparajoista.  

Litium on Keliberin kemiantehtaan ainoa tuote ja se otetaan talteen niin tar-

kasti kuin mahdollista. Kaikki litium otetaan talteen mikä on nykytekniikalla 

saatavissa. Keliber seuraa litiumin talteenoton tekniikan kehitystä ja uutta 

tekniikkaa otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön. 
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Analsiimihiekan käsittely 

Analsiimihiekan pitoisuudet heijastelevat malmin ja siitä muodostetun rikas-

teen pitoisuuksia. Metallien pitoisuudet analsiimihiekassa voivat olla pienem-

piä kuin rikasteessa, muttei suurempia. Analsiimihiekan laatu määrittyy jo jo-

kaisen rikaste-erän testausvaiheessa ja tällöin huomataan, mikäli rikaste ei 

vastaa sille asetettua laatuvaatimusta. Mikäli rikaste ei vastaa sille määritet-

tyä laatuvaatimusta, sitä ei oteta vastaan.  

Jokainen kemiantehtaalle saapuva rikaste-erä testataan edustavalla näytteel-

lä ennen syöttöä lämpökäsittelyyn. Rikasteen alkuperäinen metallipitoisuus ei 

muutu kemiantehtaan prosessissa. Prosessissa lisätään puhdasta soodaa ja 

puhdasta kalkkia sekä käytetään happamuuden säätöön happoa ja emästä. 

Siten metallit päätyvät korkeintaan samoina tai hieman pienempinä pitoi-

suuksina analsiimihiekkaan.  

Analsiimihiekkaa ei varastoida kemiantehtaalla. Mikäli analsiimihiekkaa ei lie-

tetä, se ohjataan tehtaan sisällä olevaan katettuun, tiiviiseen, betoniseen 

kaukaloon, johon mahtuu noin kahden vuorokauden hiekkamäärä. Kuiva 

analsiimihiekka kuljetetaan poikkeustilanteessa Kaustisen Päivänevalla si-

jaitsevan rikastamon alueelle välivarastoitavaksi. Alueelle tehdään 0,5 heh-

taarin nestetiiviillä asfaltilla pinnoitettu alue esim. 50 x 100 m. Alue viemäröi-

dään ja sinne kertyvät hulevedet ohjataan käsittelyyn rikastamon vedenpuh-

distamolle. Välivarastokenttää hyödynnetään rikastamon muihin toimintoihin 

esimerkiksi koneiden ja laitteiden varastoalueena. Välivarastointikenttä on 

otettavissa analsiimihiekan välivarastointikäyttöön 1–2 vuorokauden varoajal-

la. Alue mitoitetaan siten, että sinne mahtuu noin 15 päivän analsiimihiekan 

määrä, kun kemiantehdas toimii täydellä tuotannolla. Analsiimihiekkaa muo-

dostuu täydellä tuotantokapasiteetilla noin 19 m3 tunnissa, hiekan tiheys on 

noin 1,76 t/m3. Tarvittaessa tila voidaan kaksinkertaistaa aitaamalla alue noin 

metrin korkuisilla laitakivillä ja käyttää pyöräkuormaa kokoamaan hiekka noin 

kolme metriä korkeaksi kasaksi. 

Analsiimihiekan liukoisuutta on testattu lämmitetyllä KIP:n verkostovedellä. 

Liukoisuustestissä veden lämpötila oli +60°C. Testillä arvioitiin kemianteh-

taalla meriveteen lietetyn analsiimihiekan ja lietteestä meriveteen uuttuvien 

haitta-ainepitoisuuksien määriä. Kiintoaine-neste seoksen suhde vastaa täl-

löin L/S-suhdetta 1,8. Verrattaessa tuloksia aiemmin tehtyihin L/S 2 tuloksiin, 

merkittävää muutosta ei havaittu. Liettämisellä ei ole vaikutusta liukoisuu-

teen.  

Analsiimihiekka lietetään kemiantehtaalla jäähdytysvedellä ja vesimäärällä 40 

m3/h. Lietetty hiekka siirtyy pumppaamalla putkea pitkin satamaan rakennet-

tujen altaiden täyttöön. 

Ajantasaistetun perustellun päätelmän (30.6.2021) huomiointi toiminnan jatko-
suunnittelussa 

Yhteysviranomaisen ajantasaistettu perusteltu pää-

telmä litiumkemiantehdas-hankkeen ympäristövai-

kutusten arviointiselostuksesta, dnro 

EPOELY/79/2018, 30.6.2021 

Keliberin vastine annettujen perusteltu-

jen päätelmien huomioinnista jatkosuun-

nittelussa 

1. Vaikutukset pintavesiin 

Yhteysviranomainen edellyttää litiumkemiantehtaalla 

haettavan ympäristöluvan yhteydessä selvittämään 

ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikön esiin tuomat 

asiat: 

- Analsiimihiekan laadunvarmistussuunni-

telma on esitetty 1.3.2021 päivätyssä 

täydennyksen liitteessä. 

- Suunnitelma toimenpiteistä tilanteessa, 
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- Analsiimihiekkaa ei saa sijoittaa satama-altaaseen 

ennen kuin sen laatu ja tasalaatuisuus on varmistet-

tu ulkopuolisen asiantuntijan toimesta 

- Litiumkemiantehtaan ympäristölupahakemukseen 

tulee liittää suunnitelma, jolla varmistetaan analsii-

mihiekalle asetetut vaatimukset ennen sen toimit-

tamista satama-altaaseen tai muualle hyödynnettä-

väksi 

- Hakemuksessa tulee esittää myös suunnitelma toi-

menpiteistä, jos analsiimihiekka ei täytä sen hyö-

dyntämiselle asetettuja vaatimuksia. 

jossa analsiimihiekka ei täytä sen hyö-

dyntämiselle asetettuja vaatimuksia on 

esitetty 1.3.2021 päivätyssä täydennyk-

sessä. 

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee myös huomioida, 

että analsiimihiekan hyödyntämisestä satamarakenteis-

sa ei saa aiheutua haittaa alueen muiden toimijoiden 

toimintaan, kuten mm. KIP:n alueella sijaitsevaan meri-

veden ottopaikan veden laatuun.  

Analsiimihiekan laatua on testattu useam-

massa pilot-kokeessa, joiden tulokset on 

raportoitu Ramboll Finland Oy:n raportissa 

Analsiimihiekan hyötykäyttömahdollisuudet 

2020. Analsiimihiekan läjittäminen sataman 

analsiimihiekkaa varten rakentamiin altaisiin, 

ei arvion mukaan heikennä merivedenlaatua 

eikä vaikuta meriveden ottopaikan veden-

laatuun.  

Yhteysviranomainen pitää poistovesien mukana mereen 

johdettavaa litiumpäästöä huomattavana ja toteaa, että 

poistovesien käsittelyssä tulee käyttää parasta käytössä 

olevaa tekniikkaa. Suunnittelussa tulee myös selvittää 

litiumin talteenottomahdollisuuksia sekä varautua tilan-

teeseen, että prosessin poistovedet eivät sovellu Ho-

peakivenlahden jätevedenpuhdistamon prosessiin, 

kuten Keski-Pohjanmaan ympäristöhuolto on lausun-

nossaan todennut.  

Prosessivesien käsittely kemiantehtaan 

omalla puhdistamolla ja EWT-tekniikalla 

edustaa parasta saatavilla olevaa tekniik-

kaa. Koska litium on kemiantehtaan päätuo-

te, pyritään kaikilla tavoin varmistamaan sen 

saatavuus eikä tarkoituksena ole litiumin 

päätyminen prosessin poistoveteen. 

Teollisuusjätevesisopimuksessa määritel-

lään puhdistamolle johdettavan veden laatu. 

Keliber tarkkailee johdettavan veden laatua 

ympäristölupahakemuksen liitteessä 26 

esitetyllä tavalla.  

 

Mikäli poistovesien käsittelyprosessin ar-

seenin poisto ei toimi täysmääräisesti, jonka 

seurauksena vesiä ei voida johtaa Hopeaki-

venlahden jätevedenpuhdistamolle. Käsitte-

lemätöntä vettä voidaan kemiantehtaalla 

varastoida hetkellisesti 100 m3, mikä mak-

simituotannolla pois johdettavan veden 

määrällä 17 m3/h, riittää noin kuuden tunnin 

ajaksi. Mikäli häiriötilanne kestää pidem-

pään, joudutaan käsittelemätöntä prosessi-

vettä johtamaan suoraan mereen yhdessä 

mereen palautuvan jäähdytysveden kanssa. 

Tällöin vuorokaudessa mereen johdettavan 

arseenin määrä olisi maksimissaan 0,68 kg 

ja vastaavasti litiumin 139 kg. Tällaisen 

poikkeustilanteen kesto on arvioitu maksi-

missaan kolmeksi vuorokaudeksi, jolloin 

arseenia päätyy mereen 2,04 kg. Tämä on 

alle 1 % KIP alueen toimijoiden arseenin 

vuosittaisista luparajoista. 

Yhteysviranomainen kuitenkin pyytää jatkosuunnittelus-

sa huomioimaan Keski-Pohjanmaan ympäristötervey-

denhuollon lausunnon, jonka mukaan prosessissa muo-

dostuvan energian johtaminen mereen hukkalämpönä ei 

osoita modernia ajattelua ilmastotekojen ollessa akuu-

tisti tarpeellisia ja hanketta tulisi päivittää tältä osin. 

Kattava erillisselvitys laitoksen energian 

käytöstä ja kokonaisresurssitehokkuudesta 

on ympäristölupahakemuksen liitteenä 12. 

Selvityksessä esitetyt asiat on huomioitu 

laitoksen suunnittelussa. 

Kevään 2021 aikana tehdyssä rumpu-uunin 

suunnittelussa on saatu aikaan energiate-

hokkuuden parannus. Hukkalämmön tal-

teenotto on parantunut ja polttoaineen tarve 

pienentynyt alkuperäisestä. 
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2. Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön 

Analsiimihiekan haitta-ainepitoisuudet on määritetty pilot 

-kokeissa, joissa tutkitun aineksen pienestä määrästä 

johtuen ei voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä sen 

hyödyntämiskelpoisuudesta satamarakenteissa ja 

analsiimihiekan soveltuvuutta ko. hyötykäyttökohtee-

seen tuleekin tarkastella ympäristölupavaiheessa kuten 

’vaikutukset pintavesiin’ -kohdassa on todettu. 

Jatkosuunnittelussa on myös syytä selvittää analsiimi-

hiekalle vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja tai hyödyntämis-

menetelmiä, kuten mm. Kokkolan kaupunki on lausun-

nossaan todennut. 

Analsiimihiekan hyötykäyttökelpoisuutta on 

arvioitu Ramboll Finland Oy:n Analsiimi-

hiekan hyötykäyttömahdollisuudet 2020-

raportissa. Raportissa todetaan: Laskennan 

perusteella kaikilla liukoisuustuloksilla ja 

maksimitilanteessakin, jossa Hopeakiven 

vesilupa II alueen ja Kantasataman kuormi-

tus lasketaan yhteen, analsiimihiekan täy-

töistä aiheutuva kuormitus meriveteen jää 

alle prosenttiin teollisuusalueen muusta 

olemassa olevasta kuormituksesta kaikilla 

tarkastelluilla haitta-aineilla, joista vertailuar-

vo on saatavissa. Kuormituslaskelmat on 

tehty valmiista rakenteesta. Varsinainen 

rakentamisvaiheen kuormitus lasketaan, kun 

analsiimihiekan määrät ja läjitystapa ovat 

selvillä. 

Suunnitelma toimenpiteistä tilanteessa, 

jossa analsiimihiekka ei täytä sen hyödyn-

tämiselle asetettuja vaatimuksia on esitetty 

1.3.2021 päivätyssä täydennyksessä: Täy-

dennys litiumkemiantehtaan ympäristölupa-

hakemukseen 1.3.2021 Länsi- ja Sisä-

Suomen aluehallintovirasto Dnro 

LSSAVI/17444/2020, 9.2.2021. Kuiva 

analsiimihiekka kuljetetaan tällöin Päiväne-

van rikastamon alueelle, analsiimihiekalle 

varatulle ja sitä varten rakennetulle kenttä-

alueelle, joka on pinnoitettu ja viemäröity. 

Muutoksilla ei ole vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön, 

joten yhteysviranomainen edellyttää huomioimaan jat-

kosuunnittelussa ja lupavaiheessa edellä mainitut 

20.7.2020 annetussa päätelmässä todetut vaikutukset. 

 

3. Vaikutukset liikenteeseen 

KIP:n alueen eri toimijoiden lausunnoissa selostuksessa 

esitettyjä KIP:n alueen kuljetusreittejä pidetään liikenne-

turvallisuuden ja liikenneväylän kunnossapidon kannalta 

haasteellisena ja esitettyjä kuljetusreittejä pyydetään 

muuttamaan. 

Perustellun päätelmän kohdat on huomioitu 

ja kuvattu ympäristölupahakemuksen liit-

teessä 15. 

Selostuksessa on tuotu esille heikosti liikenneturvalli-

suuden heikkeneminen ehkäisemiseksi tehtäviä toi-

menpiteitä, vaikka arviointiohjelmasta annetussa yh-

teysviranomaisen lausunnossa on edellytetty riskialttii-

den kohteiden tunnistamista sekä konkreettisten liiken-

neturvallisuutta parantavien keinojen etsimistä. 

Vaihtoehdon VE3 osalta liikennevaikutusten arvioinnin 

luotettavuutta heikentää puutteelliset tiedot muualle kuin 

satamanrakenteisiin toimitettavan analsiimihiekan mää-

rästä ja sijaintipaikasta. 

4. Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon 

Ympäristölupavaiheessa ilmapäästöjen laskennassa 

käytettävä lähtötietoja tulee tarkentaa ja päästöjen las-

kennassa tulee huomioida hankkeen vaikutusalueella 

sijaitsevien toimijoiden yhteisvaikutukset. Lupavaihees-

sa tulee esittää myös riittävän kattava seurantaohjelma 

ja toimenpide-ehdotukset ilmapäästöjen lieventämisek-

si. 

Perustellun päätelmän kohdat on huomioitu 

ja kuvattu ympäristölupahakemuksen liit-

teessä 17B1. 

Keliber liittyy Kokkolan kaupungin järjestä-

mään ilmanlaadun yhteistarkkailuohjelmaan. 

5. Onnettomuustilanteiden vaikutukset 

Yhteysviranomainen edellyttääkin tunnistamaan lähei-

seen pohjavesialueeseen ja naapurikiinteistöjen eri 

Asiat on esitetty ympäristölupahakemuksen 

liitteissä 11, 14A ja 19C. 



89 

 
toimijoiden yhteisvaikutuksista aiheutuvat riskitekijät. 

Suunnittelussa tulee huomioida herkkien kemikaalien 

osalta riittävät suojaetäisyydet muihin toimijoihin sekä 

alueellisen pelastuslaitoksen lausunnossa esiin tuodut 

asiat sammutusveden saatavuudesta, sammutusjäteve-

sien talteenottokeräyskapasiteetin riittävyydestä sekä 

kahdesta toisistaan riippumattomasta lähestymistiestä. 

- Pohjavesialueelle sijoittuvan prosessivesien siirto-

putken rakentamisvaiheessa työkoneet ja pinta-

kerroksen rikkoutuminen voivat muodostaa riskiti-

lanteita pohjavesialueella. 

- Yara Suomi Oy on esittänyt huolen yhtiön kiinteis-

tölle sijoittuvan analsiimihiekan siirtoputken mah-

dollisesta vuodosta aiheutuvista vaikutuksista teh-

taiden toimintaan ja mm. junaliikenteeseen. 

- Neste Oyj on esittänyt huolen pölyn leviämisestä 

yhtiön terminaaliin sekä tehdasalueella sijaitsevien 

maanalaisten rakenteiden huomioimisesta. 

 

- Pohjaveden laatuun kohdistuvien haitto-

jen ehkäisemisessä ja lieventämisessä 

ovat tärkeä kiinnittää huomio rakentami-

sen suunnitteluun ja rakennusmenetel-

mien valintaan, työn toteutukseen ja oh-

jeiden noudattamisen valvontaan. Hai-

tallisia vaikutuksia ehkäistään valitse-

malla vahvempirakenteinen putki 

(PN16). 

- Yaran lausunnossa esittämä huoli 

analsiimihiekan siirtoputkesta on huo-

mioitu suunnittelussa alueputkisilloista 

vastaavan toimijan kanssa. 

- Pölyämistä voi aiheutua raskaasta 

liikenteestä. Ilmapäästöjen leviämismal-

linnuksen mukaan pienhiukkasista ai-

heutuva kuormitus on merkityksettömän 

vähäistä. 

Muita huomioita 

Arviointiselostuksen mukaan hankkeessa ei ole tarkoi-

tus täyttää KIP eteläisen nykyisiä selkeytys- ja jäähdy-

tysvesialtaita, joihin johdetaan mm. alueen eri toimijoi-

den jätevesiä sekä hule- ja jäähdytysvesiä ennen niiden 

johtamista mereen. Analsiimihiekan läjitysalueet sijoittu-

vat kuitenkin altaiden ja merialueen väliselle alueelle. 

Hankkeen jatkosuunnittelussa tuleekin huomioida, että 

esitetyllä analsiimihiekan täyttöalueella ei aiheuteta 

haittaa KIP:n altaiden toiminnalle. Altailta tulee olla 

mitoitukseltaan riittävä yhteys merialueelle eikä raken-

teista saa aiheutua haittaa alueen eri toimijoiden voi-

massa olevien ympäristölupamääräyksien noudattami-

selle. 

KIP eteläisen selkeytys- ja jäähdytysvesial-

taat ovat KIP Infra Oy:n omistuksessa olevia 

ja KIP Infra päättää altaiden käytöstä. 

Analsiimihiekan läjitys tehdään altaiden 

ulkopuolelle. 

Kokkolan satama vastaa purkuyhteyden 

rakentamisesta täytetyn kenttäalueen läpi. 

Purkuyhteys mereen säilyy eikä muiden 

toimijoiden ympäristölupavelvoitteiden nou-

dattaminen vaarannu. 

 

TÄYDENNYS 21.10.2021 

Hakija on toimittanut täydennyksen, joka on salassa pidettävä, koskien kemi-

antehtaan sijoittumista Nesteen terminaalin läheisyyteen. 

TÄYDENNYKSET KOSKIEN ANALSIIMIHIEKKAA (7.11.2021 ja 8.12.2021) 

Analsiimihiekan hyötykäyttöominaisuudet 

Analsiimihiekan hyötykäyttömahdollisuudet 2020-raportissa (Ramboll 2020) 

tarkastellaan Keliber Oy:n tuotannossa syntyvän analsiimihiekan teknisten- ja 

ympäristökelpoisuustestausten tuloksia. Testausta tehtiin tuoreimmalla, 

vuonna 2020 tammikuussa toteutetulla ison jatkuvatoimisen litiumhydroksidi-

pilotin analsiimihiekkaerällä. Selvityksen tavoitteena oli arvioida riskiperustei-

sesti analsiimihiekan hyötykäyttökelpoisuutta ja vaikutuksia Kokkolan sata-

man edustan merialueen tilaan. Testausohjelmassa huomioitiin analsiimi-

hiekan hyödyntämiskohde Kokkolan sataman täyttömateriaalina sekä mah-

dollinen hyödyntäminen jakavassa ja kantavassa kerroksessa. 

Analsiimihiekalle tehtiin 2-vaiheisia ravistelutestejä. Tulosten perusteella 

analsiimihiekan pH-taso vaikuttaa haitta-aineiden liukoisuuksiin. Merkityksel-

liset erot 2-vaiheisten ravistelutestien välillä löytyvät lähinnä alumiinin, arsee-

nin ja litiumin pitoisuuksissa, joiden liukoisuuskäyttäytyminen muuttui tyypilli-

sesti pH-tason mukaisesti ollen korkea emäksisissä olosuhteissa ja niukka-
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liukoinen neutraaleissa olosuhteissa. Hydroksidipilotissa arseenin ja alumiinin 

liukoisen pitoisuuden osuus oli testeissä sitä suurempi mitä korkeammasta 

pH-tasosta oli kyse. Litiumin liukoisuus näyttää noudattavan samaa ilmiötä.  

Analsiimihiekkaa on suunniteltu hyötykäytettäväksi satamassa vedenpinnan 

ala- ja yläpuolella tasolle +0,74 m N2000 saakka. Tässä käyttötarkoituksessa 

meriveden pinnankorkeuden vaihtelu aiheuttaa veden virtausta penkereiden 

läpi täyttökerroksiin ja tätä kautta merivesi pääsee huuhtomaan analsiimi-

hiekkakerrosta. Huuhtoutuminen voi aiheuttaa liukoisuustesteissä esiin nous-

seiden arseenin, alumiinin ja litiumin pitoisuuksien kohoamista rakenteen läpi 

mereen kulkeutuvassa vedessä. Litiumin jääminen analsiimihiekkaan ei tosin 

ole tarkoituksenmukaista, sillä se on Keliberin päätuote. Liukoisten pitoisuuk-

sien vaihtelua meriympäristöä vastaavassa tilanteessa, jossa vedessä on 

valmiiksi liuenneita komponentteja ja merivedelle tyypillinen neutraali tai lie-

västi emäksinen happamuus, testattiin erikoisjärjestelyillä merivedellä tehdyl-

lä 1-vaiheiselle ravistelutestillä vuonna 2018 ja 2020 sekä luontaisella meri-

vedellä syksyllä 2020 2-vaiheisella ravistelutestillä Kokkolan merialueen yh-

teistarkkailupisteen E keskivedestä otetulla merivesinäytteellä ja hieman 

myöhemmin vuoden 2020 lopulla KIP Infra-alueen toimittamalla jäähdytysve-

dellä. Liukoisuustestillä tehtiin myös kokeellinen analsiimihiekan ja lämmite-

tyn KIP:n jäähdytysveden liettämistesti, jolla tavoiteltiin tehtaalla meriveteen 

sekoitetun analsiimihiekan ja siitä meriveteen uuttuvien haitta-

ainepitoisuuksien määriä, jos analsiimihiekka siirretään Kokkolan sataman lä-

jitysaltaisiin putkisiirtona. Kiintoaine-neste seoksen suhde vastaa tällöin L/S-

suhdetta 1,8.  

Tutkimuksissa todettiin, että keinotekoisella merivedellä ravisteltuna Cl--, F--, 

SO4
2--, Ba- sekä osassa Ca- ja Mg-pitoisuudet olivat selkeästi korkeampia 

kuin standardin mukaisessa ionivaihdetussa vedessä tehdyssä ravistelutes-

tissä. Pitoisuusnousut johtuivat kuitenkin keinotekoisen meriveden pitoisuuk-

sista, eivät siis analsiimihiekasta. Merivesiravistelutesteillä L/S10 suodoksen 

pH laski kaikissa kolmessa verrattuna standardin mukaisesti tehtyyn testiin. 

Tämä johtuu siitä, että merivesi on luontaisesti hieman emäksinen (testissä 

käytetyn merivesinäytteen pH 7,6), mutta kuitenkin selkeästi happamampi 

kuin hydroksidiliuotuksen (pH 11,6–12,5) läpi käynyt analsiimihiekka. Lisäksi 

meriveden ionikonsentraatio poikkeaa standardin mukaan tehdyssä nestees-

sä, joka on lähtökohtaisesti ionivapaata. Mm. edellä kuvatusta sekä proses-

sikohtaisten erojen takia erityisesti arseeni ja alumiini näyttävät liukenevat 

merivesiravistelutestissä vähemmän kuin standardin mukaisessa 2-

vaiheisessa ravistelutestissä. Litiumin liukoisuudessa ei havaittu muutoksia 

merivesitestissä. 

Huomionarvoista on, että läjitettäessä analsiimihiekkaa meriveteen, on meri-

veden määrä selkeästi suurempi kuin ravistelutesteissä käytetyt vesimäärät. 

Näin ollen läjitysolosuhteissa altaaseen läjitettävän analsiimihiekan ja siitä 

suotautuvan veden oletetaan lähestyvän merivedelle tyypillistä hieman 

emäksistä tasoa. Näissä olosuhteissa mahdollinen liukoinen arseeni ja alu-

miini pyrkivät kiinteään olomuotoon ja sakkautuvat.  

Testituloksien perusteella laskettiin kuormituslaskelmia analsiimihiekan erilai-

sesta sijoittamisesta Kokkolan sataman altaisiin. Kuormituslaskelmat tehtiin 

kolmelle sijoituspaikalle, joista Hopeakiven ympäristölupa-alue I alueella on 

jo ympäristölupa vastaanottaa analsiimihiekkaa, ja kahdelle muulle sijoitus-
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paikalle (Hopeakiven vesilupa II alue ja Kantasataman alue) tullaan suunni-

telmien mukaan hakemaan ympäristölupaa. 

Laskennan perusteella kaikilla liukoisuustuloksilla ja maksimitilanteessakin, 

jossa Hopeakiven vesilupa II alueen ja Kantasataman kuormitus lasketaan 

yhteen, analsiimihiekan täytöistä aiheutuva kuormitus meriveteen jää alle 

prosenttiin teollisuusalueen muusta olemassa olevasta kuormituksesta kaikil-

la tarkastelluilla haitta-aineilla, joista vertailuarvo on saatavissa. Kuormitus-

laskelmat on tehty valmiista rakenteesta. Varsinainen rakentamisvaiheen 

kuormitus lasketaan, kun analsiimihiekan määrät ja läjitystapa ovat selvillä. 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset voidaan arvioida, kun Kokkolan Sataman 

laajenemissuunnitelma sekä rakennettavien altaiden rakennusjärjestys ja kul-

loinkin täytettävän altaan pinta-ala ovat tiedossa. Rakentamisvaiheen aikaisia 

vaikutuksia tullaan arvioimaan tarkemmin Kokkolan Sataman ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelyssä. 

Analsiimihiekan liettäminen sitoo osan kemiantehtaalla jäähdytykseen käytet-

tävästä merivedestä, siten mereen palautuvan veden määrä on noin 7 % vä-

häisempi kuin ilman liettämistä. 

Tekniset selvitykset 

Vuoden 2019 hydroksidipilotissa syntyneestä analsiimihiekasta on tehty tek-

nisiä ja ympäristökelpoisuustestauksia (Ramboll, 2020). 

Vuonna 2020 toteutettujen tarkentavien tutkimusten perusteella uuden 

analsiimihiekkanäytteen ominaisuudet poikkeavat suhteellisen voimakkaasti 

aiemmasta. Materiaali vastasi toimitushetkellä rakeisuudeltaan lähinnä soraa, 

mutta se hienontui suhteellisen helposti, ei kuitenkaan käsin murentumalla. 

Homogenisoidussa näytteessä, jossa kaikki materiaalin sisältämät paakut ri-

kottiin ennen rakeisuusmääritystä jauhamalla, muuttui materiaali rakeisuudel-

taan silttimäiseksi. Todellisessa hyötykäyttötilanteessa toteutuva tilanne si-

joittuu johonkin näiden ääripäiden välille eli analsiimihiekan ominaisuudet 

voivat vaihdella huomattavastikin käyttötilanteen kuormituksista ja rasituksis-

ta riippuen. Analsiimihiekan olomuoto ja mahdollinen hienontuminen vaikut-

taa huomattavasti sen teknisiin ominaisuuksiin, mikä on huomioitava käyttöä 

suunniteltaessa. Analsiimihiekan lopullinen rakeisuus ja iskostuneiden kap-

paleiden pysyvyys pidemmässä ajassa ja esimerkiksi veteen lietettynä selvi-

ää vasta, kun materiaalin tuotanto on käynnistynyt. 

Analsiimihiekan ominaisuuksien mahdollinen vaihtelu käyttötilanteessa ilme-

nee hyvin myös tehdyissä vedenläpäisymäärityksissä. Kevyesti tiivistetyn ja 

siten varsin löyhäksi jätetyn analsiimihiekan mitattu vedenläpäisevyys oli tes-

teissä (kiinteäseinämäinen selli, vakiopainekoe) noin 3x10-3 m/s kun taas 

voimakkaammin tiivistettynä (materiaalin sisältämät paakut siis osittain murs-

kautuneena) vedenläpäisevyys (joustavaseinämäinen sellirakenne) olikin 

enää noin 6x10-8 m/s eli oleellisesti pienempi kuin ensin mainitussa tilantees-

sa. Toisaalta voimakkaammin tiivistetyn materiaalin vedenläpäisevyys oli 

suhteellisen lähellä vuoden 2018 testituloksia. 

Haitta-aineiden vaihteluvälit 

Analsiimihiekan koostumus noudattaa kemiantehtaalle tuotavan malmirikas-

teen koostumusta korkeintaan samoina, mutta pääasiassa pienempinä me-

tallipitoisuuksina. Kemiantehtaan prosessissa lisätään puhdasta soodaa ja 

puhdasta kalkkia sekä käytetään happamuuden säätöön happoa ja emästä. 
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Kemiantehdas käyttää vain spodumeenirikastetta, AlLi(SiO₃)₂ ja käytettävän 

rikasteen tulee täyttää alla olevan taulukon mukainen koostumus. 

Li2O min. 4,75 % 

Fe2O3 max. 2,0 % 

K2O max 1,1 % 

Na2O max 1,4 % 

P2O5 max 0,4 % 

Cr2O3 max 0,02 % 

SO3 max 0,05 % 

As max 50 mg/kg 

Cd max 10 mg/kg 

Co max 100 mg/kg 

Cr max 200 mg/kg 

Cu max 150 mg/kg 

Hg max 2 mg/kg 

Ni max 100 mg/kg 

Pb max 200 mg/kg 

Sb max 10 mg/kg 

V max 150 mg/kg 

Zn max 250 mg/kg 

Kosteus max 11 % 

Alla olevassa taulukossa on esitetty analsiimihiekan kokonaispitoisuudet se-

kä PIMA-asetuksen mukaiset kynnys- ja ohjearvot hydroksidipilottien jälkeen. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty analsiimihiekan liukoiset pitoisuudet me-

rivedellä uutettuna ja ravistelutestin (L/S 10) mukaisesti. 
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Lisäksi on testattu liukoisten pitoisuuksien vaihtelua meriympäristöä vastaa-

vassa tilanteessa, jossa vedessä on valmiiksi liuenneita komponentteja. 

 

Keinotekoisella merivedellä ravisteltuna Cl--, F--, SO4
2--, Ba- sekä osassa Ca- 

ja Mg-pitoisuudet ovat selkeästi korkeampia kuin standardin mukaisessa 

ionivaihdetussa vedessä tehdyssä ravistelutestissä. Pitoisuusnousut johtuvat 

meriveden pitoisuuksista, eivät siis analsiimihiekasta. Kloridin ja sulfaatin pi-

toisuuksien nousu tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuden pitoisuus-

tasoille eivät näin ollen määritä analsiimihiekan kaatopaikkakelpoisuutta. 

Tehtyjen kokeiden perusteella hakija toteaa, että analsiimihiekka täyttää ta-

vanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuden. 
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Analsiimihiekan laadunvarmistus 

Analsiimihiekan laadunvarmistus tehdään jo siinä vaiheessa, kun kemianteh-

taalle tuleva rikaste-erä testataan. Analsiimihiekan koostumus noudattaa ke-

miantehtaalle saapuvan rikasteen koostumusta. Kun jokainen rikaste-erä tes-

tataan ennen syöttöä lämpöuuniin, niin näin varmistutaan, että rikasteen 

koostumus vastaa kemiantehtaan laatuvaatimuksia. Mm. arseeni määritel-

lään tulevasta rikaste-erästä eikä sen määrä lisäänny prosessin aikana. Pro-

sessin litiumpitoisuutta seurataan jatkuvasti, koska kyseessä on kemianteh-

taan päätuote. Jos litiumpitoisuudessa on häiriöitä, huomataan tämä 12 tun-

nin sisällä ja prosessihäiriö korjataan tai prosessi pysäytetään. Keliberille li-

tiumpitoisuuden mittaus on erittäin tärkeä prosessimittaus. Tähän pyritään 

jatkossa kehittämään jatkuvatoimista prosessianalysaattoria teknologiatoimit-

tajien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että analsiimihiekkaa, jossa on 

ylimääräistä litiumia voi muodostua noin vuorokauden ajalta. 

Häiriötilanteet ja analsiimihiekka 

Esitetyn täydennyksen mukaan kemiantehtaalla tapahtuvat mahdolliset pro-

sessihäiriöt eivät muuta muodostuvan analsiimihiekan koostumusta. Kemian-

tehtaan häiriötilanteessa prosessi säädetään kohdilleen tai pysäytetään. Häi-

riötilanne voisi johtua esimerkiksi rumpu-uunin säädöistä. Liian kylmissä olo-

suhteissa osa alfa-spodumeenista ei muutu beta-muotoon, jolloin alfa-

muotoon jäänyt spodumeeni ei prosessoidu soodaliuotuksessa. Jos rumpu-

uunin olosuhteet ovat liian kuumat, spodumeeni lasittuu uunissa ja se ei vas-

taavasti jatkoprosessissa liukene. Tällöin litiumin saanto laskee. Prosessista 

otetaan näytteitä heti rumpu-uunin jälkeen ja niille tehdään laboratoriossa 

prosessikokeet, joilla varmistetaan, että uunia ajetaan optimiolosuhteissa. 

Prosessin häiriötilanteiden vuoksi mahdollisesti laadultaan poikkeava 

analsiimihiekka kuljetetaan Keliberin Päivänevan rikastamoalueelle varattuun 

välivarastoon ennen lopullista sijoittamista sopivaan, luvanvaraiseen vas-

taanottopaikkaan. 

Yhtiön riskinarvioinnissa on tunnistettu analsiimihiekan suuri määrä ja sen ai-

heuttama riski. Hakija on esittänyt täydennyksessä analsiimihiekan sijoitta-

miseksi vaihtoehtoisia paikkoja. 

TÄYDENNYS 14.1.2022, ANALSIIMIHIEKAN TEKNINEN SOVELTUVUUS 

Analsiimihiekan tekniset ominaisuudet ja soveltuvuus 

Analsiimihiekka on Keliber Technology Oy:n tulevassa kemian tehtaassa 

spodumeenirikasteesta litiumin talteenottoprosessissa syntyvä sivuvirta. Se 

koostuu lähinnä silikaateista (analsiimi, kvartsi ja maasälvät) ja kalsiumkar-

bonaatista. Rakeisuudeltaan analsiimihiekka vastaa hiekkaista silttiä tai silttiä 

(rakeisuuskäyrät alla olevissa kuvissa). Kuvassa on esitetty myös rakeisuus-

käyrä materiaalille, jota ei ole murskattu. 
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Seuraavassa kuvassa on esitetty analsiiminäytteiden rakeisuuskäyrät 

(pesuseulonta+aerometrikoe).  

 

Keskeisimmät tulokset ajatellen materiaalin käyttämistä kenttärakenteen täyt-

tömateriaalina: 

- rakeisuus: siltti – hiekkainen siltti 

- maksimikuivairtotiheys 1 035 kg/m3 

- optimivesipitoisuus 44 % 

- vedenläpäisevyys 1,5*10-7–4,2*10-8 m/s (tehokas jännitys 20–60 kPa) 

- kapillaarinen nousukorkeus >900 mm 

- keskinkertaisesti routiva 

Analsiimihiekka vastaa rakennettavuuden kannalta luonnon maa-aineksista 

lähinnä silttiä tai hiekkaista silttiä. Silttiin verrattuna analsiimihiekka on tila-

vuuspainoltaan kevyempää johtuen litiumin erottamisprosessista, jonka seu-

rauksena muodostuva rakenne on huokoinen.  
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Täydennyksen mukaan liukoisuustestien perusteella analsiimihiekka on ke-

miallisesti pysyvää. Liukoisten pitoisuuksien osuudet ovat verrattain alhaisia 

ja vastaavat pysyvän jätteen liukoisuuksia.  

Kun tarkastellaan vastaavia materiaaleja luonnon maa- ja kiviainesten ulko-

puolelta, voidaan analsiimihiekan geoteknisten ominaisuuksien katsoa vas-

taavan lähinnä energiantuotannon lento- ja pohjatuhkaa, käsitellyn jätteen-

polton kuonan hienopäätä tai valimohiekkaa. Lentotuhka on rakeisuudeltaan 

analsiimihiekkaa hieman hienojakoisempaa, etenkin hienopäässä on suu-

rempi osuus alle 0,002 mm läpäisevää ainesta. Suoraan tuotantolaitokselta 

tulevan suodatuskuivan ja tiivistetyssä muodossa olevan analsiimihiekan ra-

keisuus vastaa karkeaa pohjatuhkaa tai rakeistettua tuhkaa, mutta veteen lä-

jitettynä rakeet suurelta osin liettyvät vastaten tällöin enemmän silttiä tai len-

totuhkaa. 

Analsiimihiekan vedenläpäisevyys ei poikkea vastaavan rakeisuuden omaa-

van luonnon maa-aineksen vedenläpäisevyydestä. Vedenläpäisevyys on ra-

kennettavuuden kannalta merkittävä ominaisuus syvätiivistysmenetelmien 

valinnassa ja mitoituksessa. Maa-aineksista vastaavan siltin syvätiivistysme-

netelminä käytetään tyypillisesti esikuormitusta sekä tapauskohtaisesti dy-

naamisia tiivistysmenetelmiä. Esikuormitusmenetelmän toimivuus perustuu 

materiaalin tiivistymiseen suuren kuorman alla, jolloin rakenteesta poistuu 

ylimääräinen huokosvesi, ja maarakenne painuu tiiviiksi ennen käyttövaihet-

ta. 

Analsiimihiekka on silttiin verrattuna kevyempää johtuen teollisen muodostu-

misprosessin aiheuttamasta korkeammasta huokoisuudesta. Luonnon maa-

aineksille on tyypillistä se, että rakeen ovat tiiviitä ja särmikkäämpiä kuin esi-

merkiksi teollisuuden sivuvirroista peräisin oleva lentotuhka, jonka raemuoto 

on pyöreä. Raemuoto ja raekokojakauma vaikuttavat ensisijaisesti materiaa-

lin huokoisuuteen, tilavuuspainoon sekä optimivesipitoisuuteen. 

Analsiimihiekan tilavuuspaino on esim. lentotuhkaa hieman pienempi. Täysin 

kuivan analsiimihiekan tiheys on ollut laboratoriokokeissa 825 kg/m3. Veden 

tilavuuspaino on 1 000 kg/m3. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että analsiimi-

hiekka kelluisi vedessä, vaan huokostilavuus täyttyy vedellä nopeasti ja ra-

keet laskeutuvat vedessä pohjalle. Tätä voi verrata esim. kevennysmateriaa-

lina käytetyn rengasrouheen käyttäytymiseen. Rengasrouhekaan ei kellu, 

vaikka sen tilavuuspaino on noin 2,3–4,8 kN/m3 (veden noin 9,8 kN/m3. Ku-

ten rengasrouheella, niin myös analsiimihiekan huokostilavuus täyttyy vedel-

lä, jolloin materiaali ei ole kelluvaa (rengasrouheella rakeiden välinen huo-

kostila ja analsiimihiekalla rakeiden sisäinen huokoisuus ja rakeiden välinen). 

Toisaalta taas esimerkiksi osittain suljetun huokostilan omaavat kevytsora, 

vaahtolasimurske tai hohkakivi kelluvat kuivana vedessä. Suuri osa näiden 

materiaalien rakeista uppoaa ajan kuluessa huokostilan kyllästyttyä vedellä. 

Analsiimihiekan optimivesipitoisuus 44 % on verrattavissa esimerkiksi lento-

tuhkan optimivesipitoisuuteen (vaihteluväli 20–50 %). Lentotuhkan raemuoto 

vaikuttaa materiaalin huokoisuuteen, sillä verrattuna luonnon maa-ainekseen, 

lentotuhkan raemuoto on pyöreä. Silloin, kun materiaalissa on suuri huokosti-

lavuus ja materiaalin raerunko on luonnon kiviainesta kevyempää, on luon-

nollista, että optimivesipitoisuus on suuri. Vesipitoisuus määritetään mineraa-

lisen aineksen näytteessä olevan veden massan ja kuivan aineksen massan 

suhteena. Rakeiset materiaalit tiivistyvät yleensä parhaiten optimivesipitoi-

suudessaan. 
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Analsiimihiekkaa rakeisuusjakaumaltaan vastaavat materiaalit, luonnon siltti 

ja lentotuhka, ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuvia meritäyttöihin. Kok-

kolan Sataman alueella valtaosa sataman täytöistä on tähän saakka tehty 

ruoppausmassoilla, jotka myös ovat rakeisuudeltaan analsiimihiekkaa vas-

taavia. Teknistä soveltuvuutta on sataman vaativille kenttärakenteille paran-

nettu muun muassa massastabiloinnilla. Tämän lisäksi kenttien suunnitelmal-

linen esikuormitus on tehokas keino vähentää käytön aikaista painumista. 

Muita mahdollisesti soveltuvia pohjanvahvistusmenetelmiä on tiivistyspaalu-

tus puupaaluilla, muut syvätiivistysmenetelmät sekä pilaristabilointi. 

Käytettävä kohteeseen parhaiten soveltuva pohjanvahvistusmenetelmä suo-

sitellaan valittavan teknistaloudellisen tarkastelun perusteella. Menetelmistä 

tekniseltä soveltuvuudeltaan varmimmat ovat esikuormitus sekä massastabi-

lointi, joka on jo laboratoriomittakaavassa testattu analsiimihiekalle soveltu-

vaksi. Esikuormituksen osalta tulee varautua riittävän pitkään kuormitusai-

kaan ennen kenttärakenteen käyttöönottoa. Mikäli kenttärakenne tulee saada 

nopeammin käyttöön, on massastabilointi usein hyvä vaihtoehto. Analsiimi-

hiekka oli stabiloitavuuskokeissa hyvin lujittuvaa ja saavutetut lujuudet ylitti-

vät moninkertaisesti kenttärakenteen alusrakenteelta vaaditun lujuuden (n. 

50–100 kPa). Stabiloitavuuskokeissa saavutettujen lujuuksien perusteella si-

deaineen määrää on mahdollista vähentää testauksessa käytetyistä. 

Analsiimihiekkaa vastaavilla sekä luonnon maa-aineksilla että teollisuuden 

uusiomateriaaleilla on toteutettu onnistuneesti meritäyttöjä ja materiaalit ovat 

soveltuneet kentän alustäytöksi. Lähin esimerkki silttisen materiaalin käytöstä 

kenttärakenteiden täyttömateriaalina löytyy Kokkolan Satamassa, jossa suu-

rin osa mereen rajatuista kenttärakenteista on toteutettu alueen ruoppaus-

hankkeiden ylijäämämailla. Alueella muodostuvat maa-ainekset ovat olleet 

pääasiassa silttiä. Kenttärakenteen pohjanvahvistustoimenpiteitä on tehty 

muun muassa Syväsataman vv. 2018–2020 pilaantuneilla sedimenteillä täy-

tetyn altaan alueella. Alueen massasyvästabilointi on aloitettu vuonna 2021 

ja se jatkuu 2022. 

Analsiimihiekkaa vastaavilla teollisuuden sivutuotteilla, kuten lentotuhkalla, 

on tehty jonkin verran vesistötäyttöjä Suomessa ja maailmalla. Porin Fortu-

min voimalaitoksen meritäyttöjä toteutettiin voimalaitoksen lentotuhkalla vielä 

vuonna 2017 (lupapäätös ESAVI/320/04.08/2012 ingressiosa). Myös Kotkan 

satamassa on tehty meritäyttöjä kivihiilen polton tuhkilla. Lisäksi esimerkiksi 

Japanissa Tokiossa on toteutettu jätteenpolton tuhkilla suuria täyttöalueita ja 

meritäyttöjä, jotka on myöhemmin rakennettu teollisuus- ja virkistysalueiksi ja 

joissain tapauksissa myös asuinalueiksi. 

Altaiden täyttöjen eri pohjanvahvistusvaihtoehdot ovat laajat ja suositeltavaa 

on laatia kattava teknistaloudellinen selvitys teknisesti, taloudellisesti ja ym-

päristöllisesti mielekkäimmän ratkaisun valitsemiseksi. Kirjallisuuden ja tehty-

jen testausten perusteella ei ole noussut esiin syitä, miksi yleisestikäytettävät 

pohjanvahvistusmenetelmät eivät soveltuisi analsiimihiekalle. Koerakentami-

sella ensimmäisten täyttöjen valmistuttua voidaan selvittää lisäksi menetel-

mien soveltuvuutta ja taloudellisuutta todellisessa rakentamistilanteessa. 

Arvio analsiimihiekan soveltuvuudesta sataman allastäyttöihin 

Analsiimihiekka soveltuu sellaisenaan merestä reunapenkerein ympäröidyn 

altaan täyttömateriaaliksi routasyvyyden alapuolelle. Täytön jälkeen kentän 

alusrakennetta voi verrata tiivistyneeseen silttimaakerrokseen. Kentän käyttö-
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tarkoituksen mukaisesti on tarpeen tiivistää kentän alusrakenteena toimiva 

analsiimihiekka joko esikuormittamalla tai muulla soveltuvalla menetelmällä 

tai syvästabiloimalla riittävään määräsyvyyteen. Materiaalissa ei tapahdu 

käyttöajan aikana kemiallista rapautumista tai liukenemista, joka muuttaisi 

saavutettua tiiviystilaa. 

TÄYDENNYS 7.2.2022 

Hakija on toimittanut tutkimustuloksia vuoden 2019 pilot-ajosta koskien rikas-

teen pitoisuuksia.  

TÄYDENNYS 1.3.2022 

Päivänevalla sijaitsevan analsiimihiekan välivarastointiin varataan 50 x 100 m 

alue malmin lajittelun varastointikentän yhteyteen. Kentällä voidaan varastoi-

da noin 30 vrk kemiantehtaan tuotantoa vastaava määrä analsiimihiekkaa, 

kokonaismäärän ollessa noin 24 000 tonnia (noin 13 700 m3). Kemiantehtaan 

alueella analsiimihiekkaa varastoidaan betonirakenteisessa tiiviissä laarissa 

(paikka jonne puristimilla kuivattu analsiimihiekka kerätään) tilavuus vastaa 

noin 30 tunnissa syntyvän analsiimhiekan määrää eli noin 1 000 tonnia.  

Ilmapäästöjen pitoisuudet on saatu suoraan uunivalmistaja FLSmitdh:ltä. Uu-

nivalmistaja on esittänyt, että prosessin ainutlaatuisuuden vuoksi tuloksia ei 

redusoida mihinkään tiettyyn happipitoisuuteen vaan ne mitataan ko. happipi-

toisuudessa, joka on tässä tapauksessa aika korkea. Jos happipitoisuus tu-

lee redusoida, esitetään happipitoisuudeksi (O2) 18 %.  

Litiumkemiantehtaan prosessin jätteenä syntyy kiteistä analsiimiä eli Na-

zeoliittia (NaAlSi2·H2O) ja rikasteesta peräisin olevia mineraaleja (pääosin 

maasälpiä), joista yhdessä käytetään nimitystä analsiimihiekka. Keliber esit-

tää analsiimihiekan jätekoodiksi aiemmasta poiketen 06 02 99 (emästen val-

mistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet, joita ei 

ole mainittu muualla).  

Litiumkemiantehtaan maatyöt on suunniteltu aloitettavan kesällä 2022 ja ra-

kentaminen aloitetaan heti niiden valmistumisen jälkeen. Tehtaan käynnis-

tysvaihe alkaa kesällä 2024, käynnistysvaiheen arvioidaan kestävän noin 6–

10 kuukautta, jonka jälkeen siirrytään tuotantoon.  

TÄYDENNYS 3.6.2022 

Keliber toimitti Rapasaaren kaivoksen malmista tehdyn kemiantehtaan pilot-

kokeen jätevesitulokset 3.6.2022. Pilotin perusteella kemiantehtaan proses-

sin poistovesien käsittelyn järjestystä on muutettu paremman puhdistustulok-

sen saavuttamiseksi. Prosessista tulevat jäteveden johdetaan ensin EWT-

prosessiin puhdistettavaksi ja sen jälkeen vedestä poistetaan litium fosfaatti-

saostuksella.  

Täydennyksen liitteenä toimitettiin myös kaatopaikkakelpoisuusselvitys, joka 

on tehty pilot-kokeesta saadusta analsiimihiekasta. Selvityksen mukaan kak-

sivaiheisessa ravistelutestissä (SFS-EN 12457-3) liukenevat haitta-aineiden 

liuenneet määrät täyttävät VNA 331/2013 liitteen 3 mukaiset vaarattoman jät-

teen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. Myös jätteen kokonaisorgaanisen hiilen 

pitoisuus TOC täyttää vaarattoman jätteen kaatopaikalle annetut kelpoisuus-

kriteerit. DOC-pitoisuus täyttää kaikkien VNA 331/2013 (muutettu 1030/2021) 

liitteen 3 mukaisten kaatopaikkaluokkien raja-arvot. 
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TÄYDENNYS 13.6.2022 

Keliber Technology Oy on päättänyt rakentaa analsiimihiekan loppusijoitus-

alueen Kaustisen Hoikannevan alueelle. Loppusijoitusalueen rakentamisella 

varmistetaan, mikäli ensisijainen vaihtoehto analsiimihiekan hyödyntäminen 

Kokkolan sataman rakenteissa ei ole mahdollista, voidaan analsiimihiekka si-

joittaa yhtiön omistamalle loppusijoitusalueelle. Kaatopaikkatoiminnalle hae-

taan vaadittavat luvat. Loppusijoitusalue on käytössä, kun kemiantehdas 

käynnistetään vuonna 2024. Loppusijoitusalue korvaa rikastamon alueelle 

suunnitellun väliaikaisen analsiiimihiekan varastoalueen.  

Loppusijoitusalue suunnitellaan nykyisen malmiarvion mukaiselle syntyvän 

analsiimihiekan koko määrälle. Alkuvaiheessa rakennetaan valmiiksi noin 

kahden vuoden tuotantoa vastaava alue.  

Loppusijoitusalueeksi suunnitellun Hoikannevan alueen maanhankinnasta on 

sovittu maanomistajan kanssa keväällä 2022. Alueen suunnittelu on käynnis-

tetty toukokuussa 2022. Samoin alueen YVA-prosessi on aloitettu kesäkuus-

sa 2022. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on arvioitu saatavan ke-

väällä 2023, jolloin myös ympäristölupahakemus jätetään lupaviranomaisen 

käsittelyyn.  

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Lupahakemuksen täydennykset 

Lupahakemusta on täydennetty 13.1.2021, 1.3.2021, 31.3.2021, 15.4.2021, 

8.7.2021, 31.8.2021, 21.10.2021, 7.11.2021, 8.12.2021, 

21.12.2021,14.1.2022, 7.2.2022, 1.3.2022, 3.6.2022, 13.6.2022. 

Lupahakemuksen täydennyksissä, jotka koskevat mm. analsiimihiekkaa, Ho-

peakivenlahden jätevedenpuhdistamolle johdettavaa jätevettä sekä pilot-

ajoja, esitetty on referoitu erillisten otsikoiden alla kronologisessa järjestyk-

sessä. 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat 

aluehallintovirastojen verkkosivuilla (https://ylupa.avi.fi) 23.4–31.5.2021. 

Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kokkolan kaupungin verkkosivuilla. 

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia 

erityisesti koskee. 

Hakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Keski-Pohjanmaa ja Österbottens 

Tidning nimisissä lehdissä. 

Lausunnot 

Lausunnot on pyydetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Varsinais-

Suomen ELY-keskukselta, Kokkolan kaupungilta, Kokkolan kaupungin ympä-

ristönsuojeluviranomaiselta, Kokkolan kaupungin terveydensuojeluviran-

omaiselta, Kokkolan kaupungin kaavoitusviranomaiselta, Turvallisuus- ja ke-

mikaalivirasto Tukesilta, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastus-

laitokselta, Kokkolan kaupungin Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolta 

sekä KIP Infra Oy:ltä. 

 

https://ylupa.avi.fi/
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1. Kokkolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta, 26.5.2021 

Litiumkemiantehtaalta päästöjä syntyy prosessin eri vaiheissa sekä liiken-

teestä. Päästöt ovat muun muassa ilmapäästöjä, joita muodostuu prosessin 

lämpökäsittelyssä, jossa vapautuu hiukkaspäästöjä, typen oksideja, rikkidiok-

sidia ja hiilidioksidia. Päästöjä mereen syntyy prosessin poistovesistä. Ha-

kemuksen mukaan poistovedet saadaan puhdistettua jätevedenpuhdistamon 

lupaehtojen mukaisesti.  

KVVY:n / ALS Finland Oy:n jätevesitutkimuksessa todettiin, että litium ei pi-

dättynyt testissä lietteeseen lainkaan, vaan käytännössä kaikki jäteveden li-

tium päätyi suodokseen. Laitoksen ainetaseessa on kuvattu prosessin pois-

tovesien sisältävän litiumia 30 tonnia 7 500 käyntitunnin ajanjaksolla. Tämä 

tarkoittaa, että pitkällä ajanjaksolla mereen päätyy kokonaisuudessaan mer-

kittävä määrä litiumia, vaikka purkuputken päässä litiumpitoisuus on vain 10 

μg/l. Kokkolan jätevedenpuhdistamolle johdettavan veden litiumpitoisuus Pi-

lot-kokeen perusteella on < 250 mg/l. Tehostamalla kemiantehtaan poistove-

den puhdistusprosessia, saataisiin vähennettyä oleellisesti litiumkuormitusta 

mereen. Poistovesien käsittelyn tulee olla BAT:n mukaista. 

Ajantasaistetussa YVA-selostuksessa ja hakemuksessa on kuvattu, että li-

tium ei pääsääntöisesti pidäty lietteeseen, vaan kulkee jätevedenpuhdista-

mon prosessin läpi poistuen purkuputkea pitkin mereen. Sen lisäksi ajanta-

saistetussa YVA-selostuksessa ja hakemuksessa kuvattiin, että jäteveden-

puhdistamon luvassa ei ole päästörajaa litiumille.  

Ainetaseessa on kuvattu prosessin poistovesien EWT-käsittelyssä muodos-

tuvan nanogeotuubilietettä, joka sisältää litiumia 20 tonnia 7 500 käyntitunnin 

ajanjaksolla. Tämän takia olisi hyvä tutkia, voiko toimintoa tehostaa siten, et-

tä litiumia saataisiin kerättyä enemmän talteen ennen poistoveden johtamista 

jätevedenpuhdistamolle, mikäli jätevedenpuhdistamolla litiumin puhdistusta ei 

jatkossa aiota tehostaa. 

Tämän johdosta lupamääräyksiä annettaessa tulee huomioida myös litium ja 

varmistaa tarvittaessa riittävän tiukoilla päästörajoilla, että litiumista ei aiheu-

du haittaa pitkälläkään ajanjaksolla. Myös muiden päästöjen osalta päästöra-

jat tulee olla riittävän alhaiset huomioiden jätevedenpuhdistamon puhdistus-

kapasiteetti sekä yhteiskuormitus KIP-alueelta. Määritettäessä päästörajoja, 

olisi hyvä huomioida litiumin mahdollinen sedimentoituminen purkuputken lä-

hiympäristöön ja Kokkolan rannikkoalueelle, joka on laajassa virkistys- ja ka-

lastuskäytössä. 

Esitetyn päästötarkkailun mukaan kemiantehtaan prosessin poistovesien kä-

sittelystä viemäriin ja edelleen Kokkolan jätevedenpuhdistamolle johdettavas-

ta vedestä määritetään kerran kuukaudessa kiintoaineen kokonaispitoisuus, 

fosfori, litium, arseeni, lämpötila, virtaama ja pH. Näistä tulisi määrittää laitok-

sen toiminnan alkuvaiheessa useammin ainakin litium ja pH. 

Keliber Technology Oy:n tulee osallistua päästöjen tarkkailemiseksi ilman-

laadun yhteistarkkailuun, pohjavesialueiden yhteistarkkailuun, merialueen yh-

teistarkkailuun, melun yhteistarkkailuun ja bioindikaattoriselvitykseen, Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 

Keliber Technology Oy:n esittämän vakuuden ratkaisussa tulee huomioida 

vakuuden riittävyys. Keliber Technology Oy on esittänyt 200 000 euron va-

kuutta toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta. 
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2. Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalousviranomainen, 28.5.2021 

Kalatalousviranomainen on hankkeen YVA-prosessin aikana arvioinut hank-

keella olevan jossain määrin vaikutuksia kalatalouteen. Mahdolliset haittavai-

kutukset liittyvät jäähdytysvesien lämpökuorman perustuotantoa kiihdyttä-

vään ja jääkannen muodostumista hidastavaan vaikutukseen sekä huleve-

sien sisältämiin ravinteisiin. Toiminta vaikuttaa vesialuetta rehevöittävästi 

myös varsinaisten Hopeankivenlahden jätevedenpuhdistamolle johdettavien 

jätevesien kautta. Litiumtehtaan hule- ja jätevesien sisältämien ravinteiden 

kautta toiminta näkemyksemme mukaan ainakin hidastaa vesialueen ekolo-

gisen tilan parantumista. Lisäksi analsiimihiekan käytön pitkäaikaisvaikutuk-

siin vesistön ja kalaston osalta liittyy epävarmuuksia. 

Vesialueen rehevöityminen yleisesti ottaen muuttaa kalastoa särkikalavaltai-

semmaksi ja voi heikentää vähäravinteisia vesistöjä suosivien kalalajien elin-

olosuhteita. Kokkolan merialueen kalataloudellisesti merkittävistä lajeista eri-

tyisesti merikutuinen siika voi kärsiä merialueen rehevyydestä ja jääkannen 

heikentymisestä. Siika kutee avoimille hiekka- ja kivikkopohjille, ja lajin mäti-

vaihe on syyskutuisille lajeille tyypilliseen tapaan pitkä (loka-huhtikuu). Mäti 

on näin ollen pitkään alttiina ympäristövaikutuksille. Rehevyys voi aiheuttaa 

sopivien kutupohjien liettymistä ja umpeenkasvua sekä mädin tukahtumista. 

Vaikka yksittäisenä toimijana litiumtehtaan kalatalousvaikutukset voivat jäädä 

vähäisiksi, kuten hakemuksen liitteissä on arvioitu, on kuormituksella kuiten-

kin todennäköisiä vesistön tilaa heikentäviä yhteisvaikutuksia alueen muiden 

kuormittajien kanssa, mikä heijastuu edelleen esimerkiksi kalojen poikastuo-

tantoon ja lajien välisiin runsaussuhteisiin.  

Kalatalousviranomainen pitää tärkeänä, että toiminnanharjoittaja määrätään 

lupamääräyksellä tarkkailemaan toiminnan kalataloudellisia vaikutuksia. Eri-

tyisesti on tarpeen selvittää vaikutusta alueella tapahtuvaan kalastukseen ja 

kalasaaliisiin sekä merikutuisen siian poikastuotantoon. Pidämme hakijan 

esitystä tämän liittymisestä Kokkolan edustan merialueen yhteistarkkailuun 

kannatettavana. 

3. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, 31.5.2021 

Ympäristölupahakemuksen liitteissä esitettyjen vaarallisten kemikaalien va-

rastointimäärien perusteella kohteesta tulisi laajamittainen kohde, jolle tulisi 

hakea lupaa Tukesilta. Tuotantolaitoksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn 

ja varastoinnin lupahakemusta ei ole vielä vireillä Tukesissa, mutta Tukes on 

käynyt toiminnanharjoittajan kanssa ennakkoneuvotteluita hankkeesta. 

Suunniteltu tuotantolaitos sijoittuu Kokkolan suurteollisuusalueelle. Asema-

kaavassa kemiantehtaan alue on teollisuusrakennusten korttelialuetta (kaa-

vamerkintä T/kem), jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja 

valmistavan tai varastoivan laitoksen. Tukes katsoo, että tuotantolaitoksen si-

joituspaikka on kaavoituksen kannalta asianmukainen. Tuotantolaitoksen si-

joittumista läheisiin kohteisiin nähden Tukes arvioi tarkemmin, kun yhtiön 

suunnitelmat tarkentuvat ja toiminnanharjoittaja hakee kemikaaliturvallisuus-

lupaa. Sijoittumista tulee arvioida mahdollisista kemikaalionnettomuuksista 

tehtävien seurausanalyysien tai vastaavien onnettomuusvaikutusarviointien 

perusteella erityisesti viereiseen Nesteen terminaaliin nähden. 

Sammutusjätevesien ja vuotojen hallinnasta on esitetty ympäristölupahake-

muksessa alustavia kuvauksia. Nestemäisten kemikaalien vuotoja on esitetty 
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hallittavan allastettujen purkupaikkojen ja 110 % suoja-altaiden avulla eikä 

Tukesilla ole vuotojen hallintaan tässä vaiheessa huomautettavaa. Sammu-

tusjätevesien hallinnasta on tehty alustava arvio, jota tulee tarkentaa suunni-

telmien edetessä. 

Tukesilla ei ole tässä vaiheessa muuta huomautettavaa ympäristölupahake-

muksesta. 

4. Liikelaitos Kokkolan Vesi on 31.5.2021 ilmoittanut, ettei anna lausuntoa. 

5. Kokkolan kaupungin kaupunkisuunnittelu, 1.6.2021 

Kokkolan kaupungin kaupunkisuunnittelulla ei ole tarvetta varsinaisen lau-

sunnon antamiseen. Kaupunkisuunnittelu toteaa, että se on ollut aktiivisesti 

mukana hankkeen eri suunnitteluvaiheissa ja että hanke sijoittuu asemakaa-

van T/kem-korttelialueelle. Asemakaava on hyväksytty 12.5.2003. Hanke on 

asemakaavan mukainen.  

6. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 11.6.2021 

Jätevesien käsittely ja johtaminen 

ELY-keskus kiinnittää huomiota siihen, että litiumkemiantehtaalta johdetaan 

jätevesiä kunnan jätevedenpuhdistamolle, josta edelleen mereen. Jäteve-

denpuhdistamolle johdettavat vedet ovat hakemuksen mukaan ravinneköyhiä 

prosessivesiä. Hakemuksen mukaan vesien lämpöenergia on hyödyksi jäte-

vedenpuhdistamon biologiselle prosessille. ELY-keskuksen näkemyksen mu-

kaan jätevedenpuhdistamon toiminnassa ei tapahdu juurikaan Keliberin jäte-

vesien puhdistumista, vaan käytännössä lähinnä laimenemista. 

ELY-keskus katsoo, että mikäli lupaviranomainen antaa luvan prosessijäte-

vesien johtamiselle kunnan jätevedenpuhdistamolle, johdettaville jätevesille 

tulee asettaa luparajat viemäriin johdettavan jäteveden osalta. Luparajat tu-

lee antaa enimmäispitoisuuksien sekä kokonaispäästön (vuosi) osalta. Pääs-

törajat tulee antaa vähintään litiumille, arseenille, kiintoaineelle ja pH:lle. 

Päästörajoja annettaessa voidaan soveltaa CWW BAT-päätelmissä annettuja 

BAT-AEL päästötasoja (kemianteollisuuden jätevesien ja -kaasujen käsittely). 

ELY-keskus katsoo, että BAT-AEL päästötasoja vesistöön voidaan soveltaa, 

koska Kokkolan kaupungin jätevedenpuhdistamo ei erityisesti sovellu Kelibe-

rin jätevesien puhdistamiseen, vaan jätevedet laimenevat ja haitta-aineet vir-

taavat puhdistusprosessin läpi mereen. 

ELY-keskuksen käsityksen mukaan laitoksella tulee lisäksi olla varsin nopeal-

la aikataululla toteutettava vaihtoehtoinen suunnitelma jätevesien johta-

miseksi, mikäli osoittautuu, että laitoksen jätevesien johtamisesta aiheutuu 

haittaa jätevedenpuhdistamon toiminnalle tai puhdistamolietteen laadulle ja 

hyödyntämiselle. 

Jätevesien seuranta 

Hakija on esittänyt, että vesipäästöt mitataan virtaamapainotteisena 24 h:n 

kokoomanäytteenä 4 kertaa vuodessa ja kerran kuukaudessa kertanäytteen-

otoin. ELY-keskus toteaa, että vesipäästöt tulee aina mitata 24 h:n virtaama-

painotteisena kokoomanäytteenä. Kokoomanäytteenotto tulee tehdä vähin-

tään kuukausittain. Hakemuksessa esitettyjen komponenttien lisäksi ELY-

keskus katsoo, että jätevesistä tulee analysoida esitettyjen lisäksi myös Cd, 

Cr, Cu, Ni, Pb ja Zn. COD-mittaukset tulee korvata TOC-mittauksilla, koska 

TOC-analyyseissä ei käytetä vaarallisia kemikaaleja. Viemäriin johdettavan 
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jäteveden virtaamaa, lämpötilaa ja pH:ta on mitattava jatkuvatoimisesti. Tark-

kailua voidaan tarvittaessa myöhemmin muuttaa toiminnanharjoittajan esityk-

sen perusteella. 

ELY-keskus edellyttää, että toiminnanharjoittajan tulee vuoden kuluessa lai-

toksen käynnistymisestä selvittää jätevesien soveltuvuus ja johtamisen vaiku-

tukset jätevedenpuhdistamon toimintaan. Jätevesien johtaminen jäteveden-

puhdistamon kautta mereen tulee voida arvioida uudelleen sen jälkeen, kun 

selvitys on laadittu. Suunnitelma selvityksenlaatimisesta on toimitettava ELY-

keskukselle 6 kk:n kuluessa lupapäätöksen lainvoimaistumisesta. Selvitys tu-

lee toimittaa lupaviranomaiselle, joka voi tarvittaessa antaa asiaa koskevia li-

sämääräyksiä.  

Kemiantehtaan jätevesien toksisuus/myrkyllisyys tulee selvittää vuoden kulu-

essa laitoksen toiminnan käynnistymisestä. Suunnitelma toksisuusselvityk-

sestä tulee laatia 6 kk:n kuluessa lupapäätöksen lainvoimaistumisesta. ELY-

keskus perustelee selvityksen vaatimista ympäristönsuojelulain 6 §:n mukai-

sella selvilläolovelvollisuudella. Toimiala ja prosessi ovat Suomessa täysin 

uusia, eikä litiumpitoisten jätevesistä ole tutkittua toksisuustietoa. Lupaviran-

omainen voi selvityksen johdosta muuttaa määräyksiä tai antaa lisämääräyk-

siä. 

ELY-keskus huomauttaa, että jäte-, jäähdytys- ja hulevesiä koskevasta liit-

teestä (liite 17 A, 18) puuttuu kokonaan analsiimihiekan siirtämiseen käytet-

tävän meriveden määrä. 

Ilmapäästöt ja niiden seuranta 

Hakemuksen mukaan tehtaalla syntyy ilmapäästöjä lämpökäsittelystä, lähin-

nä hiukkas-, SO2- ja NOx-päästöjä. Keliber on hakemuksessaan esittänyt, et-

tä laitoksen ilmapäästöt mitataan toiminnan vakiinnuttua kerran vuodessa 

kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana. ELY-keskus katsoo, että ilma-

päätöt tulee mitata kerran vuodessa kahden vuoden jälkeenkin. Ilmapäästöis-

tä on mitattava hakemuksen liitteessä 26 esitettyjen lisäksi myös SO2 ja As. 

Jätteen käsittely ja laadun seuranta 

Hakemuksen mukaan toiminnassa syntyy prosessijätettä, jota kutsutaan 

analsiimihiekaksi. Tätä analsiimihiekkaa syntyy noin 300 000 tonnia vuodes-

sa. Hakemuksen ja sen täydennyksissä esiintyy kahta eri tietoa, 70 tonnia 

tunnissa ja 19 m3 tunnissa, joten niiltä osin hakemusta tulee täsmentää. Toi-

minnassa syntyvän erittäin suuren jätemäärän vuoksi, ELY-keskus katsoo 

jätteen käsittelyn ja jätteen laadun toiminnan kannalta keskeisiksi toiminnoik-

si laitoksen ympäristövaikutusten rajoittamisessa. Tämä huomioiden hake-

muksessa ei ole riittävän selvästi kuvattu jätteen käsittelyä tai siihen 

liittyvää toimintaa, kuten laadun seurantaa ja varmistamista. Hakemuk-

sessa ei ole kuvattu, miten jätteen kanssa menetellään toiminnan käynnisty-

essä, ennen kuin jätteestä (analsiimihiekasta) on tehty jätteen perusmääritte-

ly. Jätteen perusmäärittelyn yhteydessä, toiminnanharjoittajan on pyydettävä 

ulkopuolisen asiantuntijan lausunto. Näiden perusteella arvioidaan tehtaan 

käynnissä ollessa vastaavuustestauksen laajuus ja frekvenssi. 

ELY-keskus kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että laitoksella syntyvä jäte 

(analsiimihiekka) lietetään meriveteen, jotta se olisi siirrettävissä Kokkolan 

satamaan hyödyntämispaikalle. Tämän liettämistoiminnon ELY-keskus tulkit-

see jätteenkäsittelytoiminnaksi, joka on tunnistettu WT BAT-päätelmiin liitty-
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väksi toiminnaksi, joskaan se ei ole laitoksen pääasiallista toimintaa. Myös 

lietetyn jätteen osalta toiminnanharjoittajan on tehtävä sama jätteen perus-

määrittely, kuin kuivan analsiimihiekan osalta. Mikäli lietetyn jätteen haitta-

aineiden liukoisuusominaisuuksissa ei havaita olennaista eroavuutta kuivan 

analsiimihiekan välillä, seurantaa voidaan myöhemmin keventää ELY-

keskukselle erikseen tehtävällä perustellulla esityksellä. 

ELY-keskus katsoo, että kuivan analsiimihiekan testauksen avulla arvioidaan, 

täyttääkö jäte lähtökohtaisesti satamaan sijoitettavalta jätteeltä vaadittavat 

laatuvaatimukset. Mikäli kuiva analsiimihiekka ei täytä vaatimuksia, laatutie-

toa tarvitaan arvioimaan vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja jätteelle ja mahdolli-

sesti tarvittavaa jatkokäsittelyä. ELY-keskus huomauttaa näiltä osin, että ha-

kemuksessa ei ole esitetty jätteen käsittelytoimintoja (esim. stabilointi) tapah-

tuvaksi litiumkemiantehtaan alueella eikä myöskään satamassa. Lietetyn jät-

teen testauksella varmistetaan, että jätteen sijoittamiselle asetetut vaatimuk-

set täyttyvät myös jätteen käsittelyn jälkeen, eli jätteen liettämisen jälkeen. 

Hakemuksen liitteessä 26 on esitetty lietetyn analsiimihiekan seurantaa, mut-

ta ei kuivan analsiimihiekan laadun seurantaa. 

Analsiimihiekan ensisijaisen hyödyntämispaikan (Kokkolan sataman merive-

den pinnan alaiset rakenteet ym.) erityinen luonne huomioiden, ELY-keskus 

edellyttää, että jäte-erän laadun on oltava tiedossa ennen sen siirtoa ja sijoit-

tamista hyödyntämiskohteeseen. Kokkolan satamalla on lainvoimainen jättei-

den sijoittamista koskeva erillinen ympäristölupapäätös, jossa on asetettu lu-

paehdot hyödynnettävälle jätteelle. Hyödyntämispaikan luonteen ja jätteen 

siirtomenetelmän vuoksi mahdollisesti asetetut vaatimukset ylittävien jäte-

erien poistaminen tai jatkokäsittely ei jälkikäteen ole enää mahdollista. 

Keliberin jätevesien käsittelyssä syntyy hakemuksen mukaan noin 330 tonnia 

lietettä (nanogeotuubiliete) vuodessa. Lietteen laatu ja kaatopaikkakelpoi-

suus on selvitettävä mahdollisen hyödyntämis- tai loppusijoituspaikan arvioi-

miseksi. Liete on toimitettava asianmukaisen luvan omaavalle vastaanottajal-

le. Lietteen määrästä ja toimituspaikasta on pidettävä kirjaa ja tiedot on vuo-

sittain raportoitava YLVAan jätelomakkeille. 

Raportointi 

Laitoksella syntyvien jätteiden (sekä kuiva että lietetty analsiimihiekka) ja 

viemäriin johdettavan jäteveden määrä ja laatu on raportoitava YLVA-

järjestelmään kuukausittain. Muilta osin ELY-keskus katsoo, että vuosirapor-

tointi tehdään YLVAan vuosittain helmikuun loppuun mennessä. 

Ympäristövaikutusten seuranta 

ELY-keskus pitää Keliberin liitteessä 26 esittämää vaikutustarkkailua riittävä-

nä. 

Toiminnan aloittaminen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 

Keliber on hakenut ympäristönsuojelulain 199 §:n nojalla lupaa aloittaa toi-

minta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

ELY-keskus katsoo, että valmistelevat työt voidaan aloittaa mahdollisesta 

muutoksenhausta huolimatta. ELY-keskus katsoo kuitenkin, että varsinaisen 

toiminnan aloittamisen osalta laitoksella tulee olla lainvoimainen ympäristölu-

pa, koska toiminnassa syntyy merkittäviä määriä hyödynnettä-

vää/loppusijoitettavaa prosessijätettä sekä myös ilma- ja jätevesipäästöjä. 
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7. KIP Infra Oy, 18.6.2021 

 KIP Infra Oy omistaa Kokkolan eteläisellä suurteollisuusalueella (Kokkola 

Industrial Park (KIP) eteläinen alue, jäljempänä myös ”KIP eteläinen”) kiin-

teistön nro 272-44-1-18, jossa sijaitsevat KIP eteläisen selkeytys- ja jäähdy-

tysvesialtaat, joita Keliber Technology Oy on ympäristölupahakemuksessa 

ilmoittanut käyttävänsä litiumkemiantehtaansa jäähdytysvesien sekä huleve-

sien johtamiseen laitosalueeltaan mereen. KIP Infra Oy omistaa myös KIP 

eteläisen alueen runkoviemäriverkoston, jota Keliber Technology Oy käyttää 

vesiensä johtamisessa. Kuvaus viemäriverkoston toiminnasta on esitetty lau-

sunnon liitteessä 1. 

KIP Infra Oy haluaa muistuttaa, että vesien johtamiseen käytettävä runko-

viemäriverkosto sekä KIP eteläisen allasalue ovat lausunnonantajan omis-

tuksessa. Ympäristöluvassa ei asetettaisi sellaisia velvoitteita, jotka estävät 

tai vaikeuttavat viemärin tai allasalueen käyttöä KIP Infran osalta. Lisäksi KIP 

Infra Oy huomauttaa, että altaiden olemassaolo, määrä, koko ja vesimäärä 

voivat muuttua tulevina vuosina.  

Keliber Technology Oy on toimittanut ympäristölupahakemuksensa liitteenä 

13A KIP Infra Oy:n kanssa laatimansa sopimuksen vesien johtamisesta. KIP 

Infra Oy haluaa lausunnossa muistuttaa, että kyseinen sopimus on KIP Infra 

Oy:n ja Keliber Oy:n / Keliber Oy:n kokonaan omistaman tytäryhtiön välinen 

aiesopimus, jossa on sovittu varsinaisen sopimuksen laatimisesta sen jäl-

keen, kun Keliber Technology Oy on saanut ympäristöluvan litiumkemianteh-

taalleen. 

Muistutukset ja mielipiteet 

1. Neste Oyj Kokkolan terminaali, 26.5.2021 

Kokkolan Suurteollisuusalueella sijaitsee Neste Oyj:n omistama öljytuottei-

den terminaali. Terminaalilla käsitellään liikenne- ja lämmityspolttonesteitä 

noin 0,5 miljoona tonnia vuodessa. Terminaali muodostaa suuren palavien 

nesteiden varasto- ja käsittelyalueen. Polttonesteiden varastointiin liittyy 

suuronnettomuuden vaara. Ympäristölupahakemuksessa kuvattu tehdas tuli-

si asemapiirroksen mukaan sijaitsemaan Neste Oyj:n Kokkolan terminaalin 

välittömässä läheisyydessä terminaalialueen eteläpuolella.  

Yhtiö muistuttaa, että OTNOC-tilanteet liitteessä 14A on kirjattu yhdeksi on-

nettomuusskenaarioksi ”Onnettomuudet naapurissa”. Neste Oyj:n terminaalin 

riskivaikutusarvioinneissa on tunnistettu riski bensiinisäiliö ylitäytöstä johtu-

vasta kaasupilviräjähdyksestä ja usean säiliön sekä vallitilojen yhtäaikaisesta 

tulipalosta. Tällaisen onnettomuusskenaarion paine- ja lämpösäteilyvaikutuk-

set on otettava huomioon uutta toimintaa alueen läheisyyteen suunniteltaes-

sa. Sijoittelussa riskialttiit laitosyksiköt on tarpeen suunnitella etäälle vaara-

kohteista.  

Uuden laitoksen sijoittamisessa ja suunnittelussa on arvioitava dominoriski 

muihin alueen toimijoihin. Esimerkiksi nestekaasusäiliöiden sijoittelu tulee 

tehdä mahdollisimman etäälle muista vaarakohteista. 

Keliber Oy:n litiumkemikaalitehtaan ja Neste Oyj:n toimintojen väliin tarvitta-

vasta suojaetäisyydestä ja litiumkemiantehtaan toimintojen sijoittamisesta on 

edellä olevan perusteella tarpeen tehdä asianmukainen selvitys.  
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Ennaltavarautumissuunnitelmassa liitteessä 14B on esitetty, että Keliber Oy 

tekee tarkemman paloteknisen suunnittelun vasta jatkosuunnitteluvaiheessa. 

Neste Oyj edellyttää, että tähän otettaisiin kantaa jo suunnittelun nykytilan-

teessa mahdollisten dominovaikutusten takia.  

Pienhiukkasten ja pölypäästöjen vaikutusten osalta muistuttaja haluaa muis-

tuttaa, että niitä on mallinnettu alueella terveysperusteisesti, eikä litiumteh-

taan käynninaikaisen pölyn vaikutuksista esimerkiksi Nesteen terminaalialu-

eeseen ole otettu kantaa (esim. säiliöiden päälle kertyvään epäpuhtauteen). 

Rakentamisen aikaiset tärinät, joilla voi olla vaikutuksia Nesteen terminaalin 

säiliöiden ja putkisiltojen rakenteille ja perustuksille tulee huomioida ja arvioi-

da sekä suorittaa tarvittavat mittaukset.  

2. Yara Suomi Oy Kokkolan tehtaat, 27.5.2021 

Yara Suomi Oy haluaa tuoda ilmi, että uuden toimijan sijoittuminen alueel-

le on erittäin positiivinen asia ja kohentaa KIP alueen vetovoimaa entises-

tään.  

Ympäristölupahakemuksessa mainittiin, että prosessin poistovesille rakenne-

taan mahdollisesti erillinen viemäriliitäntä ja siirtoputki, joka liittyy Kokkolan 

jäteveden siirtolinjaan. Tämän linjan rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa 

Yara Suomi Oy:n kiinteistöllä 272-44-1-6.  

Analsiimilietteen päivitetty kuljetusmenetelmä putkilinjaa pitkin on alueen 

henkilöturvallisuuden ja ympäristön kannalta parempi vaihtoehto kuin alkupe-

räinen suunnitelma siirtää analsiimihiekka dumpperikuljetuksina satamaan. 

Ympäristölupahakemuksen ehdotus analsiimilieteputken sijoittamisesta on 

kuitenkin ongelmallinen. Ehdotuksen mukaan putkisilta tulisi kulkemaan Sa-

harantien ja junaradan yli Yara Suomi Oy:n omistaman kiinteistön 272-44-1-

14 eteläosan lävitse kohti satamaa. Kiinteistöllä 272-44-1-14 sijaitsee Yara 

Suomi Oy:n ammoniakkiterminaali. Ensisijaisesti Yara Suomi Oy toivoo, että 

putkisillalle löytyisi vaihtoehtoinen reitti, joka ei risteä ammoniakkiterminaalin 

tien kanssa. Ehdotammekin, että analsiimilietteen putki hyödyntäisi olemas-

sa olevaa putkisiltaa Bolidenin säiliöalueen jälkeiseen Saharantien ylityk-

seen saakka, minkä jälkeen uutta putkisiltaa rakennettaisiin alla olevan 

kuvan osoittamalla tavalla. Mikäli putkisillan sijoittamisessa kuitenkin pää-

dytään alkuperäiseen suunnitelmaan, tulee siinä huomioida, että kulku 

ammoniakkiterminaalille ei saa missään olosuhteissa estyä isollakaan ka-

lustolla. 

Alla olevassa kuvassa on ehdotus vaihtoehtoisesta putkisiltareitistä. Vio-

letti linja kuvaa olemassa olevaa putkilinjaa. Vihreä uutta rakennettavaa 

putkilinjaa. 
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Putkisillan rakentamisessa ja käytössä on huomioitava, että siitä ei saa ai-

heutua ongelmia Yaran toiminnoille niillä kiinteistöillä, joiden kautta putkilinja 

kulkee. Junaliikenne terminaalilla on päivittäistä ja vilkasta sekä fosforihapon, 

että ammoniakin osalta. Huolena on, että mahdollinen putkirikko voisi aiheut-

taa junatoimitusten tilapäisen katkeamisen, mikä aiheuttaa melko nopeasti 

tuotantokatkon Yaran rehufosfaattitehtaalla. Samoin kaliumsulfaattitehtaan 

kiinteistöllä 272-44-1-6 mahdollinen analsiimilietteen vuoto putkesta kiinteis-

tön alueelle voi vaarantaa kulun toiminnalle kriittisiin kohteisiin ja aiheuttaa 

pahimmillaan tuotannonmenetyksiä. 

3. CABB Oy, 31.5.2021 

1.Keliberin toiminnasta syntyvän analsiimihiekan sijoittaminen Kokkolan suur-

teollisuusalueella  

CABB Oy haluaa tuoda esille, että Kokkolan suurteollisuusalueen (KIP) ete-

läisen allasrakennelmat ovat oleellinen osa alueen tehtaiden jätevesien ja 

mereen johdettavien jäähdytysvesien johtamisen rakenteita ja CABB Oy:n 

voimassa olevan ympäristöluvan oleellinen osa. Erityisesti CABB Oy haluaa 

painottaa seuraavia asioita näitä koskien:  

1. CABB Oy:n altaille johdettavissa vesissä on biologisesti helposti hajoavia 

yhdisteitä, jotka hajoavat osittain jo viipymäaikanaan Kokkolan eteläisen 

suurteollisuusalueen altailla ennen joutumistaan mereen. Altailla tapahtu-

va viipymä ja osittainen hajoaminen on huomioitu yrityksen biologisesti 

helposti hajoavien yhdisteiden luparajaa asetettaessa. CABB Oy on vii-

meisten kymmenen vuoden aikana investoinut vahvasti ympäristöystäväl-

lisiin jätevesien käsittelytekniikoihin ja näiden ympäristöystävällisten tek-

niikoiden käytön edellytys on nykyisenkaltainen biohajoavien yhdisteiden 

päästöraja. Muutoin CABB Oy joutuisi lisäämään jätteiden hävitystä polt-

tamalla omassa polttolaitoksessaan tai pahimmassa tapauksessa ulko-

puolisessa polttolaitoksessa. Jälkimmäinen lisäisi myös vaarallisten jät-

teiden kuljetusmääriä teillä.  

2. CABB Oy:n riskien hallinnan kannalta altaiden merkitys on merkittävä, 

koska ne tarjoavat mahdollisessa onnettomuustilanteessa kriittistä lisäai-

kaa ympäristöpäästöjen vaikutusten minimointiin.  

CABB Oy haluaa edellä kuvatuista syistä säilyttää allasrakennelmat.  
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CABB Oy katsoo myös, että mikäli Keliber:in litiumkemiantehtaan tuotannos-

sa syntyviä jätteitä, kuten analsiimihiekkaa haluttaisiin käyttää Kokkolan ete-

läisen suurteollisuusalueen allasrakennelmien R804/1, R804/2 ja R804/3 

käytöstä poistamiseen täyttämällä niitä ko. materiaalilla esim. kenttäraken-

teiksi tai satama-alueeksi, aiheuttaisi tämä toiminta kielteisen vaikutuksen 

nykyisen toimijan CABB Oy:n toimintoihin rajoittamalla ympäristöystävällisten 

jätteenkäsittelytapojen käyttömahdollisuutta.  

Altaat ovat esitettyinä oheisessa kuvassa. 

 

2. Ylivuotokynnys - reitti mereen 

Kokkolan eteläisen suurteollisuusalueen altailta jäähdytysvedet, hulevedet 

sekä mereen johdettavat jätevedet johdetaan altailta mereen niin kutsutun 

ylivuotokynnyksen kautta. Altaat jäävät Keliberin suunnitelmissa keskelle kui-

vaa maata. 

Alla olevassa kuvassa on esitetty analsiimihiekalla täytettävät alueet Kokko-

lan satamassa. Viivoitetulla alueella on voimassa oleva ympäristölupa 

analsiimihiekan vastaanottamiseen. Vesilupa II alueelle tullaan hakemaan 

myöhemmin. Vesien purkupaikka on kaavailtu KIP-eteläisen vesien purku-

alue, kun täyttöalueet on täytetty.  
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CABB Oy pyytää huomauttaa, että altailta on oltava reitti mereen. Sitä, miten 

Kokkolan eteläisen teollisuusalueen vesien purkupaikka sijoitetaan täyttöjen 

jälkeen, on kuvan mukaisesti YVA-selostuksen ajantasaistamisessa kaavail-

tu. Siitä ei käy tarkemmin ilmi, miten reitti mereen on suunniteltu järjestettä-

vän.  

Reitin mitoituksen altailta mereen tulee olla riittävä. Mahdollinen veden pin-

nan merkittävä kohoaminen altailla ja Kokkolan eteläisen suurteollisuusalu-

een purku-uomassa poikkeustilanteessa voisi aiheuttaa veden tulvimista ta-

kaisinpäin tehtaille yritysten purkuputkia pitkin. 

3. Meriveden laatu 

Analsiimilietteen pumppaus sataman täyttörakenteisiin voi aiheuttaa pohja-

liejun sekoittumista ja nousemista. Penkereen läpi voi diffuusiolla siirtyä 

analsiimihiekan haitta-aineita. Tehtaiden meriveden ottopaikka sijaitsee tä-

män toimenpiteen vaikutusalueella. Merivettä käytetään prosessien jäähdy-

tykseen ja sen laatu tulee varmistaa tässä tilanteessa. 

Alla olevaan kuvaan on merkitty punaisella pallolla Kokkolan suurteollisuus-

alueen meriveden ottopaikka. Sataman täyttörakenteisiin kipattavan analsii-

mihiekan käytön vaikutus jäähdytysvetenä käytettävän meriveden laatuun tu-

lee varmistaa. 
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4. Erik Hagström, 11.6.2021 

Muistutuksen kohteena on ensisijaisesti hankkeesta aiheutuva melu ja sen 

estäminen, mutta toissijaisesti myös haitallisten aineiden riski huonontaa me-

riveden laatua.  

Aluehallintoviraston lupaprosessissa tulisi huomioida se, että toiminnasta ai-

heutuva melu ja muu lisärasitus ei ole irrallinen ja erillisenä toimena arvioita-

va vaan haitat kumuloituvat muiden alueen toimijoiden melu ym. lähteiden 

kanssa ja välillisesti vaikuttavat mm. kumuloituvat melutasoihin muiden lu-

vanhaltijoiden kanssa.  

Koska myös osa hakemuksessa tapahtuvasta toiminnasta on satamassa ta-

pahtuvaa kuormausta ja purkua on aiheellista tutkia näitä sataman muun ko-

konaisuutena. Voisikin kysyä onko Sataman voimassa oleva ympäristölupa 

kattava ja onko luvanhakija tältä osin täysin oikea. Toimijoita alueella on sa-

tama, KIP yhtiöt ja lukuisat muut suurehkot teollisuuslaitokset. 

Lisäksi muistuttaja huomauttaa, että meluselvitykset ovat riittämättömät, kos-

ka melulähteitä ei ole yksilöity melukuorman mukaan (aiheutettu desibelitaso) 

eikä myöskään tarkempaa sijoittelua ole yksilöity. Satamassa tapahtuvan 

toiminnan melusimulaatio on puutteellinen sillä siitä ei ilmene melurasitus sa-

taman länsisuunnassa olevan asutuksen eikä ranta-alueiden vapaa-

asutusalueiden ja natura-alueiden osalta. 

Edellä mainittuun viitaten ja muihin ympäristölupiin viitaten, joissa on ryhdyt-

ty/velvoitettu rakenteiden rakentamista meluhaittojen minimoimiseen pyy-

dämme aluehallintovirastoa kiinnittämään erityistä huomiota tähän. Muistutta-

ja viittaa mm. Vuosaaren sataman ympäristölupaan ja siitä alla olevaan ot-

teeseen. Lupadokumentti sinänsä on laaja ja käsittelee meluasioita detal-

joidummin kuin nyt käsillä oleva Keliber Oy:n lupahakemus. 

Ote Vuosaaren sataman lupapäätöksestä Dnro ESAVI/306/04.08/2012 

”Melu 
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4. Satamatoiminnasta aiheutuva melutaso ei saa asuin- ja loma-

asutusalueilla sekä virkistysalueilla ylittää melun A-painotettuna ekvivalentti-

tasona (LAeq) ilmaistuna päiväaikaan (klo 7–22) 55 dB eikä yöaikaan (klo 22–

7) 50 dB. 

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, on mittaus- tai las-

kentatulokseen lisättävä 5 dB ennen sen vertaamista annettuun raja-arvoon.  

5. Yksittäisiä selkeästi erottuvia melulähteitä, kuten ramppikolinaa, on vai-

mennettava tarkoituksenmukaisin keinoin. Laitteiden ja työkoneiden valin-

nassa on painotettava vähäistä äänitehotasoa” 

Yhteenvetona lupaa ei tulisi myöntää, ellei meluhaittojen estämiseksi ole sel-

keää suunnitelmaa ja aikataulua. Meluhaittoja estetään meluvalleilla ja vas-

taavilla rakenteilla sekä rajoitetaan toimintaa ajallisesti. 

5. Kokkolan Satama Oy, 18.6.2021 

Kemiantehtaan tuotannon sivuvirtana esitetään hakemuksessa syntyvän 

maksimissaan noin 300 000 tonnia vuodessa analsiimihiekkaa (jätekoodi 06 

03 99). Hyödyntämispaikaksi on hakemuksessa esitetty Kokkolan sataman 

täyttöaltaat. Analsiimihiekka siirretään altaisiin putkisiirtona. Lietetyn analsii-

mihiekan määrä esitettyjen arvojen perusteella olisi maksimissaan noin 1 700 

m3/vrk luokkaa. 

Analsiimihiekan sekä liettämiseen käytettävän veden määrää seurataan päi-

vittäin. Laadullinen seuranta pitää sisällään viikoittain mm. pH:n sekä tyypilli-

simpien metallisten haitta-aineiden tarkkailun.  

Satama ja Keliber Technology Oy valmistelevat parhaillaan ympäristölupaha-

kemusta Hopeakiven satamaosaan, jotta analsiimihiekalle saataisiin riittävä 

vastaanottokapasiteetti tulevaisuutta varten. Voimassa olevan ympäristölu-

van mukaisella alueella, nyt jo rakennetuissa altaissa, vastaanottokapasiteetti 

riittää arviolta 2–3 vuoden ajaksi. Uudella alueella vastaanottokapasiteetti 

analsiimihiekalle lisääntyisi arviolta 3,7 milj. m3. 

Kokkolan Satama pitää analsiimihiekan hyötykäyttöä sataman tulevien kent-

tärakenteiden alapuolisina täyttöinä tarpeellisena ja kestävän kehityksen pe-

riaatteiden mukaisena, kun materiaalin sijoittaminen satamaympäristöön voi-

daan tehdä turvallisesti, teknisten tavoitteiden mukaisesti ja ympäristönäkö-

kohdat huomioiden. 

Sataman kehitys, mm. kenttäalueiden laajuus, synkronoidaan tulevaisuudes-

sakin sataman ja sen asiakkaiden logististen tarpeiden mukaisesti. Yhteisesti 

hyväksytty rakentamistapasuunnitelma sekä rakentamisen kustannusten ja-

kaminen tulee sopia hyvissä ajoin ennen läjitysten aloittamista. 

Rakentamistapasuunnitelmassa tulisi esittää ainakin täyttöalueiden vaiheit-

tainen rakentaminen, ulko- ja välipenkereiden alustava rakentamisjärjestys, 

syntyvien läjitysaltaiden tilavuudet, täyttämisen prioriteettijärjestys, sekä läji-

tettävän analsiimihiekan tiivistämismenetelmät. 

Muina huomioina satama muistuttaa, että putkisiirtolinjaa suunniteltaessa tu-

lee kartoittaa ja huomioida kiinteistöjen nykyiset rakenteet ja tulevat rakenta-

mistoimet, jotta putkisiirtolinja ei muodostu muuta rakentamista estäväksi ra-

kenteeksi.  



112 

 
Täydennyksistä pyydetyt viranomaislausunnot 

Tukesin lausunto hakemuksen täydennyksestä 10.11.2021 

Aluehallintovirasto on pyytänyt Tukesilta lausuntoa liittyen 31.8 ja 21.10.2021 

toimitettuihin hakemuksen täydennyksiin.  

Aiemmassa lausunnossaan Tukes on todennut, että litiumkemiantehtaan si-

joittumista tulee arvioida mahdollisista kemikaalionnettomuuksista tehtävien 

seurausanalyysien tai vastaavien onnettomuusvaikutusarviointien perusteella 

erityisesti viereiseen Nesteen terminaaliin nähden. Keliber Technology on 

täydentänyt hakemustaan mm. päivitetyllä laitoksen layout-kuvalla, Neste 

Oyj:n toimittamalla Nesteen säiliövarastoalueen vallitilapalojen seurausana-

lyysillä sekä arvioinnilla onnettomuuksien vaikutuksista Neste Oyj:n ja Keliber 

Technology Oy:n toimintojen välillä (Vahanen Suunnittelupalvelut Oy 

21.10.2021). Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:n laatimaan arviointiin on liitet-

ty myös muistio Neste Oyj:n ja Keliber Technology Oy:n palaverista, jossa on 

keskusteltu kummankin osapuolen toimintojen palo- ja turvallisuusriskeistä.  

Nesteen säiliö- ja vallitilapalojen vaikutusalueelle (8 kW/m2 lämpösäteilyin-

tensiteetti) jäisivät arvioinnin perusteella Keliberin puolelta vain hulevesial-

taat. Lämpösäteilyllä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Keliberin teh-

taan rakenteille tai kemikaalivarastoille. Lasikuituinen suolahapposäiliö, joka 

sijaitsee Keliberin tehdasrakennuksen pohjoispuolella, suojataan lämpösätei-

lyltä, jotta vältytään lämmön aiheuttamalta säiliön repeämiseltä, jolloin suola-

happo valuisi alla olevaan keräysaltaaseen.  

Keliberin merkittävimmät palovaaraa aiheuttavat kemikaalikohteet kuten 

mahdollinen LNG-säiliö on sijoitettu suunnitelmissa tehdasalueen eteläpuo-

lelle eikä niistä tehdyn selvityksen mukaan arvioida olevan vaaraa Nesteen 

puolelle suuresta etäisyydestä johtuen. Keliberin muiden kohteiden kuten 

tehdasrakennuksen, välituotesiilojen, rumpu-uunin, pölysuodattimen, kalkki-

jauhesiilojen, analsiimihiekan tai suolahapposäiliön ei selvityksessä myös-

kään arvioida aiheuttavan onnettomuusvaaraa Nesteen puolelle. 

Keliber Technology Oy:n litiumkemiantehtaan kemikaaliturvallisuuslain 

(390/2005) mukainen lupahakemus ei ole vielä vireillä Tukesissa, joten Tu-

kes antaa lausuntonsa toimintojen sijoittumisesta ympäristölupahakemuk-

sessa ja sen täydennyksessä esitettyjen tietojen perusteella. Ympäristölupa-

hakemuksen täydennyksessä esitettyjen arviointien perusteella Tukesilla ei 

ole huomautettavaa Keliber Technology Oy:n tuotantolaitoksen sijoittamiseen 

ympäristölupahakemuksessa esitetylle paikalle. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto täydennyksistä 31.8, 21.10, 7.11 

ja 8.12.2021, 14.1.2022 

ELY-keskus on tutustunut Keliberin vastineisiin hakemuksen johdosta aiem-

min annetuista lausunnoista sekä myöhemmin tulleisiin hakemuksen täyden-

nyksiin. 

ELY-keskus toteaa, että litiumkemiantehtaalle voidaan myöntää ympäristölu-

pa jäljempänä mainituin ehdoin ja rajoittein. ELY-keskus katsoo, että hake-

muksen mukaista analsiimihiekan liettämistä meriveteen ja siirtoa satama-

altaaseen ei voida hyväksyä tässä vaiheessa. Keliber voi tarvittaessa myö-

hemmin, kun analsiimihiekan laadusta ja laatuvaihteluista on riittävästi tietoa, 

hakea muutosta ympäristölupaan. 
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ELY-keskus on lausuntoa antaessaan noudattanut toiminnanharjoittajien ta-

sapuolisen kohtelun periaatetta. Esimerkiksi hakemuksessa esitetty päästö-

tarkkailu ja jätteen laadun seuranta poikkeavat merkittävästi alueella jo toimi-

vien vastaavien laitosten tarkkailusta ja seurannasta.  

Jätteen käsittely ja laadun seuranta 

Hakemuksen mukaan toiminnassa syntyy prosessijätettä, jota kutsutaan 

analsiimihiekaksi. Analsiimihiekkaa syntyy noin 315 000 tonnia vuodessa, eli 

noin 24 m3 tunnissa. Toiminnassa syntyvän erittäin suuren jätemäärän vuok-

si, ELY-keskus katsoo jätteen käsittelyn ja jätteen laadun seurannan toimin-

nan kannalta keskeisiksi toiminnoiksi laitoksen ympäristövaikutusten rajoit-

tamisessa. Tämä huomioiden hakemuksessa tai sen täydennyksissä ei ole 

riittävän selkeästi kuvattu jätteen käsittelyä tai siihen liittyvää toimintaa, kuten 

laadun seurantaa ja varmistamista. 

Hakemuksessa ei ole kuvattu, miten jätteen kanssa menetellään toiminnan 

käynnistyessä, ennen kuin prosessijätteestä (analsiimihiekasta) on tehty jät-

teen laadun perusmäärittely. ELY-keskus katsoo, että jätteen perusmääritte-

lyn yhteydessä, toiminnanharjoittajan on pyydettävä ulkopuolisen asiantunti-

jan lausunto. Perusmäärittelyn ja lausunnon perusteella arvioidaan tehtaan 

käynnissä ollessa jätteen vastaavuustestauksen laajuus ja frekvenssi. Alku-

vaihe ennen prosessin tasaantumista ja jätteen perusmäärittelyä saattaa olla 

varsin pitkä. Esitetty ensisijainen sijoituspaikka (sijoittaminen Kokkolan sata-

man kenttärakenteisiin) ei ole sijainniltaan tai rakenteiltaan sellainen, että 

sinne voidaan sallia sijoitettavaksi sellaista jätettä, jonka laadusta ja pysy-

vyydestä ei ole riittävää tietoa. 

Keliber on hakemuksessaan esittänyt, että litiumkemiantehtaalla syntyvä 

analsiimihiekka lietettäisiin meriveteen ja siirrettäisiin jatkuvana prosessina 

siirtoputkella Kokkolan satamaan. Kokkolan satamassa liete sijoitettaisiin al-

taisiin spigot-putkella. 

ELY-keskus toteaa Kokkolan sataman Hopeakivenlahden sataman ympäris-

töluvan toimivaltaisena valvontaviranomaisena, että nykyinen voimassa oleva 

ympäristölupa ei mahdollista analsiimihiekan sijoittamista altaisiin lietteenä. 

ELY-keskus katsoo lisäksi, että Kokkolan sataman analsiimihiekan sijoitta-

mista koskevan ympäristöluvan perusteena ollut riskinarviointi ei ole pätevä 

nyt esitetylle analsiimihiekan siirtomenetelmälle. 

Analsiimihiekan loppusijoittaminen ja hyödyntäminen - Vaihtoehdot: 

ELY-keskus huomauttaa, että jätettä on lupa luovuttaa vain sellaiselle ympä-

ristöluvan varaiselle vastaanottajalle, jolla on lupa vastaanottaa kyseessä 

olevaa jätettä. 

Keliber on 8.12.2021 täydennyksen liitteessä 1 esittänyt vaihtoehtoisia sijoi-

tuspaikkoja analsiimihiekalle. Ensisijainen vaihtoehto on sijoittaa analsiimi-

hiekkaa Kokkolan satama Oy:n Hopeakivensataman kenttärakenteisiin. Kok-

kolan satamalla on jo voimassa oleva lupa analsiimihiekan sijoittamiselle, 

mutta kyseisen lupapäätöksen mukaan analsiimihiekkaa saa sijoittaa vain 

139 000 tonnia vuodessa, kun litiumkemiantehtaalla syntyy yli 300 000 tonnia 

analsiimihiekkaa vuodessa. 

Vaihtoehto 2 (Oulun satama) on lähtökohtaisesti vastaava vaihtoehto, kuin 

Kokkolan satamakin, jossa jätteen perusmäärittelyt tulee olla tehtynä ja laatu 

tiedossa jo ennen jätteen sijoittamista. Hakemuksessa ei ole tarkempia tieto-
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ja sijoituksesta Oulun satamaan. ELY-keskuksella ei ole tiedossa, että lupa-

hakemus olisi vireillä, joten vaihtoehto 2 ei ole ajankohtainen tässä vaihees-

sa. 

Vaihtoehto 3 (loppusijoittaminen Oy Alholmens Kraft Ab:n (AK) Pirilön tuh-

kankaatopaikalle) on ELY-keskuksen mukaan mahdollinen, mutta edellyttäisi 

luvan muutosta, koska lupamääräysten mukaan alueelle saa sijoittaa AK:n 

lento- ja pohjatuhkan (enintään 136 000 tonnia vuodessa) lisäksi vastaavia 

muiden voimalaitosten jätteitä. Analsiimihiekkaa ei tulkita nykyisen luvan tar-

koittamaksi vastaavaksi jätteeksi ja sillä tulisi olla alueella ihan oma luvassa 

määrätty alueensa. AK:n tuhkankaatopaikan voimassa olevan ympäristölu-

van mukaiselle alueelle (tuhkansijoitukselle noin 20 ha, josta noin 1/5-osa ra-

kennettu ja otettu käyttöön) saa läjittää tavanomaista ja pysyvää jätettä yh-

teensä enintään noin 2,8 miljoonaa m3. Alueella on siten vielä tilaa yli kym-

menen vuoden analsiimihiekka määrälle. 

Vaihtoehdoissa 4 ja 5 esitetään jätealueen perustamista Kaustiselle Kalave-

delle tai Päivänevalle. Jätealueiden vastaanottokapasiteetti olisi 315 000 

t/vuosi. Kummassakaan paikassa ei ole lupahakemusta vireillä tai jätealuetta 

mahdollistavaa kaavaa. Keliberin mukaan lupaa haetaan, mikäli analsiimi-

hiekan sijoittaminen Kokkolaan ei ole mahdollinen. ELY-keskus pitää erillisen 

jätealueen perustamista analsiimihiekalle perusteltuna, sillä teollisen mitta-

kaavan toiminnassa syntyvän analsiimihiekan laadusta ja siten mahdollisesta 

hyödyntämisestä maarakentamisessa ei ole varmuutta. Erityisesti tehtaan 

käynnistysvaiheessa ja prosessin optimointivaiheessa analsiimihiekan väliva-

rastointi/loppusijoituspaikka on tarpeellinen. 

Hakijan tulee aktiivisesti etsiä analsiimihiekalle vaihtoehtoisia kiertotaloutta 

tukevia hyödyntämisvaihtoehtoja. Vaihtoehdossa 6 esitetyt hyödyntämiskoh-

teet ovat kannatettavia, mutta niiden kokonaismäärät epävarmoja ja varsin 

pieniä suhteessa syntyvään vuotuiseen analsiimihiekka määrään. Esitettyjen 

kiertotalouskohteiden osalta haasteena on, että myös niiden osalta tulee tun-

tea jätteen laatu riittävän hyvin ennen hyötykäyttöä. Litiumkemiantehtaan 

käynnistysvaiheessa ja prosessin optimointivaiheessa syntyvän analsiimi-

hiekan ei arvioida soveltuvan hyötykäyttöön ilman välivarastointia. Analsiimi-

hiekan pitempään ja määrällisesti merkittävään välivarastointiin ei ole kuiten-

kaan esitetty lupahakemuksessa alueita Päivänevan rikastamon lupahake-

muksessa osoitettua pientä varastointikapasiteettia lukuun ottamatta. 

ELY-keskus arvioi yleisesti, että litiumkemiantehtaan alkuvaiheissa synty-

neen analsiimihiekan voi sijoittaa tavanomaisen jätteen sijoittamisen mahdol-

listavalle jätealueelle ennen laadun ja kaatopaikkakelpoisuuden selviämistä. 

Hakemuksessa esitetyt pilot-kokeiden tiedot tukevat tätä arviointia. Jätealu-

eelle sijoitetun analsiimihiekan voi tarvittaessa jälkikäteen myös stabiloida, 

mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi. 

Suunnitelma tehtaan käynnistys- ja prosessin optimointivaiheessa syntyvän 

jätteen käsittelystä ja laadun tarkkailusta 

Hakemuksesta ja sen täydennyksistä jää epäselväksi, minne ja missä muo-

dossa prosessin alkuvaiheessa syntyvä analsiimihiekka käytännössä toimite-

taan, kun jätteen laatu ja muu kaatopaikkakelpoisuus ei vielä ole selvillä. 

Toiminnassa syntyvän analsiimihiekan määrä on hyvin merkittävä, joten sen 

asianmukainen hallinta ja laadun selvittäminen heti toiminnan alkuvaiheesta 

lähtien oltava selvästi määritelty. 
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ELY-keskus edellyttää, että toiminnanharjoittaja on määrättävä esittämään 

yksityiskohtainen suunnitelma tehtaan käynnistysvaiheessa ja prosessin op-

timointivaiheessa syntyvän prosessijätteen (analsiimihiekka) lupapäätöksen 

mukaisesta käsittelystä (ml. mahdollinen välivarastointi toimittaminen loppusi-

joitettavaksi) ja laadun seurannasta. Suunnitelman tulee kattaa kaikki 

analsiimihiekkaan liittyvä toiminta laitoksen käynnistysvaiheesta siihen saak-

ka, kunnes laitoksen prosessi on säädetty ja analsiimihiekasta on laadittu 

VNA 331/2013 mukainen kaatopaikkakelpoisuusselvitys sekä saatu myös ul-

kopuolinen asiantuntijalausunto selvityksestä. Selvityksen ja asiantuntijalau-

sunnon perusteella myös tarkkailusuunnitelmaa on päivitettävä. 

Suunnitelma on toimitettava lupaviranomaisen hyväksyttäväksi vähintään 2 

kk ennen tehtaan toiminnan käynnistämistä.  Lupaviranomaisen tulee pyytää 

suunnitelmasta ELY-keskuksen lausunto. 

Jätevesien seuranta 

Keliber on todennut 31.8.2021 kirjatussa vastineessaan ELY-keskuksen 

11.6.2021 antamasta lausunnosta, että Keliber katsoo jätevesien kuukausi-

näytteiden näytteenoton kertanäytteenottona riittäväksi. 

ELY-keskus toteaa, että laitoksella syntyvien prosessivesien näytteenotto on 

tehtävä parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytäntöjen mukaisesti, eikä 

esitettyä kertanäytteenottoa voida pitää riittävänä laitoksen koko ja jätevesi-

määrät huomioiden. ELY-keskus edellyttää, että jätevesien seuranta järjeste-

tään ELY-keskuksen aiemmassa lausunnossa toteaman mukaisesti. 

Keliber on vastineessaan todennut, että ELY-keskuksen vaatimus jätevesien 

soveltuvuuden selvittäminen ei olisi tarpeellista ja että solmittu teollisuusjäte-

vesisopimus ehtoineen katsotaan riittäväksi. ELY-keskus toteaa, että teolli-

suusjätevesisopimus ei perustu minkäänlaisiin selvityksiin, joten se ei ole riit-

tävä takaamaan Keliberin jätevesien haitattomuutta biologiselle jäteveden-

puhdistukselle. On huomioitava, että tehtaan jätevesien laadusta, määrästä 

tai muista ominaisuuksista ei sen käynnistyessä ole varmuutta. ELY-keskus 

edellyttää, että selvitysvelvoite laitoksen jätevesien soveltuvuudesta kirjataan 

lupamääräyksiin ELY-keskuksen aiemman lausunnon mukaisesti. Jätevesis-

tä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa jätevedenpuhdistamon toiminnalle eikä 

jätevesilietteen käsittelylle ja jatkohyödyntämiselle. 

Toiminnan aloittaminen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 

Keliber on hakenut ympäristönsuojelulain 199 §:n nojalla lupaa aloittaa toi-

minta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

ELY-keskus katsoo, että valmistelevat työt voidaan aloittaa mahdollisesta 

muutoksenhausta huolimatta. ELY-keskus katsoo kuitenkin, että varsinaisen 

toiminnan aloittamisen osalta laitoksella tulee olla lainvoimainen ympäristölu-

pa, koska toiminnassa syntyy merkittäviä määriä hyödynnettä-

vää/loppusijoitettavaa prosessijätettä sekä myös ilma- ja jätevesipäästöjä. 

Lisäksi toiminnanharjoittajalla on ennen toiminnan aloittamista oltava käytös-

sä sellainen asianmukaisen lainvoimaisen ympäristöluvan omaava sijoitus-

paikka (tavanomaisen jätteen kaatopaikka tai vastaava), jonne toiminnan 

prosessijätteen (analsiimihiekan) voi välittömästi kuljettaa ja sijoittaa. 
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Hakijan kuuleminen ja vastine kuulutuksen aikana annetuista lausunnoista, muis-
tutuksista sekä mielipiteistä 

Hakijalle on sähköpostilla 15.7.2021 annettu tilaisuus vastineen antamiseen 

hakemuksesta annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä sekä 

pyydetty täydentämään hakemusta. Hakija on toimittanut vastineensa ja täy-

dennyksen 31.8.2021. 

Vastine 

CABB Oy 

KIP Infra Oy omistaa kiinteistön nro 272-44-1-18, jossa sijaitsevat KIP eteläi-

sen selkeytys- ja jäähdytysvesialtaat, jotka CABBin lausunnossa on nimetty 

R804/1, R804/2 ja R804/3. Näiden altaiden käytöstä vastaa omistaja KIP Inf-

ra Oy eikä Keliber ole osapuolena tässä. Keliberin kemiantehtaan ympäristö-

lupahakemuksessa ei esitetty altaiden täyttöä.  

Kokkolan satama vastaanottaa kemiantehtaalla muodostuvan analsiimi-

hiekan ja käyttää sen sataman ympäristöluvan mukaisesti tulevien kenttära-

kenteiden alapuolisena materiaalina. Kokkolan satama rakentaa analsiimi-

hiekalla täytettävät altaat ja vastaa niiden täytöstä. 

Kokkolan satama suunnittelee sataman laajennusta ja vastaa suunnitelmista 

sekä niiden toteutuksesta. Satama hyödyntää Keliberin toiminnassa syntyvää 

analsiimihiekkaa sataman laajennuksen täytöissä. CABBin lausunnossa mai-

nitut altaat R804/1, R804/2 ja R804/3 eivät ole mukana Keliberin tai sataman 

suunnitelmissa. Altaat omistaa KIP Infra Oy, joka vastaa altaista ja niiden 

käytöstä. 

Kokkolan satamalla on velvoite rakentaa purku-uoma KIP eteläisen selkey-

tys- ja jäähdytysvesialtailta mereen, kun nykyinen ylivuotokynnys poistuu 

käytöstä. Läjitysalue satamassa on jaettu pienempiin altaisiin, joita erottaa 

penger ja jotka täytetään yksitellen. Analsiimihiekka läjitetään sataman ra-

kentamiin altaisiin ns. spigot-putkilla, joista hiekka virtaa tasaisesti altaaseen. 

Läjitystapa ei nostata pohjaliejua. Ramboll Finland Oy:n laatimassa raportis-

sa Analsiimihiekan hyötykäyttötutkimukset 2020, todetaan, että ympäristö-

kelpoisuustestit vahvistavat jo aiemmin saatuja metallien kokonaispitoisuus-

tuloksia ja analsiimihiekan metallien kokonaispitoisuudet ovat Vna 214/2007 

kynnysarvotasoa. Vain arseenin pitoisuus ylittää kynnysarvon ja on sekin ar-

seeniprovinssille tyypillisessä pitoisuustasossa. Erityisesti arseenin ja alumii-

nin liukoisuuskäyttäytymiseen vaikuttaa materiaalin pH-taso, joka näkyy saa-

duissa liukoisuustuloksissa. Kokkolan edustan merivedellä tehdyissä liukoi-

suustesteissä havaittiin ionipitoisella merivedellä olevan jonkin verran pusku-

roivaa vaikutusta, jonka seurauksena arseenin ja alumiinin liukoisuudet pie-

nenivät standardin (ionivaihdettu vesi) mukaan tehdyn ravistelutestin pitoi-

suuksista. Liukoisuustuloksista johdetuissa kuormituslaskelmissa Kokkolan 

sataman eri täyttöalueilla valmiin rakenteen kuormitus jää varsin pieneksi, 

kun verrataan kuormitusta alueen teollisuuden aiheuttamaan merialueen 

kuormitukseen. 

Täyttöalueiden laajentuessa ulkomerelle päin, tulee KIP eteläisen alueen ai-

heuttama kuormitus mereen myös siirtymään ulkomerelle. AFRY Finland Oy 

(Kokkolan edustan vedenlaadun mallinnus 2020 KIPE pistekuormituksen le-

viäminen 26.4.2021) on laatinut Kokkolan edustan vedenlaadun mallinnuk-

sen, jossa on tarkasteltu Kokkolan suurteollisuusalueen eteläisen osan 
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kuormituksen aiheuttamaa pitoisuusnousua eri muuttujilla. Mallinnuksesta 

nähdään, että sataman laajentuessa ylivuotokynnykseltä mereen tuleva 

kuormitus pienenee nopeammin kuin verrattuna nykyiseen rantaviivan tilan-

teeseen. Vastineen mukaan analsiimihiekalla täytetyt allasrakenteet eivät 

heikennä alueen meriveden laatua eikä täytöllä ole vaikutusta meriveden laa-

tuun merivesipumppaamolla. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Keliber esittää, että tarkkailua tehdään lupahakemuksessa esitetyn tarkkailu-

suunnitelman mukaan. Kahtena ensimmäisenä toimintavuotena voidaan ot-

taa kertanäytteet, joista analysoidaan ELY:n esittämät metallit. Tarkkailua 

jatketaan tarvittaessa saatujen tulosten perusteella. 

Jätevesien soveltuvuutta Hopeakivenlahden kunnalliselle jätevedenpuhdis-

tamolle seurataan teollisuusjätevesisopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa 

esitettyjen vedenlaadun ehtojen täyttyminen varmistaa, että prosessijäteve-

det sopivat puhdistamolle. 

Keliber yhdessä Hopeakivenlahden puhdistamon kanssa toimittaa selvityk-

sen jätevesien soveltuvuudesta puhdistamolle ja niiden vaikutuksesta puhdis-

tamon toimintaan vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Selvityksen pe-

rusteella arvioidaan myös uudelleen jätevesien johtamista mereen. 

Mikäli Hopeakivenlahden puhdistamon toiminnassa ilmenee häiriöitä Kelibe-

rin toiminnan alettua, selvitetään häiriöiden alkuperä yhdessä puhdistamon 

kanssa. 

Keliber laatii suunnitelman toksisuusselvityksistä ja vastaa sen toteuttamises-

ta.  

Analsiimihiekan liettäminen tehdään jäähdytysvedellä, jota käytetään noin 40 

m3/h.  

Keliber esittää, että tarkkailua tehdään lupahakemuksessa esitetyn tarkkailu-

suunnitelman mukaan. Tarkkailua jatketaan ja/tai muutetaan tarvittaessa 

saatujen tulosten perusteella ja muutoksille haetaan viranomaishyväksyntä. 

Analsiimihiekkaa syntyy lupahakemuksen mukaisella kapasiteetilla noin 37,5 

tonnia tunnissa. Määrä on laskettu jakamalla analsiimihiekan vuosituotanto 

300 000 t kemiantehtaanvuosittaisen käyntiajan tuntimäärällä, 8 000. 

Analsiimihiekan kemiallinen koostumus, liukoisuudet ja fysikaaliset ominai-

suudet on selvitetty ison mittakaavan pilot -kokeessa 2020. Selvityksissä on 

todettu, että analsiimihiekka soveltuu Kokkolan sataman rakenteisiin ja sata-

malla on voimassa oleva ympäristölupa sijoittaa analsiimihiekkaa. 

Analsiimihiekan koostumus varmistetaan tehtaan käynnistyksen aikana. Keli-

ber on esittänyt näkemyksen toiminnan liittymisestä WT BAT päätelmiin vas-

tineen mukana tulleen täydennyksen liitteessä 5. Keliber katsoo kuitenkin, 

ettei toimintaa ole WT BAT mukaista toimintaa eikä siihen siten tule soveltaa 

WT BAT päätelmiä. 

Keliber katsoo, että analsiimihiekan liettäminen ei ole lainsäädännössä tar-

koitettua jätteenkäsittelytoimintaa. Analsiimihiekan laadunvarmistussuunni-

telma on esitetty AVI:lle 1.3.2021 toimitetussa liitteessä 1, joka on myös tä-

män täydennyksen liitteenä. Analsiimihiekan testauksella varmistetaan, että 

analsiimihiekka täyttää sille Kokkolan sataman ympäristöluvassa asetetut lu-

paehdot ja hyödyntäminen täytössä on mahdollista. 
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Ympäristölupahakemuksen liitteessä 26 on esitetty, että nanogeotuubiliete 

toimitetaan luvanvaraiselle toimijalle käsiteltäväksi ja lietteestä testataan kaa-

topaikkakelpoisuus ennen toimitusta. Luvanvarainen vastaanottaja voi vielä 

erikseen määritellä lietteen laadunvarmennusta tehtäväksi. 

Muistutus 4. 

Ympäristölupahakemuksen liitteessä 17D1 on esitetty kemiantehtaan melu-

mallinnus (Envineer Oy 1.12.2020). Raportin taulukossa 2 sivulla 7 on yksilöi-

ty tehdasalueen toiminnot ja toiminta-ajat sekä kerrottu desibelitasot. Toimin-

tojen sijoittuminen on esitetty raportin kuvassa 2 sivulla 8. 

Keliberin toiminnasta ei aiheudu melua satamassa. Analsiimihiekan läjitys sa-

taman rakentamiin täyttöaltaisiin tapahtuu putkella, ei dumpperikuljetuksin. 

Melutilanne on esitetty raportin kuvassa 7 sivulla 13. Hiekan läjittämisestä ei 

aiheudu merkittävää ääntä. Kokkolan satama tasoittaa täytettyjä altaita kai-

vinkoneella, mutta toiminnan aiheuttama ääni ei nouse merkittäväksi ääniläh-

teeksi sataman ja teollisuusalueen muiden toimintojen takia. Joitakin kemian-

tehtaan toiminnassa käytettäviä kemikaaleja kuljetetaan laivakuljetuksin sa-

tamaan, puretaan siellä ja toimitetaan kemiantehtaalle. Tästä aiheutuu nor-

maalia satamatoimintojen ääntä, mutta toiminta ei ole lähtökohdiltaan erityi-

sesti melua tuottavaa. Mallinnetut melualueet eivät ulotu Mjosundiin, ranta-

alueiden vapaa-ajan asuntoihin tai Natura-alueille. 

KIP Infra Oy 

Keliber ei kommentoi lausuntoa enemmälti.  

Kokkolan kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta 

Prosessin poistovesien käsittelyssä käytetään tunnettua teknologiaa haitallis-

ten raskasmetallien, anionien ja muiden yhdisteiden poistamiseksi. Tällainen 

teknologia on Outotecin EWT (Electrochemical Water Treatment) -teknologia, 

jonka on testeissä todettu poistavan hyvin arseenia ja fosfaatteja liuoksesta. 

Ennen poistoveden käsittelyä EWT-tekniikalla saostetaan poistovedestä li-

tium talteen ja kierrätetään takaisin prosessiin, jotta vältetään litiumin liukoi-

suuden aiheuttama hävikki laitoksen yhdistetyssä prosessipoistevirrassa. Li-

tiumin liukoisuus (noin 1,5 g/l) riippuu poistevirtojen lämpötilasta. Saostamal-

la litium litiumfosfaattina pystytään ottamaan talteen lähes 90 % liuoksen li-

tiumista laitoksen poisteista, jonka jälkeen litiumin pitoisuus on maksimissaan 

250 mg/l. 

Keliber katsoo, että poistovesien käsittely on parasta käytettävissä olevaa 

tekniikkaa. Litium on Keliberin kemiantehtaan ainoa tuote ja se otetaan tal-

teen niin tarkasti kuin mahdollista. Kaikki litium otetaan talteen mikä on nyky-

tekniikalla saatavissa. Keliber seuraa litiumin talteenoton tekniikan kehitystä 

ja uutta tekniikkaa otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön. 

Prosessin ja vesienkäsittelyn litiumtappioiden minimointia kehitetään jatku-

vasti. 

Keliber esittää, että tarkkailua tehdään lupahakemuksessa esitetyn tarkkailu-

suunnitelman mukaan. Keliber on ilmoittanut liittyvänsä kaikkiin tarvittaviin 

yhteistarkkailuohjelmiin. 

Kokkolan satama 
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Keliber osaltaan huomioi, ettei putkisiirtolinja muodostu muuta rakentamista 

estäväksi rakenteeksi. 

Neste Oyj Kokkolan terminaali 

Onnettomuusriskiä on käsitelty tämän vastineen ja täydennyksen liitteessä 1. 

Ympäristölupahakemuksen liitteessä 17B1 on esitetty mallinnus kemianteh-

taan ilmapäästöjen leviämisestä (Envineer 3.12.2020). Hiukkaspäästöjä syn-

tyy vain spodumeenirikasteen kuljetuksista ja piipusta. Päästöjen aiheuttamat 

pitoisuuslisät maanpintapitoisuuksiin ovat mallinnusten perusteella pieniä, 

vain mikrogramman kymmenyksiä kuutiometrissä, joten toiminnan vaikutuk-

set eivät ole juuri erotettavissa alueen hengitettävien hiukkasten taustapitoi-

suuksista. Näin ollen kemiantehtaan toiminnan ei arvioida kerryttävän epä-

puhtautta säiliöiden päälle. 

Rakentamisen aiheuttama tärinä tullaan huomioimaan rakentamisen suunnit-

telussa ja rakennusurakoitsija toteuttaa etukäteiskatselmukset ja tarvittaessa 

mittaukset, jotta voidaan varmistua, ettei tärinä aiheuta haittaa lähiympäristöl-

le. 

Tukes 

Keliber tulee hakemaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin lupaa Tukesilta 

ennen toiminnan käynnistämistä. 

Keliber on esittänyt tämän vastineen ja täydennyksen liitteessä 1 perustelut 

kemiantehtaan sijoittumisesta kiinteistölle ja Nesteen terminaaliin nähden. 

Sammutusjätevesisuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan suunnittelun ede-

tessä. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelu yksikkö 

Keliber liittyy Kokkolan edustan merialueen yhteistarkkailuun, kuten ympäris-

tölupahakemuksessa on esitetty. 

Yara Suomi Oy Kokkolan tehtaat 

Analsiimihiekan siirtoputken rakentamisesta vastaa KIP Service Oy. Tarkoi-

tus on hyödyntää olemassa olevaa putkisiltaa mahdollisimman paljon. 

Yaran lausunnossa esittämä huoli analsiimihiekan siirtoputkesta on huomioi-

tu suunnittelussa alueputkisilloista vastaavan toimijan kanssa. 

Hakijan kuuleminen ja vastine toisesta Tukesin ja Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen lausunnosta 

Hakijalle on sähköpostilla 20.1.2022 annettu tilaisuus antaa vastine Tukesin 

10.11.2021 ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 19.1.2022 antamista lau-

sunnoista. Hakija toteaa vastineessaan seuraavaa: 

Tukesin lausuntoon (8.11.2021) yhtiöllä ei ole lausuttavaa. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntoon (19.1.2022) Keliber antaa 

seuraavan vastineen. 

Keliber Technology Oy näkemyksen mukaan hakemuksen mukainen toimin-

nan ympäristölupa voidaan myöntää siten, että se sisältää myös analsiimi-

hiekan liettämisen meriveteen, pumppaamisen ja sijoittamisen Kokkolan sa-

taman laajennuksen rakenteisiin. Analsiimihiekka sijoitetaan satamarakentei-

siin vain, jos se täyttää sille asetetut pitoisuusraja-arvot ja se voidaan turvalli-
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sesti sijoittaa rakenteisiin. Muussa tapauksessa analsiimihiekka kuljetetaan 

käsiteltäväksi tai sijoitettavaksi paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ko. jätet-

tä. Analsiimihiekan laatu ja pitoisuudet ennen liettämistä tai liettämisen jäl-

keen voidaan tarvittaessa analysoida kemiantehtaan käynnistysvaiheessa 

(ylösajovaiheessa) muutosrakentein siten, että analyysitulokset saadaan en-

nen analsiimihiekan sijoittamista. Ylösajovaiheen tarkkailusta voidaan antaa 

tarvittaessa erilliset lupamääräykset, joilla varmistetaan, ettei ylösajovaihees-

sa pääse ympäristöön raja-arvoja ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Tuotannon 

vakiintumisen jälkeen, kun voidaan osoittaa analsiimihiekan laatuvaihteluiden 

olevan pieniä, lietto tapahtuisi hakemuksen mukaisesti ilman tätä välivaihetta.  

Keliber haluaa lisäksi nostaa esille analsiimihiekan liettämisen tuomat ympä-

ristölliset hyödyt mm. pölypäästöjen ja samoin kuin melupäästöjen merkittävä 

pieneneminen ja vaikutukset toiminnan kokonaisturvallisuuteen. Myös ilmas-

topäästöihin liettämisellä ja pumppaamisella on pienentävä vaikutus. 

Keliberin hakemuksessa esitetty päästötarkkailu vastaa parhaan käyttökel-

poisen tekniikan mukaista tarkkailua. Keliberin tietojen mukaan tarkkailu ei 

poikkea merkittävästi alueen muiden toimijoiden tarkkailusta ja lausunnossa 

esitetty väite ei yhtiön näkemyksen mukaan pidä paikkaansa ja on peruste-

lematon. 

Analsiimihiekan määrä ja laatu 

Litiumkemiantehtaan toiminnassa syntyy sivuvirtana analsiimihiekkaa mak-

simissaan 315 000 tonnia vuodessa, määrässä on mukana kosteutta 30 % 

(tässä kosteudessa analsiimihiekka painesuotimelta tulee). Määrä on 224 

000 t vuodessa kuivaksi laskettuna. Tuotannon normaaliajon ja käyntiajan 

mukainen vuosittainen määrä on 250 000 tonnia vuodessa 30 % kosteudes-

sa, joka on 175 000 t vuodessa kuivaksi laskettuna. 

Analsiimihiekan pitoisuus ja liukoisuus on analysoitu useaan kertaan ja näyt-

teet on saatu useista pilot-ajoista. Nämä tiedot on esitetty myös lupahake-

muksessa ja sen täydennyksissä sekä YVA-selostuksessa. 

Analsiimihiekan laatuun ja sen vaihteluihin vaikuttaa muutamin poikkeuksin 

(joista alla tarkempi kuvaus) pääosin vain rikasteen laatu. Litiumkemianteh-

taan vastaanottaman rikasteen laatu on tarkkaan määritetty ja siitä poikkea-

vaa rikastetta ei laitos voi vastaanottaa. Joten myöskään analsiimihiekan 

laadunvaihtelu ei voi olla suurta. Prosessissa rikaste aluksi lämpökäsitellään 

ja sen jälkeen liuotetaan soodaan. Muodostunut litiumkarbonaatti muutetaan 

hydroksidiksi kalkin lisäyksellä. Prosessissa käytetään sen lisäksi vain hiilidi-

oksidia ja rikkihappoa ja lipeää pH:n säätöön. Analsiimihiekan laatu muodos-

tuu siten suoraan rikasteesta, josta on poistettu litium jaa lisätty sooda ja 

kalkki. Analsiimihiekan laatuvaihtelu on Keliberin käsityksen mukaan pieni ja 

laatu tulee pysymään vakaana. Ainoat, mitkä jätteessä oletetaan mahdolli-

sesti alkuvaiheessa vaihtelevan (edellä mainittu poikkeus) ovat litium- ja 

kalkkipitoisuudet, jotka nekin tasaantuvat, kun laitoksen ajo-olosuhteet saa-

daan säädettyä optimaalisiksi. 

Voimassa oleva ympäristölupa analsiimihiekan sijoittamiselle sataman raken-

teisiin 

Keliber on teettänyt liettämisen vaikutuksista selvityksen analsiimihiekan laa-

tuun ja liukoisuuteen. Tehdyn selvityksen mukaan liettämisellä ei ole vaiku-

tuksia analsiimihiekan liukoisuuksiin. Pitoisuus pienenee merivesilisäyksen 
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johdosta, mutta kilomäärä pysyy luonnollisesti samana. Lisäksi uudempi ris-

kinarviointi sisältää myös analsiimihiekan liettämisen vaikutukset. 

Tästä syystä Keliber katsoo, että ELY-keskuksen tulkinta ja sen perustelu 

ovat virheellisiä. 

Analsiimihiekan tekninen soveltuvuus 

Litiumkemiantehtaan suunnitteluvaiheessa selvitettiin tuotannossa syntyvän 

sivuvirran mahdolliset loppusijoittamis- ja hyödyntämispaikat. Jo alkuvai-

heessa nousi esille samalla alueella sijaitsevan Kokkolan sataman laajen-

nushanke ja mahdollinen analsiimihiekan hyödyntäminen se rakenteissa. He-

ti ensimmäiseksi selvitettiin sataman tarve ja analsiimihiekan sekä tekninen- 

että ympäristöllinen soveltuvuus. Kumpaankin kysymykseen saatiin positiivi-

nen vastaus. Myöhemmin on vielä selvitetty useaan otteeseen tarkemmin 

analsiimihiekan laatua ja myös teknistä soveltuvuutta sataman eri rakentei-

siin. Kaikissa näissä selvityksissä on päädytty lopputulokseen, että analsiimi-

hiekka soveltuu sataman rakenteisiin sijoitettavaksi. 

Keliber pitää ELY-keskuksen tulkintaa edellä esitetyin perustein, ettei 

analsiimihiekan laadusta ja hyödyntämisestä maanrakentamisessa ole var-

muutta perustelematomana ja vääränä tulkintana.  

Keliberin tavoitteena on ollut ja tulee olemaan toimia ympäristöön ja luontoon 

liittyvissä kysymyksissä aktiivisesti ja ennakoivasti. Analsiimihiekan hyödyn-

täminen laajennettavan ja lähellä sijaitsevan sataman rakenteissa on jätelain 

periaatteiden mukaista kiertotaloutta, jota tulee suosia jätteiden mm. kaato-

paikkamäärän pienentämiseksi ja neitseellisen materiaalikulutuksen pienen-

tämiseksi.  

Keliber on tutkinut ja tulee jatkossakin tutkimaan mahdollisia analsiimihiekan 

hyödyntämiskohteita aktiivisesti. 

Suunnitelma tehtaan käynnistys- ja prosessin optimointivaiheessa syntyvän 

jätteen käsittelystä ja laadun tarkkailusta 

Keliber teettää ennen toiminnan käynnistymistä selvityksen analsiimihiekan 

tehtaan käynnistysvaiheen laadusta ja laadunvaihtelusta sekä tarkkailusta ja 

tekee selvityksen perusteella suunnitelman sen vaatimista toimenpiteistä, jo-

ka sisältää mm. analsiimihiekan käsittelyn ja sijoittamisen, mikäli se ei täytä 

lupaehtoja. Suunnitelma toimitetaan valvontaviranomaiselle vähintään kaksi 

kuukautta enne toiminnan käynnistymistä.  

Jätevesien seuranta 

ELY-keskuksen lausunnossa on todennut ”Keliber on vastineessaan toden-

nut, että ELY-keskuksen vaatimus jätevesien soveltuvuuden selvittäminen ei 

olisi tarpeellista ja että solmittu teollisuusjätevesisopimus ehtoineen katso-

taan riittäväksi”. 

Nämä väitteet eivät pidä paikkaansa. Keliberin vastineessa annettuihin lau-

suntoihin on todettu mm. ”Keliber yhdessä Hopeakivenlahden puhdistamon 

kanssa toimittaa selvityksen jätevesien soveltuvuudesta puhdistamolle ja nii-

den vaikutuksesta puhdistamon toimintaan vuoden kuluessa toiminnan aloit-

tamisesta.”  

ELY-keskuksen tulkinta ”ettei teollisuusjätevesisopimus ei perustu minkään-

laisiin selvityksiin” on tulkintana vähintäänkin harhaanjohtava. Yleisesti käy-

tössä olevassa teollisuusjätevesisopimuksessa on tarkoituksena nimen-
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omaan valtakunnallisesti määrittää haitta-ainepitoisuudet, joiden ei katsota 

tutkimuksiin perustuen aiheuttavan haittaa puhdistamojen toiminnalle. 

Keliber on yhdessä Kokkolan Veden jätevedenpuhdistamon ja Metso-

Outotecin kanssa selvittänyt Keliberin puhdistettujen prosessivesien vaiku-

tusta puhdistamon toimintaan. Lähtökohtana ja puhdistamon vaatimuksena 

on ollut, etteivät jätevedet saa aiheuttaa haittaa puhdistamon toiminnoille, ei 

myöskään biologisille toiminoille. Keliberin puhdistettujen jätevesien ei ole to-

dettu haittaavan puhdistamon toimintaa. Tässä yhteydessä on hyvä tuoda 

myös esille, että Keliberin puhdistettujen jätevesien lämpö lisää biologisen 

puhdistamon puhdistustehokkuutta etenkin talviaikaan. 

Toiminnan aloittaminen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 

Keliber on hakenut ympäristönsuojelulain 199 §:n nojalla lupaa aloittaa toi-

minta lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Keliber katsoo että; 

- Valmistelevien toimenpiteiden tekoon ja toiminnan aloittamiselle muutok-

senhausta huolimatta on olemassa perustellut syyt. 

- Mikäli lupa kumotaan tai lupamääräyksiä muutetaan, sen jälkeen, toimit-

taessa hakemuksen ja annettavan lupapäätöksen mukaan, toiminnasta 

ei ole aiheutunut sellaisia päästöjä, joita ei voisi olennaisilta osin ennal-

listaa. Toiminnan aloitus ja siihen liittyvät valmistelevat työt eivät siten 

tee mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi. 

- Esitetty vakuus riittää kattamaan ympäristön saattaminen ennalleen ym-

päristönsuojelulain soveltamisalaan kuuluvan pilaantumisen osalta ja ve-

silaissa mainittujen vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamiseksi. 

Hakijan kuuleminen 

Hakijalle on sähköpostilla 8.6.2022 annettu tilaisuus antaa vastine koskien 

ilma- ja jätevesipäästöraja-arvo luonnoksia. Hakija toteaa 13.6.2022 saapu-

neessa vastineessaan seuraavaa: 

Lupamääräykseen kaksi, Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle joh-

dettavan jäteveden haitta-ainepitoisuuksien raja-arvoista arseenin ja kiintoai-

nepitoisuuden suhteen ei ole lausuttavaa. Litiumin raja-arvoksi Keliber Tech-

nology esittää lupahakemuksessa esitettyä raja-arvoa 250 mg/l ja tavoitear-

voksi 160 mg/l. 

Perustelut: 

1. Keliber on ympäristövaikutusten arvioinnin ja lupahakemuksen laadintaa 

varten selvittänyt varsin laajasti Litiumpitoisuuden 250 mg/l aiheuttamaa vai-

kutusta sekä Kokkolan jätevedenpuhdistamon prosesseille että edelleen 

puhdistamolta mereen johdettavan litiumpitoisuuden vaikutuksia. Arvioinneis-

sa on todettu, ettei litiumpitoisuus 250 mg/l aiheuta haittaa puhdistamolle, pi-

toisuus on pienempi kuin jätevedenpuhdistamojen PNEC-arvo (predicted no-

effect concentration). Arvioinnin mukaan välittömästi meripurkuputken pääs-

sä olevat litiumkemiantehtaan litiumpäästöstä aiheutuvista litiumpitoisuuksis-

ta ei ole haittaa Kokkolan edustan pohjaeläimille, kaloille tai eläin- ja kasvi-

planktonille. Myöskin on todettu, että litiumpäästö ei vaikuta Kokkolan edus-

tan ekologiseen tilaan eikä vesien- ja merenhoidon tavoitteiden saavuttami-

seen.  
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2. Metso Outotec on selvittänyt litiumin poistoa prosessin poistevesistä. Hei-

dän mukaansa teknisesti on luotettavasti mahdollista päästä pitoisuuteen 250 

mg/l. Mikäli halutaan pienenpään pitoisuuteen, se tarkoittaa lisäenergian 

(kuormitus) tarvetta, fosfaatin ylimäärää ja sen kuormituksen kasvua sekä pH 

nostoa ja sen jälkeen neutraloinnin aiheuttamaa lisäkuormaa. Keliberille li-

tium on arvokas päätuote, jota ei haluta hukata. Tällä hetkellä saatavilla ole-

valla ja Keliberin valitsemalla teknologialla ei luotettavasti päästä parempaan 

litiumin talteenottoon. Keliber seuraa alan kehitystä ja heti, kun kaupallisesti 

on saatavissa kehitteillä olevaa teknologiaa, jolla saadaan litium prosessista 

ja poistovesistä tarkemmin talteen, sitä Keliber myös käyttää.  

Lupamääräykseen kahdeksan, rumpu-uunista ulkoilmaan johdetut päästöt 

ja pölyävien raaka-aineiden käsittelystä ja varastoinnista Keliber Technology 

Oy:llä ei ole lausuttavaa. 

MERKINTÄ 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolla on ollut tätä asiaa käsitellessään 

käytettävissä myös Rapasaaren kaivoksen (LSSAVI/10481/2021) ja Päiväne-

van rikastamon (LSSAVI/10484/2021) ympäristölupahakemusasiakirjat. 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 

Luparatkaisu 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Keliber Technology 

Oy:lle (Keliber) ympäristöluvan litiumkemiantehtaan toimintaan Kokkolan kau-

pungissa lupahakemuksen mukaisesti siten rajoitettuna kuin ratkaisusta ilme-

nee sekä lupamääräyksiä noudattaen. Tämä ratkaisu koskee vain Keliberin li-

tiumkemiantehtaan toimintaa kiinteistöllä 272-43-1-17. Litiumkemiantehtaan 

spodumeenirikasteen käsittelykapasiteetti on enintään 200 000 t/a.  

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

Päästöt vesiin ja viemäriin 

1. Toiminnassa syntyvät jätevedet tulee kerätä, ja esikäsitellä laitoksella hake-

muksen mukaisilla menetelmillä tai vähintään yhtä tehokkaalla tavalla sekä 

johtaa hallitusti Kokkolan kaupungin Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamol-

le käsiteltäväksi tai toimittaa muuhun laitokseen, jonka ympäristöluvassa on 

tällaisen jäteveden käsittely hyväksytty. 

Jätevesien laatu, määrä tai niiden vaihtelu eivät saa aiheuttaa haittaa viemäri-

verkostolle, jätevedenpuhdistamon toiminnalle, puhdistamon purkuvesistölle 

tai puhdistamolietteen asianmukaiselle käsittelylle ja hyötykäytölle.  

Jätevedenpuhdistamolle johdettava vesi ei saa sisältää valtioneuvoston ve-

siympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista antaman asetuksen 

(1022/2006 sekä sen muutokset) liitteen 1 kohdassa A) sanottuja aineita. 

Jätevesien johtamiseen Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle on oltava 

voimassa oleva teollisuusjätevesisopimus. Sopimus tulee toimittaa Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskukselle tiedoksi ennen vesien johtamisen aloittamista.  

Mikäli jätevedet toimitetaan muuhun luvanvaraiseen paikkaan, tulee sitä kos-

kien olla etukäteen yhteydessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Jäteve-
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sien mahdollinen toimittaminen muuhun luvanvaraiseen paikkaan käsiteltäväk-

si ei saa osaltaan lisätä ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.  

2. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että toiminnassa syntyvien jätevesien esi-

käsittely on mahdollisimman tehokasta kaikissa tilanteissa niin, että Hopeaki-

venlahden jätevedenpuhdistamolle johdettavien jätevesien määrä ja kuormitus 

on mahdollisimman pieni.  

Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle johdettavan jäteveden haitta-

ainepitoisuudet eivät saa ylittää seuraavia raja- arvoja. Lisäksi on annettu ta-

voitearvo litiumpitoisuudelle. 

 Raja-arvo, 

mg/l 

Tavoitearvo, 

mg/l 

Litium 200 160 

Arseeni 0,1  

Kiintoaine 10  

 

Lisäksi jätevedenpuhdistamolle johdettavan veden pH:n tulee olla 6,5–10. 

3. Jäähdytysvedet tulee johtaa KIP eteläisen selkeytys- ja jäähdytysvesialtaiden 

kautta mereen. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa osallistuttava selkeytys- 

ja jäähdytysvesialtaiden sekä johtamisrakenteiden kunnostukseen yhteistyös-

sä KIP Infra Oy:n ja muiden samoihin altaisiin ja johtamisrakenteisiin vesiä joh-

tavien laitosten kanssa.  

Jätevesien johtamisjärjestelmää voidaan tarvittaessa muuttaa aluehallintovi-

raston hyväksymällä tavalla. 

4. Kemiantehtaan toiminta-alueella muodostuvat sade-, sulamis- ja valumavedet 

sekä muut likaantumattomat vedet, on pidettävä erillään likaantuneista vesistä.  

Likaantumattomat vedet tulee johtaa hakemuksen mukaisesti hulevesien ta-

sausaltaaseen ja edelleen hallitusti KIP eteläisen selkeytys- ja jäähdytysvesial-

taiden kautta mereen. Yhteyden tasausaltaasta KIP eteläisen viemäriin tulee 

olla suljettavissa. Tehdasalueella syntyvien hulevesien laatu ja määrä on tun-

nettava.  

Mikäli alueen hulevedet todetaan määräyksen 42 mukaisen näytteenoton tu-

losten perusteella likaantuneiksi, tulee vedet toimittaa laitokseen, jonka ympä-

ristöluvassa on tällaisten vesien käsittely hyväksytty, käsiteltäväksi 

5. Kemiantehtaalla muodostuvat talousjätevedet on johdettava käsiteltäväksi Ho-

peakivenlahden jätevedenpuhdistamolle. 

Päästöt ilmaan 

6. Laitosta tulee käyttää ja sen toiminta suunnitella siten, että päästöt ilmaan ml. 

pölyhaitta ovat mahdollisimman pienet. Jos kemiantehtaan toiminnasta aiheu-

tuu pölyhaittaa, on luvanhaltijan ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin syyn sel-

vittämiseksi ja haitan poistamiseksi.  

Ilmaan johdettavien pölyn hajapäästöjen ehkäisemiseksi tulee laatia ja ottaa 

käyttöön pölyn hajapäästöjen hallintasuunnitelma, jossa määritetään pölyn ha-
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japäästölähteet sekä esitetään toimet päästöjen vähentämiseksi ja ehkäise-

miseksi. Hallintasuunnitelma tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskukselle hyvissä ajoin ennen tuotannollisen toiminnan aloittamista. 

7. Rumpu-uunista ulkoilmaan käsittelyn kautta johdettavat poistokaasut tulee joh-

taa ilmaan vähintään 48 metriä korkean piipun kautta.  

8. Rumpu-uunista ulkoilmaan johdetut päästöt eivät saa ylittää seuraavia raja-

arvoja: 

 mg/Nm3, kuivassa 

savukaasussa 

t/a 

Typpidioksidi 350 80 

Rikkidioksidi 250 55 

Hiukkaset 50 11 

Arseeni 0,5  

Rumpu-uunin hiukkaspäästön tavoitearvo on 35 mg/Nm3 kuivassa savukaa-

sussa.  

Pölyävien raaka-aineiden käsittelystä ja varastoinnista, tai muista vastaavista 

toiminnoista (joista voi syntyä pölypäästöjä) syntyvät poistokaasut tulee tarvit-

taessa käsitellä ennen ilmaan johtamista. Ulkoilmaan johdettavien poistokaa-

sujen hiukkaspitoisuus ei saa ylittää 5 mg/m3.  

Pitoisuusraja-arvoa katsotaan noudatetun, kun määräaikaismittauksiin perus-

tuvassa tarkkailussa minkään mittaussarjan tulokset eivät ylitä päästöraja-

arvoja. 

Melu  

9. Laitoksen toiminnasta yhdessä alueen muiden melulähteiden kanssa aiheutu-

va ekvivalenttimelutaso (LAeq) saa laitoksen ympäristön asuinrakennusten ulko-

oleskelualueilla päiväaikana (klo 7–22) olla enintään 55 dB ja yöaikana (klo 

22–7) enintään 50 dB. 

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskenta-

tulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista raja-arvoon. 

10. Melun leviämistä alueella on rajoitettava parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

mukaisesti siten, että edellä olevassa lupamääräyksessä määrätyt melun raja-

arvot eivät ylity.  

Laitos on suunniteltava, toteutettava ja toimintaa harjoitettava siten, että sen 

melupäästöt ovat mahdollisimman vähäiset. Melua aiheuttavat toiminnot on 

pyrittävä sijoittamaan siten, että niistä aiheutuvan melun vaimentaminen on 

mahdollista ja melun leviäminen melulle altistuviin kohteisiin estetään. Piste-

mäiset melun päästölähteet on koteloitava/varustettava äänenvaimentimin me-

lun vaimentamiseksi ja melun leviämisen estämiseksi.  

Luvanhaltijan on säännöllisillä tarkastuksilla, huolloilla ja tarvittaessa laitteisto-

jen uusimisella huolehdittava siitä, että toiminnan melua aiheuttavien laitteiden 

tai toimintojen melupäästöt eivät lisäänny. 
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Jätteet ja niiden käsittely  

11. Toiminnassa syntyvän analsiimihiekkajätteen jätekoodi on jätteistä annetun 

valtioneuvoston asetuksen (978/2021) mukaisesti 06 02 99.  

12. Tehtaan toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä muodostuu mahdollisim-

man vähän. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että jätteet valmistellaan en-

sisijaisesti uudelleen käyttöä varten ja toissijaisesti kierrätetään. Jos kierrätys 

ei ole mahdollista, on jätteet hyödynnettävä muulla tavoin mukaan lukien ener-

giana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte voidaan toimittaa loppukäsi-

teltäväksi kaatopaikalle.  

13. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee varastoida ja käsitellä siten, ettei niistä ai-

heudu haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle, maaperän, pinta- tai pohjaveden 

pilaantumisvaaraa, epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajua eikä muu-

takaan haittaa ympäristölle.  

Analsiimihiekan siirrot ja lastaukset tulee tehdä hallitusti tuulelta ja sateelta 

suojattuna sekä muutoinkin asianmukaisesti. Analsiimihiekan siirroista ja las-

tauksista ei saa aiheutua haittaa ympäristölle. 

14. Vaaralliset jätteet on varastoitava lukitussa tilassa asianmukaisesti merkityissä 

astioissa tai säiliöissä katettuina tai muuten nestetiiviillä reunakorokkein varus-

tetulla alueella. Erilaiset vaaralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan ja 

muista jätteistä sekä ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. 

Vaarallisten jätteiden pääsy maaperään, pohja- tai pintavesiin ja sadeve-

siviemäriin sekä viemäriin on estettävä.  

15. Varastoitujen jätteiden toimittaminen edelleen käsiteltäväksi ja hyödynnettä-

väksi on tehtävä riittävän usein. Erityisesti alueella varastoitavien vaarallisten 

jätteiden määrä on pyrittävä pitämään mahdollisimman pienenä ja toimitettava 

eteenpäin riittävän usein, vähintään kerran vuodessa. 

Tehtaan toiminnassa syntyvät jätteet on toimitettava laitokseen, jolla on ympä-

ristöluvan tai muutoin oikeus jätelain 29 §:n mukaisesti oikeus ottaa vastaan 

kyseisiä jätteitä.  

Luovutettaessa vaarallisia jätteitä ne on pakattava tiiviiseen ja jätteen vaara-

ominaisuuksilla merkittyyn pakkaukseen. Vaarallisten jätteiden siirtoa varten 

on laadittava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjaan tulee merkitä tiedot kuljetettavasta 

jätteestä jätelain 121 §:n ja jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen mu-

kaisesti. Siirtoasiakirjan tiedot tai sen jäljennös on säilytettävä vähintään kol-

men vuoden ajan. 

16. Mikäli kaatopaikalle toimitetaan jätettä, on jätteen kaatopaikkakelpoisuus tarvit-

taessa ensin selvitettävä kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 

(331/2013) mukaisesti ja asiasta sovittava etukäteen kaatopaikan hoidosta 

vastaavan kanssa. Säännöllisesti syntyvän saman laatuisen jätteen kaatopaik-

kakelpoisuus on varmistettava laadunvalvontatestein kaatopaikan pitäjän edel-

lyttämin väliajoin. 

17. Jätevesien käsittelyssä käytettävät nanogeotuubit tulee sijoittaa vesitiiviille ja 

katetulle siirtolavalle. Liete on toimitettava laitokseen, jolla on ympäristöluvan 
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tai muutoin oikeus jätelain 29 §:n mukaisesti oikeus ottaa vastaan kyseisiä jät-

teitä. 

Kemikaalit ja niiden varastointi 

18. Toiminnassa käytettävät raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet sekä tuotteet on 

varastoitava ja käsiteltävä asianmukaisesti merkittyinä, katetussa tilassa tai 

muutoin tuulelta ja sateelta suojattuna siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaa-

raa ihmisten terveydelle, maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, 

epäsiisteyttä, pölyämistä, hajua eikä muutakaan haittaa ympäristölle.  

19. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että tuotannossa pyritään jatkuvasti käyt-

tämään vesistön kannalta mahdollisimman haitattomia kemikaaleja, ja että jä-

tevedenpuhdistamolle joutuvien haitallisten aineiden määrät ovat mahdolli-

simman pieniä.  

20. Nestemäiset kemikaalit ja polttoaineet on varastoitava ko. kemikaalityypille tar-

koitetussa, asianmukaisesti merkityssä säiliössä. Samaan säiliöryhmään ei 

saa sijoittaa keskenään vaarallisesti reagoivia kemikaaleja tai kemikaaleja, jot-

ka syövyttävät muun varoallastilassa olevan säiliön rakennemateriaalia, perus-

tusta tai vallitilan rakennetta. Varasto- ja prosessitilojen lattiakaivot on varustet-

tava suojakansin tai sulkuventtiilein. Säiliöiden varo- ja suoja-altaat on varus-

tettava tyhjennysventtiilein, jotka on pidettävä suljettuna ja avattava vain esi-

merkiksi sadevesien poistamiseksi varoaltaista. 

Polttoaine- ja kemikaalisäiliöt sekä kemikaalien ja polttoaineiden lastaus- ja 

purkupaikat on sijoitettava riittävällä tilavuudella ja muilla tarpeellisilla varojär-

jestelmillä varustettuihin tiivisrakenteisiin suoja-altaisiin niin, että mahdollisen 

polttoaine- tai kemikaalivuodon sattuessa vuoto ei pääse maaperään ja edel-

leen pohjaveteen tai mereen, ja siten että vuoto voidaan kerätä talteen. Sisäti-

loissa olevien säiliöiden osalta suoja-allas voidaan korvata kynnystyksin tai 

muiden vastaavan suojatason antavilla varojärjestelmillä. Suoja-altaat on ra-

kennettava vettä ja laitoksella käytettäviä kemikaaleja läpäisemättöminä. 

21. Mikäli toiminnassa otetaan käyttöön uusia ympäristölle ja terveydelle haitallisia 

ja vaarallisia kemikaaleja, tulee toiminnanharjoittajan ennen kemikaalien käyt-

töönottoa toimittaa niitä koskevat tiedot, kuten CAS-numero, vaaralausekkeet, 

käyttömäärät ja varastointi/käyttöpaikat sekä arvion niiden mahdollisista pääs-

töistä ja vaikutuksista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Lisäksi toiminnan-

harjoittajan tulee ilmoittaa kirjallisesti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, mi-

käli jonkun nykyisin käytössä olevan haitallisen tai vaarallisen kemikaalin käyt-

tömäärä lisääntyy merkittävästi tai sellaisista muutoksista tuotannossa, joista 

voi aiheutua haitallisia vaikutuksia ympäristölle tai terveyteen. 

Toiminnanharjoittajan on mahdollisuuksien mukaan valittava olemassa olevista 

vaihtoehdoista kemikaali, josta aiheutuu vähiten haittaa tai vaaraa terveydelle 

tai ympäristölle. 

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja energiatehokkuus 

22. Luvanhaltijan on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan ke-

hittymistä ja toimialaansa kuuluvia BAT-päätelmiä. Parasta taloudellisesti käyt-

tökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä laitoksen kaikissa toiminnoissa niin, 
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että päästöt ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä 

sekä energian käyttö mahdollisimman tehokasta. 

23. Laitos on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen energiatehokkuus on 

mahdollisimman suuri ja laitoksen energiatehokkuutta on jatkuvasti kehitettä-

vä. Laitoksen toimintaan liittyvän energian ja polttoaineiden kulutusta on seu-

rattava. Luvanhaltijan on vuosittain raportoitava energiatehokkuuden kehitty-

misestä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. 

Ennaltavarautuminen sekä poikkeus- ja häiriötilanteet 

24. Luvanhaltijan on ennakolta varauduttava poikkeus- ja häiriötilanteiden sekä 

onnettomuuksien estämiseksi ja niiden seurausten rajoittamiseksi.  

Kemiantehtaalla on oltava ympäristöriskeihin varautumiseksi ympäristönsuoje-

lulain 15 §:ssä tarkoitettu riskinarviointiin perustuva ennaltavarautumissuunni-

telma, jossa toiminnan ympäristöriskit ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset 

tunnistetaan ja esitetään toimenpiteet niiden poistamiseksi. Ennaltavarautu-

missuunnitelmassa on huomioitava tarpeellisilta osin alueen muut toimijat ja 

toiminnot. Ennaltavarautumissuunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Suunnitel-

maa on tarkistettava ympäristöriskeihin vaikuttavien muutosten jälkeen. 

Ennaltavarautumissuunnitelma tulee päivittää ja toimittaa Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskukselle sekä Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

hyvissä ajoin ennen tuotannollisen toiminnan aloittamista.  

25. Luvanhaltijan tulee olla varautunut tulipalojen tai muiden onnettomuuksien 

seurauksena syntyvien poikkeuksellisen haitallisten jätevesien tai poikkeuksel-

lisen suurten sammutusjätevesimäärien varastointiin ja/tai käsittelyyn riittävällä 

varastointikapasiteetilla. Kapasiteettia tulee olla käytettävissä kaikissa tilan-

teissa. Sammutusjätevesien laatu on tutkittava ja tarvittaessa vedet on esikäsi-

teltävä ennen niiden toimittamista asianmukaiseen käsittelyyn. 

Mikäli sammutusjätevesien keräilyyn, varastointiin tai käsittelyyn tulee muutok-

sia, hakijan tulee päivittää suunnitelma ja esittää se Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskukselle.  

26. Jos prosessilaitteisiin tai laitoksen muuhun toimintaan tulee vikoja tai häiriöitä, 

jotka lisäävät tavanomaisten päästöjen määrää tai muuttavat niiden laatua hai-

tallisemmaksi, tai ympäristöön on muusta syystä joutunut tai uhkaa joutua öl-

jyä, myrkyllisiä aineita tai muita laadultaan tai määrältään tavanomaista haital-

lisempia päästöjä, luvanhaltijan on ryhdyttävä toimenpiteisiin päästöjen ehkäi-

semiseksi, niistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumi-

sen estämiseksi. Laitteet ja laitoksen rakenteet on saatettava normaaliin toi-

mintakuntoon niin pian, kuin se teknisesti on mahdollista. 

Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on tehdasalueella oltava riittävä 

määrä imeytysmateriaalia aina saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet ke-

mikaalit, polttonesteet ja muut ympäristölle haitalliset aineet on kerättävä välit-

tömästi talteen. 

27. Poikkeustilanteiden ja onnettomuuksien varalta on huolehdittava siitä, että teh-

taan prosessien sisäiset varojärjestelmät, säiliöiden varoaltaat ja viemärijärjes-

telmät ovat riittäviltä osin suljettavissa ja sade- ja jäähdytysvesiviemärit ovat 

riittäviltä osin suljettavissa. Tämä on mm. merkittävien käyttöhäiriöiden tai tuli-

palojen vaikutusten estämiseksi. Ennen kaikkea on huolehdittava siitä, että 
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tuotantoprosessit ja varojärjestelmät pidetään ajan tasalla, niitä käyttävä henki-

löstö on riittävästi perehtynyt niiden käyttöön ja järjestelmä on varustettu tar-

peellisilla hälytys- ja mittalaitteilla. 

28. Poikkeuksellisista tilanteista, joista saattaa aiheutua vaaraa tai haittaa ympä-

ristölle, on ilmoitettava välittömästi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja vai-

kutusalueiden kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille. Poikkeuksellisista tilan-

teista on ilmoitettava myös terveydensuojeluviranomaisille, mikäli päästöistä 

voi aiheutua vaaraa terveydelle. 

Laitoksen rakentaminen ja toiminnan käynnistäminen 

29. Laitos on suunniteltava ja rakennettava siten, että siinä käytetään parasta 

käyttökelpoista tekniikkaa ja päästöt ympäristöön ovat mahdollisimman pienet. 

Toiminnan suunnittelussa tulee huomioida myös laitoksen sijainti suurteolli-

suusalueella, toiminnan luonteesta johtuvat erityispiirteet sekä onnettomuus-

riskit. Luvanhaltijan on toimitettava valvontaviranomaiselle laitoksen lopulliset 

rakennussuunnitelmat, rakennepiirustukset ja laitosalueen käyttösuunnitelma 

päästöjen muodostumisen kannalta olennaisten toimintojen, koneiden ja lait-

teiden sijoittamisesta sekä melusuojauksista hyvissä ajoin ennen rakentami-

sen aloittamista. Lisäksi valvontaviranomaiselle on toimitettava laitosaluetta 

koskeva asemapiirros, josta ilmenevät vesi- ja sadevesiviemäreiden, öljyn- ja 

hiekanerotuskaivojen, kemikaalisäiliöiden, jätevarastojen, keräily- ja varoaltai-

den ym. käsittelyjärjestelmien sijainnit sekä alueiden pinnoittaminen.  

Tuotantotoiminnan aloittamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle hyvis-

sä ajoin ennen toiminnan aloittamista. 

30. Luvanhaltijan tulee toimittaa viimeistään kuusi kuukautta ennen tuotannollisen 

toiminnan aloittamista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle analsiimihiekkasel-

vitys, joka sisältää tarkemmat tiedot mm. analsiimihiekan laadusta, laadunvaih-

telusta ja analsiimihiekan laadunvarmistuksesta.  

31. Luvanhaltijan tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen tuotannollisen toiminnan 

aloittamista aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi selvitys, joka sisältää tar-

kemmat tiedot mm. jätevesien laadunvaihtelusta haitta-aineittain (vaihteluväli) 

ja laitoksella tapahtuvan jätevesien esikäsittelyn riittävyydestä. Suunnitelma 

selvityksen toteuttamisesta tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 

etukäteen hyväksyttäväksi.  

Selvityksen perusteella aluehallintovirasto voi tarkentaa lupaa ja muuttaa lu-

pamääräyksiä sekä antaa uusia määräyksiä.  

32. Luvanhaltijan on toimitettava aluehallintovirastolle kahden ensimmäisen toi-

mintavuoden tarkkailuun perustuva selvitys puhdistamolle johdettavan jäteve-

den laadusta ja sen vaikutuksista Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamon 

toimintaan sekä toiminnasta aiheutuvista ilmapäästöistä.   

Selvitys on toimitettava aluehallintovirastolle 6 kuukauden kuluessa toisen toi-

mintavuoden päättymisestä. Suunnitelma selvityksen tekemisestä tulee toimit-

taa hyvissä ajoin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi. Selvi-

tyksen perusteella aluehallintovirasto voi muuttaa tämän päätöksen lupamää-

räyksiä, antaa uusia määräyksiä sekä muuttaa tarvittaessa raja-arvoja.  
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Selvityksessä on jätevesien osalta esitettävä jätevesien sisältämien haitallis-

ten aineiden pitoisuudet sekä niiden vaihteluvälit komponenteittain, niiden vai-

kutukset jätevedenpuhdistamon toimintaan sekä edelleen mereen. Lisäksi sel-

vitykseen tulee sisällyttää tiedot jäteveden toksisuudesta. Selvitykseen tulee 

liittää arvio jäteveden esikäsittelyn riittävyydestä, puhdistustehosta sekä tarvit-

taessa esitys mahdollisuuksista esikäsittelyn tehostamiselle. 

Selvityksessä on ilmapäästöjen osalta esitettävä ainakin määräyksessä 44 

määrätyn tarkkailun 1. vaiheen tulokset sekä mallinnus todellisista ilmapääs-

töistä. 

Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista, sen vaaraa tai pi-
laantumisesta aiheutuvia haittoja 

33. Luvanhaltijan on asfaltoitava ja hulevesiviemäröitävä raaka-aineiden ja kemi-

kaalien varastointi- ja lastausalueet, sekä muut alueet tarpeen mukaan.  

Laitosalueen asfaltoitua aluetta tulee puhdistaa säännöllisesti ja huolehtia siitä, 

että mm. raaka-aineita ei kulkeudu kemiantehtaan alueen ulkopuolelle. Alueen 

siisteydestä tulee muutoinkin huolehtia.  

34. Laitoksen alueella olevat kohteet, joista voi päästä öljyjä hulevesien mukana 

mereen, on varustettava öljynerottimin. Selkeytys- ja jäähdytysvesialtaille ve-

den öljyhiilivetypitoisuus saa olla enintään 5 mg/l. Öljynerotin on varustettava 

öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä, jota voidaan seurata 

jatkuvasti. Viemärissä on oltava välittömästi öljyerottimen jälkeen näytteenotto- 

ja sulkuventtiilikaivo, josta voidaan tarvittaessa sulkea vesien pääsy huleve-

siviemäriin. Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo on sijoitettava, merkittävä ja 

suojattava siten, että kaivoon on esteetön pääsy myös talviaikaan. Sulkuvent-

tiilikaivo on voitava sulkea viivytyksettä kaikissa tilanteissa.  

35. Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa aiheutua sellaisia päästöjä tai ympäristö-

vaikutuksia, joita ei ole voitu kaikilta osin ennalta arvioida riittävässä laajuu-

dessa tässä päätöksessä, on asiasta viipymättä ilmoitettava Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelu- ja 

terveydensuojeluviranomaisille. Ilmoitukseen on liitettävä arvio päästöistä ja 

niiden ympäristövaikutuksista. Ilmoituksessa on oltava luvanhaltijan oma arvio 

siitä, edellyttääkö toiminnan muutos ympäristöluvan muuttamista tai tarkkailun 

tarkentamista, ja tieto siitä, mihin toimenpiteisiin luvanhaltija on ryhtynyt pääs-

töjen ja niiden vaikutusten rajoittamiseksi.  

Tarkkailu ja raportointi 

Käyttötarkkailu 

36. Laitoksen sekä laitosalueen rakenteita ja laitteita sekä niiden kuntoa tulee 

tarkkailla säännöllisesti. Rakenteiden ja laitteiden rikkoutuminen sekä muut 

puutteet on kirjattava ylös ja korjaus- ja/tai huoltotoimiin on ryhdyttävä välittö-

mästi. Käyttötarkkailuun liittyviä toimenpiteitä koskevat tiedot tulee kirjata ylös. 

Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. 

37. Kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn käytettävien säiliöiden ja astioiden sekä 

putkistojen ja muiden laitteiden ja rakenteiden kuntoa sekä varastointitiloja on 

tarkkailtava säännöllisesti. Korjaustoimenpiteisiin on tarpeen vaatiessa ryhdyt-

tävä viipymättä. Säiliöiden varoaltaiden pinnoitukset ja rakenteet sekä kemi-

kaalien käsittely-, lastaus- ja varastoalueiden päällystyksien kunto on tarkistet-
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tava säännöllisesti ja todetut vauriot on korjattava mahdollisimman nopeasti. 

Nestemäisten kemikaalien ja muiden aineiden täyttö- ja tyhjennyspaikkojen 

pinnoitteen kunto on tarkastettava säännöllisesti ja todetut vauriot korjattava 

viipymättä. 

Suoja-altaiden sade- ja sulamisvesien poisto tulee suorittaa valvotusti. Säiliöi-

den, suoja-altaiden ja putkistojen tarkastuksista ja toimenpiteistä on pidettävä 

kirjaa. 

38. Öljyerottimen täyttöaste ja sen hälytysjärjestelmien toimivuus on tarkistettava 

riittävän usein, vähintään kahden kuukauden välein.  

Jätevesien tarkkailu 

39. Kokkolan kaupungin Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle johdettavan 

jäteveden virtaamaa, lämpötilaa, sähkönjohtavuutta ja pH:ta tulee seurata jat-

kuvatoimisesti. 

40. Luvanhaltijan tulee laatia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle yksityiskohtai-

nen esitys hyväksyttäväksi 1. vaiheen tarkkailusta hyvissä ajoin ennen tuotan-

nollisen toiminnan aloittamista.  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus voi luvanhaltijan esityksestä päättää siirtymi-

sestä tarkkailun 1. vaiheesta (käynnistämisestä siihen saakka, kunnes toiminta 

ja päästöt ovat vakiintuneet) 2. vaiheeseen (toiminnan ja päästöjen vakiinnut-

tua) mikäli luvanhaltija voi tarkkailutulosten perusteella osoittaa jäteveden laa-

dun olevan riittävän vakaa tarkkailun muuttamiseksi. 

Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle johdettavasta jätevedestä tulee ot-

taa vuorokauden kokoomanäytteet vähintään seuraavasti: 

- 1. vaihe: kerran viikossa 

- 2. vaihe: joka toinen viikko 

Näytteistä tulee analysoida ainakin seuraavat parametrit: pH, sähkönjohta-

vuus, alkaliniteetti, kiintoaine, kok-P, kok-N, BOD7ATU, TOC, litium, arseeni, 

kadmium, kromi, kupari, nikkeli, lyijy, sinkki, elohopea, koboltti sekä muut 

mahdolliset merkitykselliset metallit. Mittausten yhteydessä tulee määrittää ve-

den virtaama ja lämpötila.  

Esitykseen tulee sisällyttää jätevesien toksisuuden tarkkailun järjestäminen. 

Tarkkailua voidaan muuttaa luvanhaltijan esityksestä Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskuksen hyväksymällä tavalla, mikäli muutokset eivät heikennä tulosten luo-

tettavuutta ja lupamääräysten valvottavuutta. 

41. Luvanhaltijan on tehtävä selvitys toiminnassa käytettävistä ympäristölle tai ter-

veydelle vaarallisista ja haitallisista kemikaaleista, prosessissa muodostuvista 

yhdisteistä ja jäteveden mukana puhdistamolle johdettavista yhdisteistä, joilla 

esimerkiksi myrkyllisyytensä tai pysyvyytensä vuoksi saattaa olla vaikutusta jä-

teveden laatuun, puhdistamon toimintaan tai vesistöön. 

Selvityksessä tulee erityisesti ottaa huomioon aineet, jotka ovat valtioneuvos-

ton asetuksen 1022/2006 ja sen muutoksien mukaan vesiympäristölle vaaralli-
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sia tai haitallisia. Mikäli on mahdollista, että asetuksen 1022/2006 ja sen muu-

toksien liitteen 1 kohtien C2 ja D aineita pääsee viemäriin merkittävissä mää-

rin, tulee niiden päästöt arvioida ensisijaisesti mittaamalla. Mittaamisessa on 

sovellettava em. asetuksen liitteen 3 analyysimenetelmiä ja tulosten tulkintaa 

koskevia määritelmiä. Päästöt voidaan arvioida laskennallisesti, jos em. ana-

lyysimenetelmiä ei ole käytettävissä. Selvitys on toimitettava Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle 31.10.2027 mennessä. 

Tarkkailuohjelmaa on tarpeen mukaan täydennettävä vaarallisia ja haitallisia 

aineita koskevan selvityksen tulosten perusteella. Esitys vaarallisten ja haital-

listen aineiden tarkkailusta sekä tarvittaessa aineiden toksista vaikutuksista 

vesieliöille on toimitettava selvityksen liitteenä. 

KIP Eteläisen selkeytys- ja jäähdytysvesialtaisiin johdettavat vedet 

42. KIP Eteläisen selkeytys- ja jäähdytysvesialtaisiin johdettavan jäähdytysveden 

määrä ja lämpötila on tiedettävä. 

KIP Eteläisen selkeytys- ja jäähdytysvesialtaille johdettavista hulevesistä tulee 

tarkkailla jatkuvatoimisesti virtaamaa, sähkönjohtavuutta sekä pH:ta. Lisäksi 

ainakin kaksi kertaa vuodessa tulee hulevesistä ottaa näytteet, joista analysoi-

daan ainakin kiintoaine sekä litium- ja arseenipitoisuudet. 

Tarkkailua voidaan muuttaa luvanhaltijan esityksestä Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskuksen hyväksymällä tavalla, mikäli muutokset eivät heikennä tulosten luo-

tettavuutta ja lupamääräysten valvottavuutta.  

43. Luvanhaltijan on tarkkailtava KIP Eteläisen selkeytys- ja jäähdytysvesialtailta 

mereen johdettavan veden laatua ja määrää. Mereen johdettavasta vedestä on 

yhteisesti muiden altaan kautta vesiä johtavien laitosten kanssa tarkkailtava 

jatkuvasti veden määrää, pH:ta ja lämpötilaa sekä viikon kokoomanäyttein kiin-

toaine-, typpi- ja fosforipitoisuutta.  

Lisäksi mereen johdettavasta vedestä tulee tarkkailla litium- ja arseenipitoi-

suutta viikon kokoomanäyttein ainakin kerran vuodessa. 

Ilmapäästöjen tarkkailu 

44. Laitokselta ilmaan johdettavia päästöjä tulee tarkkailla siten, että saadaan luo-

tettava kuva laitoksen kokonaispäästöistä ja voidaan todentaa lupamääräyk-

sessä 8 asetettujen raja-arvojen noudattaminen.  

Konversiouunista on mitattava jatkuvatoimisesti ainakin lämpötilaa, O2-

pitoisuutta, painetta sekä kaasunvirtausnopeutta. 

Ilmapäästökohteiden päästöt ilmaan tulee mitata seuraavasti: 

- 1. vaihe (käynnistämisestä siihen saakka, kunnes toiminta ja päästöt ovat 

vakiintuneet): ainakin kaksi kertaa vuodessa 

- 2. vaihe (toiminnan ja päästöjen vakiinnuttua): ainakin kerran vuodessa 

Konversiouunin poistokaasuista tulee mitata ainakin seuraavat parametrit: 

NO2, CO2, CO, CH4, SO2, hiukkaset, litium, arseeni, merkitykselliset metallit, 
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lämpötila, virtaama sekä kosteus-%.  Pesureiden poistokaasuista tulee mitata 

ainakin seuraavat parametrit: litium, merkitykselliset metallit, lämpötila ja vir-

taama. 

Muiden ilmapäästökohteiden mittaukset tulee tehdä ainakin kerran vuodessa. 

Poistokaasuista tulee mitata ainakin hiukkaset. Esitys tarkkailun järjestämises-

tä tulee sisällyttää yksityiskohtaiseen tarkkailusuunnitelmaan.  

Luvanhaltijan tulee tehdä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle yksityiskohtai-

nen esitys hyväksyttäväksi 1. vaiheen tarkkailusta hyvissä ajoin ennen tuotan-

nollisen toiminnan aloittamista.  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus voi luvanhaltijan esityksestä päättää tarkkailun 

1. vaiheesta siirtymisestä 2. vaiheeseen mikäli luvanhaltija voi tarkkailutulosten 

perusteella osoittaa ilmapäästöjen olevan riittävän vakaat tarkkailun muutta-

miseksi. 

Tarkkailua voidaan muuttaa luvanhaltijan esityksestä Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskuksen hyväksymällä tavalla, mikäli muutokset eivät heikennä tulosten luo-

tettavuutta ja lupamääräysten valvottavuutta.  

Melun tarkkailu 

45. Kemiantehtaan toiminnan aiheuttama ympäristömelu on selvitettävä mittauksin 

viiden vuoden välein. Meluselvitys on laadittava ensimmäisen kerran viimeis-

tään laitoksen toisen toimintavuoden aikana. Mittaukset on suoritettava mikäli 

mahdollista, yhdessä alueella toimivien muiden melua aiheuttavien laitosten 

kanssa. Selvitykseen tulee liittää esitys tarvittavista melunhallintatoimenpiteis-

tä. Mittaukset on tehtävä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä ta-

valla. Mikäli prosessiin tehdään muutoksia, jotka voivat olennaisesti lisätä me-

lupäästöjä, on päästölähteen melu mitattava ja sen vaikutus ympäristömeluun 

selvitettävä. Tällaisista muutoksista on ilmoitettava valvontaviranomaisille. 

Luvanhaltijan on osallistuttava mahdollisesti tehtäviin Kokkolan suurteollisuus-

aluetta koskeviin yhteisiin meluselvityksiin. 

Analsiimihiekan tarkkailu 

46. Luvanhaltijan tulee olla selvillä toiminnassa syntyvän jätteen laadusta. Toimin-

nassa syntyvästä analsiimihiekasta tulee ottaa näytteitä ja analysoida ne seu-

raavasti: 

- 1. vaihe (käynnistämisestä siihen saakka, kunnes toiminta ja päästöt ovat 

vakiintuneet): näytteet tulee ottaa vähintään kaksi kertaa kuukaudessa 

viikon kokoomanäytteinä  

- 2. vaihe (toiminnan ja päästöjen vakiinnuttua): näytteet tule ottaa vähin-

tään kerran kuukaudessa viikon kokoomanäytteenä  

Analsiimihiekasta tulee analysoida ainakin seuraavien parametrien pitoisuus ja 

liukoisuus: pH, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Li, Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn, ja rik-

kiyhdisteet.  

Rikasteen alkuperän ja laadun muuttuessa tulee analsiimihiekasta tehdä uudet 

analyysit. 
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Luvanhaltijan tulee tehdä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle yksityiskohtai-

nen esitys hyväksyttäväksi 1. vaiheen tarkkailusta hyvissä ajoin ennen tuotan-

nollisen toiminnan aloittamista. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus voi luvanhaltijan esityksestä päättää tarkkailun 

1. vaiheesta siirtymisestä 2. vaiheeseen mikäli luvanhaltija voi tarkkailutulosten 

perusteella osoittaa jätteen laadun olevan riittävän vakaa tarkkailun muutta-

miseksi. 

Tarkkailua voidaan muutoin muuttaa luvanhaltijan esityksestä Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla, mikäli analyysitulosten pe-

rusteella luvanhaltija pystyy esittämään, että analsiimihiekan laatu on riittävän 

vakaa. Muutokset eivät saa heikentää tulosten luotettavuutta ja lupamääräys-

ten valvottavuutta.  

Ympäristövaikutusten tarkkailu 

47. Luvanhaltijan on osallistuttava Kokkolan seudun ilmanlaadun yhteistarkkailuun 

sekä leviämismalli- ja bioindikaattoriselvityksiin.  

48. Kemiantehtaan vaikutuksia pohjaveteen on tarkkailtava ainakin kolmesta poh-

javesiputkesta vähintään kaksi kertaa vuodessa otettavin näyttein. Määräyk-

sen 50 mukainen yksityiskohtainen tarkkailusuunnitelma tulee sisältää esityk-

sen pohjaveden tarkkailuun käytettävistä pohjavesiputkista. Näytteistä tulee 

analysoida ainakin pH, sähkönjohtavuus, sameus, litium ja arseeni. Näytteen-

oton yhteydessä tulee määrittää pohjaveden pinnankorkeus, lämpötila, haju ja 

ulkonäkö.  

Pohjaveden tarkkailu voidaan hoitaa osana Patamäen pohjavesialueen yhteis-

tarkkailua. 

49. Luvanhaltijan on tarkkailtava vesistövaikutuksia Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskuksen hyväksymällä tavalla sekä vaikutuksia kalakantoihin ja kalastuk-

seen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä 

tavalla. Tarkkailu voidaan toteuttaa yhteistarkkailuna. Esitys tarkkailun järjes-

tämisestä tulee toimittaa ELY-keskuksille hyväksyttäväksi ennen toiminnan 

käynnistämistä. 

Yksityiskohtainen tarkkailusuunnitelma 

50. Tämän päätöksen mukaisesti päivitetyt yksityiskohtaiset käyttö- ja päästötark-

kailusuunnitelmat ja esitykset raportoinnista on toimitettava Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskukselle hyväksyttäväksi kolme kuukautta ennen tuotannollisen toi-

minnan aloittamista. 

Tämän päätöksen mukaista käyttö- ja päästötarkkailua voidaan muuttaa Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset 

eivät heikennä tulosten luotettavuutta, tarkkailun kattavuutta tai lupamääräys-

ten valvottavuutta. 

51. Tarkkailuille ja raportoinneille on nimettävä yhteyshenkilö(t), joka huolehtii lai-

tosten asianmukaisesta käytöstä, hoidosta ja tarkkailuista. Yhteyshenkilöllä on 

oltava tehtävään riittävä ammattitaito ja hänen on oltava luvanhaltijan palve-
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luksessa. Yhteyshenkilön tiedot on ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskukselle sekä Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Laadunvarmistus 

52. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi sekä automaattisten mittausjärjestel-

mien kalibrointiin käytettävät vertailumittaukset on suoritettava standardimene-

telmien (CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasoinen yleisesti käytössä oleva mene-

telmä) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti käytössä olevilla vi-

ranomaisten hyväksymillä menetelmillä. Mittausraporteissa on esitettävä käy-

tetyt mittausmenetelmät, niiden epävarmuudet, mittausten laadunvarmistus 

sekä arvio tulosten edustavuudesta. Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden tes-

tauksessa on käytettävä kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 

(331/2013) mukaisia tai niihin rinnastettavia, yleisesti käytössä olevia mene-

telmiä. 

Kirjanpito ja raportointi 

53. Laitoksen toiminnasta, huollosta ja valvonnasta, päällysteiden ja suoja-altaiden 

rakenteista ja kunnosta sekä toimintaan liittyvistä ympäristönsuojelun kannalta 

merkityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä on pidettävä kirjaa. Siihen on 

kirjattava jäljempänä esitetyt raportointia varten tarvittavat tiedot. Kirjanpito 

koskee myös päästö- ja vaikutustarkkailumittauksia, näytteiden ottoa ja analy-

sointia, mittalaitteiden laadunvarmennusta ja kalibrointeja. Kaikki mittaustulok-

set sekä tiedot kalibroinneista ja tarkastustesteistä on tallennettava, käsiteltävä 

ja esitettävä tarkoituksen mukaisella tavalla, jotta valvontaviranomainen voi 

tarvittaessa tarkastaa, että toimintaa koskevia vaatimuksia ja päästöraja-arvoja 

noudatetaan. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontavi-

ranomaisille. 

54. Luvanhaltijan on kuukausittain raportoitava Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskukselle vähintään laitoksella syntyvän analsiimihiekan sekä Kokkolan 

kaupungin jätevedenpuhdistamolle johdettavan jäteveden määrä ja laatu.  

Luvanhaltijan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle edellistä vuotta koskeva raportit. Vuosiraporttitiedot on toimitettava 

ensisijaisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään soveltuvassa muodossa ja 

niistä tulee käydä ilmi ainakin seuraavat tiedot: 

- tuotanto- ja käyntitiedot 

- käytetyt raaka- ja apuaineet sekä polttoaineet 

- kemikaalit, huomioiden REACH-asetuksen vaatimukset 

- energian- ja vedenkulutus 

- jäähdytysveden määrä ja lämpökuorma 

- Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle johdetun tai muuhun luvanva-

raiseen käsittelylaitokseen toimitetun veden määrä ja laatu 

- ilma- ja vesipäästöjen vertailu lupamääräyksissä asetettuihin raja-arvoihin 

ja tiedot raja-arvojen saavuttamisesta  

- tiedot kertaluonteisista mittauksista ja selvityksistä 

- yhteenveto toiminnassa syntyvän analsiimihiekan laadusta, määrästä, 

ominaisjätemäärästä sekä jätteen toimituspaikasta ja käsittelytavoista 
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- yhteenveto muista toiminnassa syntyvistä jätteistä, niiden laadusta, mää-

rästä ja ominaisjätemäärästä sekä kuljetus- ja käsittelytavoista 

- yhteenveto alas- ja ylösajoista, poikkeus- ja häiriötilanteista, niiden ajan-

kohdista, kestoajoista, niiden aiheuttamista päästöistä ja toimenpiteistä, 

joihin niiden johdosta on ryhdytty 

- vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset toiminnassa. 

Jätteet tulee luokitella kirjanpidossa valtioneuvoston asetuksen jätteistä 

(978/2021) liitteen 3 mukaisesti. 

Kaikista lupamääräysten raja-arvon ylittävistä tarkkailutuloksista on viipymättä 

ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle sekä Kokkolan kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

55. Luvanhaltijan on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä toimitettava Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskukselle, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalous-

viranomaiselle sekä Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

edellistä vuotta koskevat vesistö- ja kalataloustarkkailun vuosiraportit.  

Muiden vaikutustarkkailujen vuosiraportit on toimitettava Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskukselle sekä Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

kuukauden kuluessa niiden valmistumisen jälkeen. 

Toiminnan muuttaminen, pitkäaikainen keskeyttäminen tai lopettaminen 

56. Toiminnan muuttamisesta tai toimintojen pitkäaikaisesta keskeyttämisestä on 

ilmoitettava ennakolta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Kokkolan kau-

pungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarvittaessa terveydensuojeluvi-

ranomaiselle. 

57. Luvanhaltijan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä lupavi-

ranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua ja 

maaperänsuojelua sekä jätehuoltoa koskevista, toiminnan lopettamiseen liitty-

vistä toimista. 

Luvanhaltija vastaa laitoksen toiminnan päätyttyä tarvittavista toimista pilaan-

tumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan vaikutusten selvittämisestä. 

58. Laitosalueen maaperän ja pohjaveden tila on selvitettävä toiminnan tai sen 

osan lopettamisen yhteydessä. Selvityksestä saatuja tuloksia on verrattava 

tämän päätöksen hakemusasiakirjoissa olevan perustilaselvityksen vastaaviin 

tutkimustuloksiin. Tarvittaessa alueen maaperä on puhdistettava toiminnan lo-

puttua. Tehty perustilaselvitys on liitettävä edellisessä lupamääräyksessä mää-

rättyyn toiminnan lopettamista koskevaan suunnitelmaan. Tarvittaessa pilaan-

tunut maaperä on puhdistettava. 

RATKAISUN PERUSTELUT 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tämä ratkaisu koskee vain Keliber 

Technology Oy:n litiumkemiantehtaan toimintaa kiinteistöllä 272-43-1-17.  

Hakemuksessa esitetty analsiimihiekan kemiantehtaan ulkopuolella tapahtu-

va sijoittaminen (esimerkiksi satamien rakenteisiin) kuivana ja/tai lietemäise-

nä sekä muu käsittely, eivät kuulu tässä päätöksessä ratkaistaviin asioihin. 

Aluehallintovirasto on antanut tarvittavat määräykset jätteistä ja jätehuollosta, 
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kuten selvitysvelvoitteen koskien analsiimihiekan laadun tarkempaa selvittä-

mistä ja hallintaa. Toiminnanharjoittaja vastaa asianmukaisen jätehuollon jär-

jestämisestä ja mm. toiminnassa muodostuvien jätteiden laadun selvittämi-

sestä. 

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset 

Kyseessä on rakennettava litiumkemiantehdas, joka on ympäristönsuojelu-

lain tarkoittama direktiivilaitos. Laitoksen toiminta sekä ympäristöluvanvarai-

suus määräytyvät perustuen ympäristönsuojelulain (YSL) liitteen 1 taulukon 1 

kohtaan 4 a) epäorgaanisten kemikaalien valmistus. 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 3 momentin mukaan päästöraja-arvoa sekä 

päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee pe-

rustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Ympäristönsuojelulain 75 

§:n 1 momentin mukaan direktiivilaitoksen päästöraja-arvojen, tarkkailun ja 

muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen 

toteuttamiseksi perustuttava päätelmiin. 

Laitoksen pääasialliselle toiminnalle (litiumhydroksidin tuotanto) ei asiaa rat-

kaistaessa ole laadittu ympäristönsuojelulain 72 §:n 1 momentin 2) kohdassa 

tarkoitettuja päätelmiä eikä näin ollen myöskään kohdassa 3) tarkoitettuja 

päästötasoja.  Parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi on asiaa ratkaista-

essa tehty ympäristönsuojelulain 53 §:n mukaisesti. Laitosta suoraan koske-

vien BAT-asiakirjojen puuttuessa seuraavia asiakirjoja on käytetty tausta-

aineistona:  

- Euroopan komission vuonna 2007 julkaisema vertailuasiakirjan Large 

Volume Inorganic Chemicals- Solids and Others Industry (LVIC-S). Epä-

orgaanista kemianteollisuutta koskevia BAT-päätelmiä ei ole vielä julkais-

tu, työ on käynnistynyt vuonna 2022.  

- Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft, 2021 

- Government of Western Australia Department of Water and Environmen-

tal Regulation, Works Approval W5977, Tianqi Lithium Australia Pty Ltd. 

Lupaharkinnassa on otettu soveltuvin osin huomioon Euroopan komission 

antama täytäntöönpanopäätös (2016/902/EU, julkaistu 9.6.2016) koskien 

kemianalan jätevesien ja jätekaasujen yhdenmukaisten käsittely- ja hallinta-

järjestelmien parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (CWW). 

Toiminnassa syntyy suuri määrä analsiimihiekkajätettä (06 02 99), noin 315 

000 tonnia vuodessa. Kyseessä on vaaraton jäte. Hakija on täydennykses-

sään tarkentanut esitystään analsiimihiekan jätekoodista. Asiasta on keskus-

teltu myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.  

Hakemuksessa esitettyjen selvitysten perusteella, analsiimihiekka on sijoitet-

tavissa vaarattoman jätteen kaatopaikalle. Koska kyseessä on kuitenkin uusi 

prosessi ja toimiala Suomessa, on aluehallintovirasto määrännyt tehtäväksi 

ennen toiminnan aloittamista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle tarkemman 

selvityksen analsiimihiekasta. Täydennyksessä 13.6.2022 hakija on ilmoitta-

nut käynnistävänsä kaatopaikka-alueen suunnittelun, täydennyksen mukaan 

kaatopaikka tulee olemaan käytössä kemiantehtaan tuotannollisen toiminnan 

käynnistyessä. Hakija on myös esittänyt analsiimihiekalle muita mahdollisia 

sijoituspaikkoja.  
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Sijoituspaikka 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 

arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan; 1) luonne, kesto, ajankohta ja 

vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja onnetto-

muusriski; 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 3) merki-

tys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 4) sijoituspaikan 

ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama käyttötar-

koitus; sekä 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.  

Kysymyksessä on suurimittakaavainen teollisuustoiminta, joka on luonteel-

taan pysyvää. Se aiheuttaa pitkäaikaisia ja pysyviä vaikutuksia maankäytölle. 

Toiminta kuitenkin sijoittuu Kokkolan suurteollisuusalueelle, jossa toimii en-

tuudestaan useita teollisuuslaitoksia, joilla on vaikutusta ympäristöön. Teollis-

ta toimintaa on alueella harjoitettu pitkään ja alueelle vuosien kuluessa ra-

kennettu infrastruktuuri tukee tällaista toimintaa. Laitoksen päästöjä ilmaan ja 

veteen sekä toiminnasta syntyvää melua on rajoitettu lupamääräyksin toi-

minnasta aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi. Lupamääräyksien mukai-

sesti toteutettuna normaalitoiminnasta aiheutuvat päästöt ovat hallittavissa 

eivätkä aiheuta ennalta arvioiden merkittävää pilaantumista.  

Kemiantehdas ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Suunnittelualueen vä-

littömässä läheisyydessä (lähimmillään noin 50 m etäisyydellä) sijaitsee Pa-

tamäen I-luokan pohjavesialue. Luvan hakija on hakemuksessaan ilmoittanut 

pinnoittavansa tehtaan piha- ja tiealueet. Piha-alueella syntyvät hulevedet ke-

rätään hulevesien keruujärjestelmään ja johdetaan piha-alueelle sijoitettavan 

altaan kautta KIP eteläisen hulevesiviemäriin. Hulevesiallas mitoitetaan siten, 

että sinne mahtuvat myös mahdolliset tulipalotilanteissa syntyvät sammutus-

vedet. Hulevedet on velvoitettu keräämään ja johtamaan KIP eteläisen sel-

keytys- ja jäähdytysvesialtaiden kautta mereen. Raaka-aineiden ja kemikaa-

lien varasto- ja säiliöiden täyttöalueet on velvoitettu pinnoittamaan sekä an-

nettu määräyksiä mm. laitosalueen siivoamisesta. Laitoksen päästöistä il-

maan on annettu määräykset sekä velvoitettu laatimaan ja ottamaan käyt-

töön pölyn hajapäästöjen hallintasuunnitelma, jossa määritetään pölyn haja-

päästölähteet sekä esittämään toimet päästöjen vähentämiseksi ja ehkäise-

miseksi. Toiminnalla ei ennalta arvioiden ole vaikutusta Patamäen pohjavesi-

alueeseen.  

Kemiantehtaan lähin asuinalue sijaitsee Ykspihlaja kaupunginosassa noin ki-

lometrin päässä laitosalueesta. Toiminnan päästöillä ei ennalta arvioiden ole 

merkittävää vaikutusta asutukseen eikä siitä aiheudu eräistä naapuruussuh-

teista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.  

Alueella on voimassa asemakaava, joka on hyväksytty 12.5.2003. Toiminta 

sijoittuu T/kem-korttelialueelle, joka mahdollistaa hakemuksen mukaisen ke-

miantehtaan sijoittumisen alueelle. 

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse erityisesti suojel-

tuja luontotyyppejä, kasvi- tai eläinlajeja. Suojeltu dyynialue sijoittuu kemian-

tehtaan kiinteistön eteläpuolelle 150 metrin etäisyydelle. Aluehallintovirasto 

katsoo, että annetut lupamääräykset huomioiden ei luvan mukaisesta toimin-

nasta aiheudu erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista.  

Laitostontin välittömässä läheisyydessä on Neste Oyj:n Kokkolan terminaali, 

jossa sijaitsee useita polttonesteiden varastointiin käytettäviä säiliöitä. Haki-
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jan toimittamiin selvityksiin ja Tukesin lausuntoon nojaten voidaan katsoa, 

ettei terminaalin läheisyys ole esteenä kemiantehtaan sijoittamiselle.  

Hakemuksen ja siitä annetun päätöksen mukaisten toimintojen voidaan arvi-

oida täyttävän sijoituspaikan ja YSL:n 11 §:n vaatimukset. 

Ympäristövaikutusten arviointi 

Litiumkemiantehtaan ympäristövaikutuksia on arvioitu ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyssä, josta yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa 

vuonna 2020. Keliber on ajantasaistanut arviointiselostusta vuonna 2021. 

ELY-keskus on YVA-lausunnossaan edellyttänyt esittämään tarkempia tietoja 

liittyen mm. analsiimihiekkaan, ilmapäästöihin, meluun, liikenteeseen ja on-

nettomuustilanteisiin. Lupahakemuksessa ja sen täydennyksissä on esitetty 

näitä asioita koskevia lisätietoja ja -selvityksiä. Aluehallintovirasto katsoo esi-

tettyjen tietojen olevan riittäviä, kun otetaan lisäksi huomioon annetut lupa-

määräykset. 

Vesienhoito- ja merenhoitosuunnitelmien huomioonottaminen 

Kokkolan edustan rannikkoveden ekologinen tila on tyydyttävä (lähde: Kartta 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen vesien ekologisesta tilasta, päivi-

tetty 23.9.2019). Kolmannen vesien tilan alustavan valtakunnallisen tila-

arvion mukaan Kokkolan edustan vesimuodostumien tila on edelleen tyydyt-

tävä, Trullevinniemen itäpuolella olevan Kälviä-Kokkola-vesimuodostuman ti-

la on uuden arvioinnin mukaan parantunut välttävästä tyydyttävään. Tavoit-

teena on, että vesimuodostumat saavuttavat hyvän tilan vuoteen 2027 men-

nessä. Pohjalaisvesistöjen ekologinen tila on suurimmaksi osaksi pysynyt 

samana kuin kahdella edellisellä luokitusjaksolla. Osa muutoksista johtuu 

ekologisen tilan muutoksista ja osa johtuu muutoksista luokittelutavassa. 

Pohjalaisrannikkovesimuodostumien tilaa heikentää jätevesien ja jokien tuo-

ma ravinnekuormitus, jolle matalat ja suljetut saariston alueet ovat herkkiä. 

Ulkosaaristo sitä vastoin on pääosin hyvässä tilassa, vaikka muutoksia huo-

nompaan suuntaan on havaittavissa sielläkin. Jokien mukana tulevan kuormi-

tuksen lisäksi saariston tilaa heikentää Itämeren yleinen rehevöitymiskehitys. 

Rannikkovesien heikentynyt tila näkyy mm. alhaisempana näkösyvyytenä, 

rihmamaisten levien lisääntymisenä ja sinileväkukintoina. 

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmassa vuo-

sille 2022–2027 on yleisellä tasolla tuotu esiin teollisuuden osalta perustoi-

menpiteinä laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen, riskienhallinta ja häiriöti-

lanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen, vesiym-

päristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen, perusti-

laselvitys teollisuuspäästödirektiivin mukaisesti sekä teollisuuden ympäristö-

lupatarpeen harkinta tai lupaehtojen päivittäminen pohjavedensuojelun kan-

nalta. 

Aluehallintovirasto arvioi, että toiminta, kun se toteutetaan tämän päätöksen 

mukaisella tavalla, ei vaaranna vesienhoidon tai merenhoidon tavoitteiden 

saavuttamista. 

Lupaharkinnan lopputulema 

Keliber Technology Oy:n litiumkemiantehtaassa käytettävä tuotantoprosessi 

perustuu Suomessa ja EU:n tasollakin uusiin tekniikoihin. Keliberin laitosta 

vastaavasta toiminnasta ei ole ollut saatavilla mm. päästöjen osalta vertailu-

tietoja. Australiassa on litiumhydroksidia valmistava laitos, joka on kuitenkin 
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tekniikaltaan osin erilainen kuin Kokkolaan suunniteltu kokonaisuus. Käytet-

tävät päästötiedot, prosessien mitoitus ja esimerkiksi analsiimihiekan laatuar-

viot ovat perustuneet tehtyihin pilot-mittakaavan kokeisiin. Käytettävissä ole-

va aineisto, vaikka siihen liittyy epävarmuuksia, on ollut erityisesti päästötie-

tojen osalta kuitenkin siinä määrin kattava, että lupa-asia on voitu ratkaista. 

Lupamääräyksissä on annettu tarpeelliset selvitysvelvoitteet.  

Lupamääräyksissä on edellytetty käytettäväksi parasta käyttökelpoista tek-

niikkaa päästöjen rajoittamisessa.  

Annetut määräykset huomioon ottaen ei toiminnasta ennalta arvioiden aiheu-

du terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaa-

raa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden 

huonontumista eikä yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden 

vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista 

annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä 

annettaessa on otettu huomioon sijoituspaikka, toiminnan aiheuttama pilaan-

tumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski. Näin ollen ympäristönsuojelu-

lain 49 §:n mukaiset luvanmyöntämisedellytykset ovat olemassa. 

Tällä päätöksellä ei ole myönnetty oikeutta hakemuksesta poikkeaviin pääs-

töihin. Tällä päätöksellä ei myöskään ole myönnetty oikeutta muihin päästöis-

tä aiheutuviin vaikutuksiin kuin mitä hakemuksessa on kuvattu. 

Lupamääräysten yleiset perustelut 

Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan luonne, sen alu-

een ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ym-

päristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoi-

tettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja 

taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoja sekä 

päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevat lupamääräykset perustuvat 

parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei ole velvoitet-

tu käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Asiassa on otettu huomioon myös 

energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuk-

sien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. 

Hakija on esittänyt osana hakemusta ympäristönsuojelulain 82 §:n mukaisen 

maaperän ja pohjaveden perustilaselvityksen. Aluehallintovirasto katsoo, että 

se on laajuudeltaan riittävä.  

Ympäristövaikutusten arviointiselostukseen ja sen ajantasaistuksessa kerät-

tyjä tietoja ympäristön olosuhteista ja vaikutusten arvioinnista on käytetty hy-

väksi lupapäätöstä laadittaessa ja lupaharkinnassa. Lupamääräyksiä harkit-

taessa on otettu myös huomioon arviointimenettelyssä esiin tulleet ympäris-

tövaikutukset ja niiden merkitys. Ympäristövaikutusten arvioinnista annetuis-

sa yhteysviranomaisen lausunnoissa esitetyt seikat on otettu huomioon pää-

töksestä ja sen perusteluista ilmenevästi. 

Ympäristönsuojelulain 74 §:n mukaan direktiivilaitoksen ympäristöluvassa on 

tarvittaessa annettava määräykset toiminnan energian käytön tehokkuudesta 

ja tehokkuuden parantamisesta. Luvassa on annettu tarvittavat määräykset 

energian käytön tehokkuudesta ja seurannasta. 
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Lupamääräysten perustelut 

Lupamääräykset 1–5 

Prosessijätevesiä ja hulevesiä koskevilla yleisillä määräyksillä ja huolehtimis-

velvoitteilla pyritään varmistamaan näiden vesien asianmukaisen käsittelyn 

toimivuus eri tilanteissa. Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle johdet-

taville jätevesille on annettu raja- ja tavoitearvoja lupamääräyksessä 2.  Ke-

miantehtaalla syntyvät jätevedet esikäsitellään laitoksella ennen niiden joh-

tamista Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle. Täydennyksessä 

3.6.2022 hakija on ilmoittanut, että jätevedet tullaan johtamaan ensin EWT-

prosessiin ja sen jälkeen fosfaattisaostukseen. Näin on saatu pilot-kokeessa 

aikaan parempi vesien esikäsittelytulos. Ottaen huomioon parhaan käyttökel-

poisen tekniikan sekä sen, että kyseessä on uusi laitos, on lupaviranomainen 

katsonut olevan perusteltua sisällyttää jäteveden litiumpitoisuudelle myös ta-

voitearvo.  

Kemiantehtaalla esikäsitellyt jätevedet voidaan johtaa hakemuksen mukai-

sesti Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle. Jätevedet voidaan toimittaa 

myös muuhun luvanvaraiseen laitokseen käsiteltäväksi. Mikäli jätevesiä toi-

mitetaan muualle käsiteltäväksi, voi sillä olla vaikutuksia kemiantehtaan toi-

mintaan tai laitoksen rakenteisiin. Tästä syystä on edellytetty yhteydenottoa 

valvovaan viranomaiseen.  

Hulevedet ja jäähdytysvedet johdetaan KIP eteläisen selkeytys- ja jäähdytys-

vesialtaille. Vesien johtaminen/toimittaminen käsiteltäväksi ei saa osaltaan 

vaikuttaa esimerkiksi ympäristölaatunormin ylittymiseen pintavedessä tai ka-

lassa käsittelylaitoksen purkuvesistössä. 

Lupamääräys 2 

Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä 

toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta 

tai jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdolli-

simman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt 

ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi. Lisäksi peri-

aatteena on muun muassa, että menetellään toiminnan laadun edellyttämällä 

huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

Ympäristönsuojelulain mukaan pilaantumisen ehkäisemiseksi tulee käyttää 

parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Raja-arvoilla varmistetaan myös parhaan 

käytännön mukainen toiminta laitoksella sekä päästöjen tehokas vähentämi-

nen (YSL 7 ja 20 §:t). 

Kemiantehtaalta Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle johdettaville teh-

taalla esikäsitellyille jätevesille on annettu haitta-aineiden pitoisuudelle raja-

arvoja sekä tavoitearvo litiumpitoisuudelle. Raja-arvot on asetettu hakijan 

esittämää pitoisuutta tiukempina, koska kyseessä on prosessiltaan uudenlai-

nen laitos. Tietoa jätevesien laadusta ja niiden soveltuvuudesta Hopeakiven-

lahden jätevedenpuhdistamolla käsiteltäviksi on vielä verrattain vähän. Ke-

väällä 2022 tehdyn pilot-kokeen perusteella esimerkiksi litiumpitoisuus jäte-

vedessä on hakijan esittämää raja-arvotasoa selvästi matalampi. Puhdista-

mon kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut ilmi, että jätevedet voidaan 

ennalta arvioiden käsitellä Hopeakivenlahden puhdistamolla. 

Raja-arvoja asetettaessa on otettu huomioon mm. Hopeakivenlahden jäteve-

denpuhdistamo, paras käyttökelpoinen tekniikka sekä varovaisuus- ja huolel-

lisuusperiaate. Hakemuksen mukaan jätevedenpuhdistamon prosessi ei käy-
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tännössä poista litiumia sinne johdettavasta jätevedestä, joka on otettu huo-

mioon litiumin raja- ja tavoitearvoa asetettaessa.  

Määräyksessä 31 on määrätty luvanhaltija tekemään selvitys toiminnassa 

syntyvistä jätevesistä, selvityksen perusteella aluehallintovirasto voi tarken-

taa lupaa tai lupamääräyksiä. 

Lupamääräys 3 

Vastaava määräys on annettu aiemmin myös muille KIP eteläisen selkeytys- 

ja jäähdytysvesialtaiden kautta mereen vesiä johtaville laitoksille. 

Lupamääräys 4 

Hakemuksen mukaan tehdasalueella syntyvät hulevedet ovat lähtökohtaises-

ti likaantumattomia vesiä. Tasausaltaasta KIP eteläisen viemäriverkostoon 

johdettavia Keliberin toiminnasta peräisin olevia hulevesiä on määrätty tark-

kailtavaksi. Mikäli tarkkailutulosten perusteella ilmeneekin, että tasausaltaan 

vedet sisältävät haitta-aineita valvovaviranomainen harkitsee tarvittavat toi-

met.  

Lupamääräykset 6–8 

Toiminta tulee järjestää siten, että ilmapäästöjen kokonaismäärä on mahdol-

lisimman pieni ja vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman pienet.  

Lupamääräys 6 

Määräyksellä pyritään estämään terveys- ja ympäristöhaittojen syntyminen 

toiminnan ympäristössä. Laitoksen sijainti Patamäen pohjavesialueen välit-

tömässä läheisyydessä sekä pölyämisenhallintaan liittyvä muistutus on otettu 

huomioon määräystä annettaessa. 

Lupamääräys 7 

Rumpu-uunin poistokaasut on määrätty johdettavaksi ilmaan 48 metriä kor-

kean piipun kautta. Luvanhaltija on arvioinut, että tällaisen piipun kautta 

päästöillä ei ole suoria vaikutuksia lähiympäristön ihmisille tai luonnonympä-

ristölle. Ennalta arvioiden aluehallintovirasto on pitänyt tätä perusteltuna.  

Lupamääräys 8 

Päästöraja-arvot ilmaan on annettu ympäristön pilaantumisen sekä terveys-

haittojen ehkäisemiseksi. Kemiantehtaan tuotantoprosessia suoraan koske-

vien BAT-asiakirjojen puuttuessa, on suuntaa antavina taustamateriaaleina 

käytetty muita BREF-asiakirjoja sekä saksalaista TA Luft 2021 (Technische 

Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft, 2021). 

Lähtökohtaisesti päästökohteiksi luetaan erilaiset kanavat, piiput tai putkistot, 

joiden kautta päästöt ympäristöön johtuvat kanavoidusti. Täten aluehallintovi-

rasto katsoo, että mm. erilaiset pesurit ja suodattimet ovat päästökohteita.  

Pölyävien kohteiden hiukkaspäästöjen raja-arvo on asetettu tasolle, jonka 

voidaan katsoa tällä hetkellä vastaavan yleistä parasta käyttökelpoisen tek-

niikan tasoa.  

Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä 

toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta 

tai jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdolli-

simman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt 

ympäristöön mahdollisimman vähäisiksi. Lisäksi periaatteena on muun mu-



143 

 
assa, että menetellään muutoin toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuu-

della ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ympäris-

tönsuojelulain mukaan pilaantumisen ehkäisemiseksi tulee käyttää parasta 

käyttökelpoista tekniikkaa. Raja-arvoilla varmistetaan myös parhaan käytän-

nön mukainen toiminta laitoksella sekä päästöjen tehokas vähentäminen 

(YSL 7 ja 20 §:t). 

Lupamääräykset 9 ja 10 

Lupamääräykset on annettu melupäästöjen ja niiden vaikutusten rajoitta-

miseksi. Laitoksen toiminnasta ympäristöön aiheutuvia melutasoja koskeva 

lupamääräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 

(993/1992). Laitoksen toimintojen sekä koneiden ja laitteiden suunnittelulla 

voidaan vähentää meluhaittoja.  

Lupamääräys 11 

Määräyksessä on luokiteltu toiminnassa syntyvä jätejae analsiimihiekka. Jä-

tekoodi on hakijan esityksen mukainen. Kyseessä on uusi prosessi ja jätettä 

syntyy suuria määriä.   

Lupamääräykset 12–16 

Jätelain mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huoleh-

dittava, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu 

merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa 

terveydelle tai ympäristölle. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että 

tuotannossa käytetään säästeliäästi raaka-ainetta ja että mahdollisuuksien 

mukaan sekä ympäristönsuojelun korkea taso säilyttäen hyödynnetään raa-

ka-aineena myös jätteitä. Analsiimihiekan siirroista ja lastauksista on annettu 

määräys ympäristövaikutusten vähentämiseksi laitosalueella. 

Jätelain 8 §:n mukaan jätteet on ensisijaisesti valmisteltava uudelleenkäyttöä 

varten tai toissijaisesti kierrätettävä. Mikäli kierrätys ei ole mahdollista, tulee 

jäte hyödyntää muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos 

hyödyntäminen ei ole mahdollista, on jätteet loppukäsiteltävä. Määräykset 

ovat tarpeen jätteiden syntymisen ehkäisemiseksi sekä niiden määrän ja hai-

tallisuuden minimoimiseksi. 

Jätteiden käsittelyä koskevat määräykset on annettu niiden asianmukaisen 

käsittelyn ja hyödyntämisen varmistamiseksi. Vaarallisten jätteiden pakkaa-

mis- ja merkintävelvollisuus perustuu jätelain (646/2011) 16 §:ään. Yksityis-

kohtaiset velvoitteet vaarallisten jätteiden käsittelystä ja luovuttamisesta edel-

leen on esitetty jätelaissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa. Kielto se-

koittaa vaarallisia jätteitä keskenään perustuu jätelain 17 §:ään. Keskenään 

haitallisesti reagoivat aineet on tarpeen varastoida siten, etteivät kyseiset ai-

neet pääse kosketuksiin keskenään. 

Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja mm. vaa-

rallisesta jätteestä. Siirtoasiakirjan avulla voidaan valvoa vaarallisen jätteen 

kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan. Siir-

toasiakirjaan merkittävistä tiedoista säädetään tarkemmin jätteistä annetussa 

valtioneuvoston asetuksessa. 

Lupamääräys 17 

Määräys koskien nanogeotuubikäsittelyä on annettu asianmukaisen toimin-

nan varmistamiseksi sekä ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Jä-
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telain 13 §:n mukaisesti jätteistä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai 

haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden 

heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun 

loukkausta. Jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti. 

Lupamääräykset 18 ja 20 

Tehtaan toiminnassa käsitellään ja varastoidaan huomattavia määriä erilaisia 

raaka- ja tuoteaineita, kemikaaleja, polttoaineita ja prosessiliuoksia, joiden 

huolimaton käsittely ja varastointi aiheuttavat vaaraa terveydelle ja ympäris-

tölle. Varastointia koskevalla yleismääräyksellä 20 pyritään varmistamaan, 

että toiminnan ympäristö- ja terveysriskit otetaan riittävästi huomioon. 

Lupamääräykset 19 ja 21 

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä käyttämiensä kemikaalien haittavai-

kutuksista. Tuotannossa käytettäviksi kemikaaleiksi on valittava muut edelly-

tykset huomioon ottaen ympäristön kannalta mahdollisimman haitattomia 

kemikaaleja. Laitoksen valvojana toimivan ELY-keskuksen tulee olla tietoinen 

mm. uusien kemikaalien ominaisuuksista, koska niiden käyttöönotto voi lisätä 

ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia vaikutuksia ja riskejä. 

Lupamääräykset 22 ja 23 

Lupamääräykset perustuvat ympäristönsuojelulain 53 §, 72 § ja 74 §:iin, joi-

den mukaan toiminnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa 

sekä toiminnan on oltava mahdollisimman energiatehokasta ja energiatehok-

kuutta on jatkuvasti parannettava.  

Lupamääräys 24 

Ennaltavarautumisvelvollisuus perustuu ympäristönsuojelulain 20 §:n varo-

vaisuus- ja huolellisuusperiaatteeseen ja siihen liittyvän suunnitelman laati-

minen ympäristönsuojelulain 15 §:ään. Varautumissuunnitelman avulla voi-

daan varmistaa mm., että toimenpiteet ovat oikeita ja riittäviä tilanteissa, jois-

sa laitoksen toiminta häiriintyy. Hakemukseen liitettyä ennaltavarautumis-

suunnitelmaa tulee päivittää, hakija on tunnistanut myös tämän päivitystar-

peen. 

Lupamääräykset 25–28 

Lupamääräyksissä on määrätty poikkeus-, häiriö- ja onnettomuustilanteiden 

määrittelystä ja toimenpiteistä, joilla tilanteet korjataan mahdollisimman no-

peasti. Määriteltyjen tilanteiden lisäksi prosessilaitteisiin tai laitoksen muuhun 

toimintaan saattaa tulla ennalta määrittelemättömiä häiriöitä tai vikoja. Myös 

näihin häiriötilanteisiin on ennalta varauduttava ympäristönsuojelulain 5 § 1 

momentin 2 kohdassa tarkoitetun seurauksen tai terveyshaitan estämiseksi. 

Luvanhaltijan on oltava riittävän selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutus-

ten vähentämismahdollisuuksista. Ilmoitusvelvollisuus viranomaisille on an-

nettu viranomaisvalvonnan toteuttamiseksi.  

Lupamääräys 29 

Laitoksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon paras käyttökelpoinen tekniik-

ka. Valvovalle viranomaiselle toimitettavassa yksityiskohtaisessa rakennus-

suunnitelmassa tulee käydä ilmi määräyksen mukaiset tiedot. Tietojen toimit-

taminen on tarpeen valvonnan mahdollistamiseksi ja jotta voidaan varmistua 

siitä, että toiminta täyttää tämän luvan vaatimukset. 
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Lupamääräys 30 

Luvanhaltija on määrätty selvittämään tarkemmin analsiimihiekan laatua ja 

sen vaihtelua sekä laadunvarmistusta. Aluehallintovirasto katsoo, että hakija 

on pystynyt hakemuksessaan esittämään ennalta arvioiden riittävät tiedot jät-

teen laadusta mm. kaatopaikkakelpoisuusselvityksen. Hakemuksessa esite-

tyssä selvityksessä todetaan, että analsiimihiekan laatu selviää lopullisesti 

vasta tuotannollisen toiminnan käynnistyttyä. Tästä syystä aluehallintovirasto 

on määrännyt luvanhaltijan tekemään määräyksen mukaisen selvityksen. 

Syntyvän analsiimihiekan määrä on myös suuri ja sen laatu saattaa vaihdel-

la. YSL 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa ym-

päristövaikutuksista, ympäristöriskeistä, niiden hallinnasta sekä haitallisten 

vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Jätelain 12 §:n mukaan mm. tuo-

tannon harjoittajan on oltava selvillä tuotannossaan syntyvästä jätteestä, sen 

ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja jätehuollosta sekä mahdollisuuksista 

kehittää tuotantoaan siten, että jätteen määrä ja haitallisuus vähenevät. Mää-

räystä annettaessa on otettu huomioon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

lausunto. 

Lupamääräys 31 

Koska kyseessä on uusi laitos, on tarpeen ennen tuotannollisen toiminnan 

aloittamista toimittaa tarkempi selvitys jätevesistä ja niiden laadusta aluehal-

lintovirastolle. Hakemuksen käsittelyn aikaan käytettävissä olleet tiedot pe-

rustuvat pilot-kokeisiin, jonka vuoksi tietoja tulee tarkentaa vielä ennen varsi-

naisen toiminnan aloittamista. Aluehallintovirasto voi tarkentaa lupaa, muut-

taa lupamääräyksiä sekä antaa uusia määräyksiä koskien toiminnassa syn-

tyviä jätevesiä. 

Lupamääräys 32 

Luvanhaltija on määrätty tekemään ympäristönsuojelulain 54 §:n mukainen 

erityinen selvitys käsitellyn jäteveden laadusta ja vaikutuksista sekä päästöis-

tä ilmaan ensimmäisen kahden toimintavuoden tehostettuun tarkkailuun pe-

rustuen. Selvitys on katsottu tarpeelliseksi, koska kyseessä on uusi laitos.  

CWW BAT-päätelmien BAT 2 mukaan veteen ja ilmaan joutuvien päästöjen 

vähentämisen ja veden käytön vähentämisen helpottamiseksi parasta käytet-

tävissä olevaa tekniikkaa on laatia ja ylläpitää osana ympäristöjärjestelmää 

jätevesi- ja jätekaasuvirtoja koskevaa inventaariota.  

Lupamääräys 33 

Lupamääräyksen mukaan piha-alueita on tarpeen mukaan asfaltoitava ja hu-

levesiviemäröitävä, määräyksen mukaisia muita alueita voivat olla esimerkik-

si kulkureitit, joille voi varista kuljetuksen yhteydessä esimerkiksi raaka-

aineita tai jätteitä. Tahdasalueen pinnoittamisella ja vesien asianmukaisella 

hallinnalla voidaan ehkäistä pilaantumista.  Kemiantehdas sijaitsee myös 

pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä. 

Piha-alueen säännöllisellä siivoamisella muutoinkin voidaan estää esimerkik-

si haitta-aineiden kulkeutumista hulevesiviemäriin tai alueen ulkopuolelle ajo-

neuvojen pyörissä.  

Lupamääräys 34 

Tehdasalueen vedet on kerättävä ja käsiteltävä siten, että epäpuhtauksien 

pääsy vesistöön on mahdollisimman vähäistä. Öljynerottimilla varmistetaan, 
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että esimerkiksi hulevesien mukana ei pääse öljyä KIP eteläisen selkeytys- ja 

jäähdytysvesialtaille.  

Lupamääräys 35 

Kemiantehdas on Suomessa uutta toimialaa edustava laitos. Hakemuksen 

mukaiset päästötiedot ja sitä kautta arvioidut vaikutukset, perustuvat pilot-

mittakaavassa tehtyihin tutkimuksiin. Päästöjen arviointiin liittyy epävarmuuk-

sia ja luotettavampaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa päästöistä ja niiden vai-

kutuksista on saatavissa vasta toiminnan käynnistyttyä. Määräyksessä ohja-

taan luvanhaltijan toimintaa tilanteessa, jossa tarkkailu osoittaa päästöjen tai 

vaikutusten poikkeavan arvioidusta.  

Lupamääräykset 36–51 

Luvanhaltijan tulee olla selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön. Ympä-

ristönsuojelulain mukaan on ympäristöluvassa annettava tarpeelliset mää-

räykset toiminnan käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusta.  

Hakija on hakemuksessaan esittänyt tarkkailusuunnitelman. Suunnitelma tu-

lee päivittää tämän päätöksen lupamääräysten mukaiseksi ja toimittaa koko-

naisuudessaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi. 

Riittävällä tarkkailulla voidaan turvata laitoksen mahdollisimman häiriötön 

toiminta ja pystytään havaitsemaan häiriötilanteet mahdollisimman ajoissa 

haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi. Päästöjen tarkkailun tavoitteena on 

prosessien valvonta ja ohjauksen optimoinnin lisäksi selvittää riittävällä tark-

kuudella haitallisten aineiden päästöt ja niissä mahdollisesti tapahtuvat muu-

tokset. 

Lupamääräykset 39 ja 40 

Luvanhaltija on määrätty tarkkailemaan Hopeakivenlahden jätevedenpuhdis-

tamolle johdettavan veden virtaamaa, lämpötilaa, sähkönjohtavuutta sekä 

pH:ta jatkuvatoimisesti hakijan esityksestä poiketen. Toiminnanharjoittaja tu-

lee olla selvillä viemäriin johdettavan jätevedenlaadusta ja määrästä.  

Laitoksen tarkkailu on jaettu kahteen osaan: 1. (käynnistämisestä siihen 

saakka, kunnes toiminta ja päästöt ovat vakiintuneet) ja 2. vaiheeseen 

(toiminnan ja päästöjen vakiinnuttua). Luvanhaltija voi tarkkailutulosten 

perusteella esittää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle siirtymisestä tarkkai-

luvaiheeseen 2., kun tarkkailutulosten perusteella voidaan osoittaa, että jäte-

vedenlaatu on riittävän vakaa tarkkailun muuttamiseksi.  

Aluehallintovirasto katsoo, että 1. vaiheessa on tarpeen selvittää laitoksen 

päästöjä tiheämmin kuin varsinaisessa vakiintuneessa toimintavaiheessa. 

Tarkkailtavia parametrejä on myös määrätty laajemmin mitä hakija on hake-

muksessaan esittänyt. Aluehallintovirasto katsoo, että koska kyseessä on 

uusi laitos, on toiminnassa syntyviä jätevesiä tarkkailtava tiheämmin ja laa-

jemmin mitä hakija on hakemuksessaan esittänyt. Valvova viranomainen voi 

tarkkailutulosten perusteella muuttaa lupamääräyksen mukaisesti tarkkailua.  

Lupamääräys 41 

Koska kyseessä on uusi laitos ja uusi toimiala Suomessa, on aluehallintovi-

rasto katsonut tarpeelliseksi määrätä tehtäväksi selvityksen vesiympäristölle 

vaarallisista tai haitallisista aineista. 
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Lupamääräys 42 

KIP Eteläisen selkeytys- ja jäähdytysvesialtaille johdettavien vesien virtaa-

maa, sähkönjohtavuutta sekä pH:ta on määrätty tarkkailtavaksi hakemukses-

ta poiketen jatkuvatoimisesti. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimin-

nastaan syntyvien vesien laadusta.  

Lupamääräys 43 

KIP Eteläisen selkeytys- ja jäähdytysvesialtailta mereen johdettava vesi 

koostuu useasta eri laitoksesta peräisen olevista vesistä, jotka ovat sekoittu-

neet viemärissä ja altaissa keskenään niin, että eri laitosten vesien erottami-

nen toisistaan ei enää purkupaikalla ole mahdollista. Altaisiin myös laskeutuu 

kiintoainesta sekä muita epäpuhtauksia. Luvanhaltijan on ympäristönsuojelu-

lain 6 §:n mukaan oltava selvillä päästöistään ja niiden vaikutuksista ympäris-

töön. Purkupisteessä tapahtuva päästöjen tarkkailu on tarpeen mereen joh-

dettavien päästöjen laskemiseksi ja laitoskohtaisen tarkkailun tulosten var-

mistamiseksi. Parametrit, joita on tarpeen tarkkailla useasta eri laitoksesta al-

taaseen johdettavien vesien vuoksi, on määrätty tarkkailtavaksi yhteisesti ko. 

laitosten kesken. Selvästi vain tietystä laitoksesta peräisin olevien epäpuh-

tauksien tarkkailu on määrätty ko. laitoksen tehtäväksi.  

Lupamääräys 44 

Konversiouunista on määrätty tarkkailtavaksi prosessin toimivuutta osoitta-

vien jatkuvatoimisesti lämpötilaa, happipitoisuutta, painetta sekä kaasunvir-

tausnopeutta.  

Hakijan esittämien parametrien lisäksi konversiouunin ilmapäästöistä on 

määrätty tarkkailemaan SO2 sekä raskasmetalleja.  

Laitoksen tarkkailu on jaettu kahteen osaan: 1. (käynnistämisestä siihen 

saakka, kunnes toiminta ja päästöt ovat vakiintuneet) ja 2. vaiheeseen 

(toiminnan ja päästöjen vakiinnuttua). Luvanhaltija voi tarkkailutulosten 

perusteella esittää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle siirtymisestä tarkkai-

luvaiheeseen 2., kun tarkkailutulosten perusteella voidaan osoittaa, että jäte-

vedenlaatu on riittävän vakaa tarkkailun muuttamiseksi. 

Aluehallintovirasto on katsonut tarpeelliseksi määrätä ilmapäästöt mitatta-

vaksi 1. vaiheessa ainakin kaksi kertaa vuodessa. Kyseessä on uudenlainen 

toiminta, jonka ilmapäästöistä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Toiminnan vakiinnut-

tua mittaukset tulee tehdä ainakin kerran vuodessa. 

Lupamääräys 45 

Ympäristön melutason mittaaminen on tarpeen laitoksen vaikutusten seu-

raamiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. Aluehallintovirasto on katsonut tar-

peelliseksi, että meluselvityksen yhteydessä tehdään valvovalle viranomai-

selle esitys melunhallintatoimenpiteistä. Tämän voidaan katsoa olevan par-

haan käyttökelpoisen tekniikan mukaista toimintaa, lisäksi hakemuksen kuu-

lutuksen yhteydessä on tullut muistutus koskien suurteollisuusalueen melua.  

Lupamääräys 46 

Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toiminnassaan syntyvän jätteen laa-

dusta.  

Laitoksen tarkkailu on jaettu kahteen osaan: 1. (käynnistämisestä siihen 

saakka, kunnes toiminta ja päästöt ovat vakiintuneet) ja 2. vaiheeseen 
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(toiminnan ja päästöjen vakiinnuttua). Luvanhaltija voi tarkkailutulosten 

perusteella esittää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle siirtymisestä tarkkai-

luvaiheeseen 2., kun tarkkailutulosten perusteella voidaan osoittaa, että jäte-

vedenlaatu on riittävän vakaa tarkkailun muuttamiseksi. 

Lupamääräykset 47 ja 48 

Luvanhaltija on velvoitettu osallistumaan ilmanlaadun yhteistarkkailuun sekä 

leviämismalli- ja bioindikaattoriselvityksiin sekä vesistön tilaa koskeviin yh-

teistarkkailuihin laitoksesta johdettavien päästöjen mukaisella osuudella. Ha-

kija on myös itse esittänyt vaikutustarkkailuihin osallistumista. 

Luvanhaltija on määrätty yksityiskohtaisessa tarkkailusuunnitelmassa teke-

mään esitys pohjaveden tarkkailusta, tarkkailu voidaan toteuttaa osana Pa-

tamäen pohjavesialueen tarkkailua. Pohjaveden tarkkailuun käytettävistä 

putkista tulee tehdä esitys valvovalle viranomaiselle hyväksyttäväksi. Tark-

kailuun käytettävät putket voivat olla olemassa olevia tai uusia, putkien paik-

koja valittaessa tulee ottaa huomioon se, että niistä saadaan otettua edusta-

vat näytteet ja että ne kuvaavat mahdollisimman hyvin pohjaveden tilaa.   

Lupamääräys 49 

Luvanhaltija on määrätty osallistumaan Kokkolan edustan merialueen vesis-

tötarkkailuun sekä kalataloudelliseen tarkkailuun. Aluehallintovirasto katsoo, 

että tarkkailuun osallistuminen on tarpeen, koska tuotannossa syntyvissä ve-

sissä on mm. litiumia, jonka vaikutuksia merialueelle on hyvä jatkossa seura-

ta.  

Lupamääräys 52 

Tarkkailun luotettavuuden varmistamiseksi mittaukset, näytteenotto ja analy-

sointi on tehtävä standardien mukaisin menetelmin. Siltä osin, kun esimerkik-

si haitta-aineille ei ole standardoituja analyysimenetelmiä, voidaan käyttää 

myös muita, yleisessä käytössä olevia menetelmiä. Valvontaviranomaisella 

on mahdollisuus yksityiskohtaisen tarkkailusuunnitelman hyväksymisen yh-

teydessä ottaa kantaa myös mittausmenetelmiin. Valvontaa varten on yksi-

tyiskohtaisessa tarkkailusuunnitelmassa kuvattava näytteenottopaikkojen, 

tarkkailtavien parametrien ja tarkkailutiheyden lisäksi myös tarkkailussa käy-

tettävät menetelmät, määritysrajat, laitteistot, noudatettavat standardit, tulos-

ten kokonaisepävarmuudet, päästöjen laskenta ja laskentaperusteet, tulosten 

luotettavuuden kannalta olennaiset seikat ja niiden kalibrointi sekä kuvaus 

tarkkailuun liittyvästä raportoinnista. 

Lupamääräykset 53–55 

Määräykset ovat tarpeen lupamääräysten noudattamisen valvomiseksi sekä 

toiminnan ympäristövaikutusten selvittämiseksi. 

Lupamääräys 56 

Toiminnan muutoksiin liittyvällä ilmoitusvelvollisuudella varmistetaan, että 

valvontaviranomaiset saavat tiedon toiminnan muutoksista. Tässä yhteydes-

sä luvanhaltija arvioi kattavasti mitä vaikutuksia muutoksella on mahdollisesti 

päästöihin ja niistä aiheutuvaan pilaantumisen tai sen vaaraan. Ilmoituksen 

perusteella ELY-keskus voi velvoittaa luvanhaltijan laittamaan vireille toimin-

nan muuttamista koskevan lupahakemuksen aluehallintovirastoon tai tarken-

taa toiminnan tarkkailua vastaamaan paremmin muuttuvan toiminnan tarpei-

ta. 
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Lupamääräykset 57 ja 58 

Ympäristöluvassa on annettava toiminnan lopettamista koskevat määräykset. 

Toiminnan päätyttyä luvanhaltija vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti 

tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, vaikutusten selvittämises-

tä ja tarkkailusta. Ympäristönsuojelulain 95 §:n mukaisesti direktiivilaitoksen 

toiminnan päättyessä arvioidaan maaperän ja pohjaveden tila suhteessa ha-

kemuksessa arvioituun perustilaan. Maaperän ja pohjaveden tilaa on selvitet-

ty tähän hakemukseen liitetyssä perustilaselvityksessä. 

VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN 

Aluehallintovirasto on ottanut huomioon lausunnoissa ja muistutuksissa esite-

tyt vaatimukset ratkaisusta ilmenevällä tavalla siltä osin kuin se on tarpeen 

pilaantumisen ehkäisemiseksi. Vastauksena esitettyihin yksilöityihin vaati-

muksiin aluehallintovirasto viittaa lupamääräyksiin ja niiden perusteluihin.  

Aluehallintovirasto toteaa seuraavaa Kokkolan kaupungin rakennus- ja ympä-

ristölautakunnan lausunnossaan esittämään: Aluehallintovirasto on ottanut 

lausunnossa esitetyt vaatimukset huomioon mm. antaessaan jätevesille raja- 

ja tavoitearvoja, jätevesiä koskevia selvitysvelvoitteita sekä määrätessään jä-

tevesien tarkkailusta. Luvanhaltija on määrätty osallistumaan lausunnon mu-

kaisiin yhteistarkkailuihin.  

ELY-keskuksen lausuntoihin aluehallintovirasto vastaa seuraavaa: Kokkolan 

kaupungin jätevedenpuhdistamolle johdettavalle jätevedelle on tässä vai-

heessa annettu pitoisuuden raja- ja tavoitearvot.  Jätevesiä koskien on annet-

tu myös selvitysvelvoitteita, joiden perusteella voidaan lupaa ja lupamääräyk-

siä muuttaa. 

Vesipäästöjen tarkkailusta on määrätty kokoomanäytteinä ja tarkkailutihey-

destä on määrätty ELY-keskuksen vaatimusta tiheämpänä. Toksisuusselvi-

tykset on määrätty tehtäväksi. 

Ilmapäästöjen tarkkailusta on määrätty ELY-keskuksen vaatimusta tiheäm-

min, ilmapäästöistä on määrätty tarkkailtavaksi SO2 ja As. 

Analsiimihiekasta on määrätty tehtäväksi selvitys ELY-keskukselle ennen 

toiminnan aloittamista.  

Aluehallintovirasto toteaa muistutuksen nro 4 johdosta seuraavaa: toiminnas-

ta aiheutuvasta melusta sen rajoittamisesta on annettu määräykset 9, 10 ja 

29, sekä melun tarkkailusta määräys 45, jossa määrätty myös melunhallinta-

toimenpiteiden selvittämisestä. Lisäksi aluehallintovirasto huomauttaa, että 

tämä päätös ei koske satamassa tapahtuvaa rakentamista eikä siellä tapah-

tuvaa toimintaa. 

Neste Oyj:n muistutuksen osalta aluehallintovirasto toteaa seuraavaa: Pölyn-

hallinnasta on annettu erikseen määräys 6, jossa on määrätty tehtäväksi pö-

lynhallintasuunnitelma toimenpide-esityksineen, mikäli käy ilmi, että toimin-

nasta aiheutuu pölyhaittaa.  

OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE 

Vahingon kärsijä voi hakea luvanhaltijalta korvausta ennakoimattomasta ve-

sistön pilaantumisesta koskevasta vahingosta. Hakemus tulee tehdä aluehal-

lintovirastolle. Ennakoimatonta vahinkoa koskevan korvaushakemuksen yh-
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teydessä voi esittää myös luvasta poiketen aiheutetun vahingon korvaamista 

koskevan vaatimuksen. 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 

Päätöksen voimassaolo 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentami-

seen tai muuttamiseen on oltava lupa.  

Lupamääräysten tarkistaminen 

Ympäristönsuojelulain mukaan direktiivilaitoksen lupamääräysten tarkistami-

seen sovelletaan 80 § ja 81 § (tarkistaminen päätelmien johdosta). 

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 

Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 

voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatetta-

va. (YSL 70 § 2 mom.) 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta 

muutosta. (YSL 198 §) 

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 

Luvanhaltija saa aloittaa kemiantehtaan toiminnan tämän päätöksen mukai-

sesti ja lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huoli-

matta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon 

(YSL 201 §).  

Perustelut  

Hakija on esittänyt perustellun syyn toiminnan aloittamisluvalle sekä toimet 

päätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Aluehallin-

tovirasto on katsonut, että toiminnan aloittaminen muutoksen hausta huoli-

matta ei tee muutoksenhakua hyödyttämäksi. Tehdasalue on ennallistetta-

vissa ja toiminta voidaan lopettaa ja ajaa hallitusti alas. Toiminnassa muo-

dostuvien ja tehdasalueella olevien jätteiden määrä on vähäinen, lupaa ei ole 

haettu jätteiden varastointiin tai muuhun käsittelyyn tehdasalueella. 

Määrätty vakuussumma on katsottu riittäväksi.  

Vakuus 

Luvanhaltijan on ennen toiminnan aloittamista asetettava Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle vakuutena 

200 000 euron suuruinen pankkitalletus tai -takaus ympäristön saattamiseksi 

ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen va-

ralle. Vakuus voidaan asettaa omavelkaisena pankkitalletuksena, pankkita-

kauksena tai takausvakuutuksena. Vakuuden antajan on oltava luottolaitos, 

vakuutuslaitos tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Eu-

roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.  
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SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6–8, 11–12, 14–20, 27, 48, 49, 51–54, 57, 

58, 62–67, 70, 74, 76, 80–82, 94, 95, 198, 199, 209 §:t, liite 1 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 1, 19, 41 ja 42 §:t 

Jätelaki (646/2011) 5, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 29, 118, 119, 121 §:t 

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 4, 7–9, 33, 40, 54 §:t, liite 3 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 

Komission täytäntöönpanopäätös Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-

tiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) 

koskevien päätelmien vahvistamisesta kemian alan jätevesien ja jätekaasu-

jen yhdenmukaisia käsittely- ja hallintajärjestelmiä varten (2016/902/EU) 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Tästä päätöksestä peritään maksua 43 510,50 euroa.  

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ympäristöluvan käsittelystä peritään 

maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperus-

telaissa (150/1992) säädetään. Lupahakemuksen vireilletulo hetken mukai-

sesti sovelletaan aluehallintoviraston maksuista annettua valtioneuvoston 

asetusta (1244/2018). Maksu määräytyy asetuksen ja sen liitteenä olevan 

maksutaulukon mukaisesti. Muita epäorgaanisia peruskemikaaleja tai muita 

epäorgaanisia yhdisteitä valmistavan tehtaan taulukon mukainen maksu on 

32 230 euroa. Maksu peritään 35 % korkeampana, jos asian käsittelyn työ-

määrä on taulukossa mainittua työmäärää suurempi. Asian käsittelystä peri-

tään maksua 43 510,50 euroa. 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuk-

sen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla 

(www.avi.fi/lupatietopalvelu). 

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Kokkolan kaupungin verkkosivuilla.  

Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Keskipohjanmaa ja Österbottens Tid-

ning nimisissä lehdissä.  

JAKELU 

Päätös 

Keliber Technology Oy 

Kokkolan kaupunki 

Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Kokkolan kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Kokkolan kaupungin kaavoitusviranomainen 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Varsinais-Suomen ELY-keskus (kalatalousviranomainen)  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos 

Kokkolan Vesi  
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KIP Infra Oy 

Suomen ympäristökeskus  

Ilmoitus päätöksestä 

Asianosaisille, joille on lähetetty lupahakemuksesta erikseen tieto sekä niille, 

jotka ovat esittäneet muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä ja niille, jotka 

ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet. 
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MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-

oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa jär-

jestyksessä kuin pääasiasta. 

 

LIITTEET 

 Liite 1 asemapiirros 

 Liite 2 prosessikaavio 

 Valitusosoitus 

 

 

Asian ovat ratkaisseet johtaja Tarja Savea (puheenjohtaja) ja ympäristöneu-

vos Katriina Koivisto sekä esitellyt ympäristöylitarkastaja Tiina Puttonen. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on 
asiakirjan viimeisellä sivulla. 

   



  LIITE 1 
 

 

 



  LIITE 2 

 



 

VALITUSOSOITUS  LIITE 

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Vali-
tuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-
ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen 
kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa 
yleistä etua valvovat viranomaiset.  

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa 
(1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta 
(1122/2021) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, 
joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.  

Toimi näin  

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitus-
ajan päättymistä. Valitusaika päättyy 4.8.2022.  

Valitusaika määräytyy seuraavasti: 

− Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehal-
lintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan. 

− Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

− Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.  

− Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai ar-
kilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Ilmoita valituksessa  

− valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valit-
tajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot. 

− laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja 
muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite 

− sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää 
(prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu 
useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.  

− päätös, johon haetaan muutosta  

− päätöksen kohta, johon haetaan muutosta  

− mitä muutoksia päätökseen vaaditaan 

− perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

− mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 
 
Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.  

Valituksen liitteet 

− aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 

− asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon) 

− valtakirja 
 

o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja − ellei hän ole asianajaja, julkinen oi-
keusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista oikeudenkäyn-
tiavustajista annetussa laissa (715/2011).  
 

o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asia-
kirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, 
jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asia-
miehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa. 
 

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat: 



 

VALITUSOSOITUS  LIITE 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite) 
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite) 

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

puhelinvaihde: 029 56 42 611 
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma−pe kello 8.00–16.15) 
telekopio (fax): 029 56 42 760 

 

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai 
lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille 
henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.  

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-
oikeuden aukioloajan päättymistä.  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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