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KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (621/2011) 62 §:n nojalla
kaivospiiriä koskevan kuulemisasiakirjan
Yhtiö:
Kaivospiiri ja KaivNro:
Alueen sijainti:

Keliber Oy
Länttä, 7025
Kokkola

Kuvaus kuulemisasiakirjasta
Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavien tarpeellisten määräysten tarkistaminen
Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset kuulemisasiakirjasta voi lähettää 11.10.2019 mennessä KaivNro
7025 mainiten Tukesiin, osoitteeseen PL 66, 00521 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi
Kuulutuksen nähtävilläolo
Kuulutusasiakirjat ovat nähtävänä 11.10.2019 saakka Kokkolan kaupungin ilmoitustaululla
(Kauppatori 5, Kokkola) ja Tukesin Helsingin toimipaikassa (Opastinsilta 12 B, Helsinki). Kuulemisasiakirjoihin voi tutustua myös osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleisetja-yksityiset-edut-kaivostoiminta

Lisätietoja
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KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN
MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Kaivoslaki (621/2011) 62§
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) laatima yhteenveto kuultavasta kohteesta

Kaivospiirin haltija

Keliber Oy
y-tunnus: 0752546-7
Kaustinen
Suomi
Yhteystiedot:
Keliber Oy
Toholammintie 496
69600 Kaustinen
puh. 06 832 9533
Lisätietoja antaa:
Pentti Grönholm, puh. +358 (0)50 3481 535

Kaivospiiri

Länttä (KaivNro 7025)

Sijainti

Kokkola (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

Kuulemisen peruste
Kuulemisen peruste on kaivoslain (621/2011) 52.3 §, 108 § ja 109 §.
Kaivosluvassa on annettava yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset:
1) kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai rajoittamiseksi sekä ihmisten terveyden ja yleisen turvallisuuden varmistamiseksi;
2) toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että kaivostoiminnassa ei harjoiteta ilmeistä kaivosmineraalien tuhlausta taikka kaivoksen mahdollista tulevaa käyttöä
ja louhimistyötä ei vaaranneta tai vaikeuteta;
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3) esiintymän hyödyntämisen laajuutta ja tuloksia koskevasta selvitysvelvollisuudesta;
4) poronhoidolle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi erityisellä poronhoitoalueella;
5) sen varmistamiseksi, ettei luvassa tarkoitetulla toiminnalla vaaranneta saamelaisten asemaa alkuperäiskansana saamelaisten kotiseutualueella ja kolttien kolttalain mukaisia oikeuksia koltta-alueella;
6) kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvästä vakuudesta 10 luvun mukaisesti
sekä muista lopettamiseen liittyvistä ja lopettamisen jälkeisistä velvollisuuksista;
·

Kaivosluvan haltijan on asetettava kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten vakuus, jonka on oltava riittävä kaivostoiminnan laatu
ja laajuus, toimintaa varten annettavat lupamääräykset ja muun lain nojalla vaaditut vakuudet huomioon ottaen.

·

Lupaviranomainen määrää vakuuden lajin ja suuruuden asianomaisessa
luvassa. Vakuuden suuruutta on tarvittaessa tarkistettava, kun kaivoslupaa tarkistetaan 62 §:n mukaisesti.

7) lupamääräysten tarkistamiseen liittyvien selvitysten toimittamiseen asetettavasta määräajasta;
8) muista kaivosluvan nojalla tapahtuvaa toimintaa koskevista seikoista sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu tässä laissa kiellettyä seurausta;
9) muista yleisen ja yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja luvan edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista.

Kaivosviranomainen viittaa Länttä-kaivospiirille annettuihin lupamääräyksiin
30.6.2014, erityisesti lupamääräykseen 6:
Lupamääräykset tarkistetaan ennen kaivoksen rakentamistöiden aloittamista,
mutta kuitenkin viimeistään 1.6.2019.

Läntän kaivospiirille 16.8.2016 annetulla raukeamisen lykkäämispäätöksellä (kaivoslupa KL2016:0002) ei ole muutettu edellä mainittua lupamääräysten tarkistamisajankohtaa.
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Kaivosviranomaisen päätöksessä sovellettavat säädökset
Kaivoslaki 56.1 §
Kaivoslupaa koskevassa päätöksessä on selostettava hakemuksen tarkoitus tai
liitettävä hakemus tarpeellisilta osin päätökseen. Päätöksessä on otettava
kantaa lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin YKSILÖITYIHIN vaatimuksiin.
Kaivoslaki 62.2 §
Lupaviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan määräyksiä vähintään kymmenen vuoden välein. Lupaviranomaisen on ilmoitettava
tarkistusväli luvassa. Välttämättömän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi
taikka muusta erityisestä syystä myös määräajan voimassa olevan kaivosluvan
määräyksiä voidaan määrätä tarkistettavaksi määräajoin.
Kaivoslaki 38 §
Asian selvittämisessä saamelaisten kotiseutualueella, koltta-alueella ja erityisellä
poronhoitoalueella noudatetaan kaivoslain 38 §:ää.
Kaivoslaki 108 §, Vakuus kaivostoiminnan lopettamista varten
Kaivosluvan haltijan on asetettava kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä
varten vakuus, jonka on oltava riittävä kaivostoiminnan laatu ja laajuus, toimintaa
varten annettavat lupamääräykset ja muun lain nojalla vaaditut vakuudet huomioon ottaen.
Kaivoslaki 109 §, Vakuuden asettamista koskeva menettely
Lupaviranomainen määrää vakuuden lajin ja suuruuden asianomaisessa luvassa.
Vakuuden suuruutta on tarvittaessa tarkistettava, kun kaivoslupaa tarkistetaan
62 §:n mukaisesti taikka kaivoslupaa muutetaan 69 §:n mukaisesti tai luvan voimassaoloa jatketaan 61, 63 tai 65 §:n mukaisesti.
Vakuus on asetettava kaivosviranomaiselle, jonka tulee valvoa korvauksen saajan
etua vakuuden asettamisessa sekä tarvittaessa toimia vakuuden rahaksi muuttamista ja varojen jakamista koskevissa asioissa.
Kaivoslaki 110 §, Vakuudesta suoritettavat kustannukset
Vakuudesta voidaan suorittaa ne kustannukset, jotka ovat tarpeen tässä laissa
säädettyjen tai asianomaisessa luvassa määrättyjen velvoitteiden suorittamiseksi.
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Kaivosviranomaisen tulee vapauttaa vakuus, kun luvanhaltija on täyttänyt 1 momentissa tarkoitetut velvoitteet. Vakuus on mahdollista vapauttaa myös osittain.
Kaivosviranomaisen 30.6.2014 antamat lupamääräykset yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
Lupamääräys 1
Kaivostoiminta ei saa aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle
turvallisuudelle.
Perustelut: Kaivoslaki 18 §
Lupamääräys 2
Kaivostoiminnasta ei saa aiheutua huomattavaa haittaa yleiselle tai yksityiselle
edulle eikä yleisen tai yksityisen edun loukkausta.
Perustelut: Kaivoslaki 18 §
Lupamääräys 3
Kaivostoiminta tulee järjestää siten, ettei louhinnassa ja esiintymän hyödyntämisessä tapahdu kaivosmineraalien ilmeistä tuhlausta, eikä toiminnalla vaaranneta
tai vaikeuteta kaivoksen mahdollista tulevaa käyttöä ja louhimistyötä.
Perustelut: Kaivoslaki 18 §
Lupamääräys 4
Kaivosluvan haltija on velvollinen vuosittain toimittamaan kaivosviranomaiselle
selvityksen esiintymän hyödyntämisen laajuudesta ja tuloksista tämän luvan mukaiselta alueelta. Selvityksessä on ilmoitettava louhitun malmin ja sivukiven
määrä, kaivoksella käsitellyn pintamaan määrä tonneina, kaivoksella tuotetun
rikasteen tai vastaavan välituotteen määrä tonneina, kaivoksella työskentelevien
henkilöiden määrä henkilötyökuukausina ja erittely kaivoslain 17 §:n 1 momentin
2 kohdassa tarkoitetuista kaivostoiminnan sivutuotteista.
Perustelut: Kaivoslaki 18 § 2 momentti ja valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012) 31 §
Lupamääräys 5
Kaivosluvan haltijan on asetettava 7 000 euron suuruinen omavelkainen pankkitakaus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain mukaisia lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten.
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Kaivosvakuus on asetettava viimeistään vuoden kuluttua tämän päätöksen antamisesta.
Perustelut:
Kaivosvakuudella katetaan seuraavat toiminnot:
Nykyisen louhosalueen aitaaminen ja varoituskylttien asentaminen.
Kaivoslaki 108 §, 109 § ja 181 §
Lupamääräys 6
Lupamääräykset tarkistetaan ennen kaivoksen rakentamistöiden aloittamista,
mutta kuitenkin viimeistään 1.6.2019.
Perustelut: Kaivoslaki 62 §
Kaivosviranomaisen 16.8.2016 antama raukeamisen lykkäämistä koskeva päätös (kaivoslupa KL2016:0002)
Päätöksessä on todettu 30.6.2014 annettujen lupamääräysten osalta seuraavaa:
Edellä esitetyt lupamääräykset jäävät voimaan.
Lisäksi päätöksessä on todettu, että yhtiö on asettanut kaivosvakuuden.
Kaivosyhtiön selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta
Kaivosyhtiön selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta on esitetty liitteessä 2.
Kaivosyhtiön esitys kaivosvakuuden suuruudesta ja vakuuden lajista
Kaivosyhtiö on esittänyt kaivoslain 108 §:n mukaiseksi vakuuden suuruudeksi 30
000 euroa ja vakuuden lajiksi omavelkaista pankkitakausta.
Kaivosyhtiön selvityksessä (liite 2, kohta 6) on esitetty seuraavaa:

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

-

Kaivostoiminnan loppuessa sulkemistoimenpiteillä saatetaan kaivosalue sellaiseen tilaan, ettei alue vaaranna ihmisten terveyttä tai yleistä turvallisuutta.
Kaivoslain mukainen vakuus asetetaan kaivosalueen loppumaisemointiin, rakennusten ja muiden rakenteiden purkamisiin sekä turvallisuuden varmistamiseen, kuten avolouhoksen merkitsemiseen ja aitaamiseen.

-

Keliber Oy on suunnitellut toteuttavansa sivukivikasojen luiskauskulmaa jo
kaivostoiminnan aikana tavallista loivempana (keskimääräinen kulma 1:3).
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Tällöin lopetusvaiheen sulkemistoimenpiteisiin ei jää mittavia maansiirtotöitä, vaan lähinnä luiskauksen hienosäätöä ja moreenipeiton laittoa.
-

Kaivostoiminnan aikaiset rakennukset ovat helposti muutettavia viipaleparakkeja, jotka siirretään toiminnan loputtua seuraavalle louhintakohteelle.

-

Länttään suunnitellun avolouhoksen pinta-ala on noin 5 ha. Avolouhosta kiertävä suoja-aita tulee olemaan noin 1200 metriä pitkä.

Kaivosviranomaisen lisätietoja maanomistajille
Kaivosviranomainen pyytää huomioimaan seuraavaa:
Kaivospiiritoimituksessa tai kaivostoimituksessa määrätyt kiinteistökohtaiset korvaukset sekä korvaukset mahdollisista kaivostoiminnan aiheuttamista vahingoista
ja haitoista eivät kuulu tähän kuulemismenettelyyn eivätkä sen jälkeiseen päätöksentekoon.
Näihin asioihin liittyviä mielipiteitä ei siis huomioida tässä kuulemismenettelyssä
eikä sen jälkeisessä päätöksenteossa.
Edellä mainituissa asioissa toimivaltainen viranomainen on Maanmittauslaitos.
Asianosaisten kuuleminen ja lausuntopyynnöt
Ennen asian ratkaisemista Tukes varaa asianosaisille tilaisuuden tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Muille kuin asianosaisille Tukes varaa tilaisuuden ilmaista
mielipiteensä lupa-asian johdosta.
Tukes pyytää ennen päätöksentekoa hakemuksesta lausunnot Kokkolan kaupungilta, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Keski-Pohjanmaan liitolta ja tarvittaessa
muussa lainsäädännössä mainituilta tahoilta.
Asiasta kuulutetaan Tukesin ja Kokkolan kaupungin ilmoitustauluilla. Kuulemisesta ilmoitetaan asianosaisille kirjeitse. Asian vireilläolosta ilmoitetaan Keskipohjanmaa-lehdessä.
Kaivoslaki 37 §, 39 § ja 40 § sekä valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta 25 §
Jatkotoimenpiteet kuulemismenettelyn jälkeen
Kaivosoikeuden haltijan kuuleminen
Kaivosyhtiölle ja muille asianosaisille on varattava tilaisuus selityksen antamiseen
sellaisista lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyistä vaatimuksista ja selvityksistä,
jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Selityksen johdosta asianosaisille on
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varattava tilaisuus vastaselityksen antamiseen, jos selitys saattaa vaikuttaa asian
ratkaisuun.
Kaivoslaki 42 §

Liitteet
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1. Kaivospiirin kartta
2. Kaivosyhtiön selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta sekä esitys
vakuudesta
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Liite 1
Läntän kaivospiirin KaivNro 7025 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset).

Liite 2

Läntän kaivospiiri

Läntän kaivospiiri, Kokkola
kaivoslupa KaivNro 7025
lupatunnus KL2016:0002

Selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta kaivospiirialueella

Keliber Oy
Y-tunnus: 0752546-7
Toholammintie, 69600 Kaustinen

Sivu 1

Läntän kaivospiiri

1) kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten välttäminen tai rajoittaminen sekä
ihmisten terveyden ja yleisen turvallisuuden varmistaminen;
Keliberillä on voimassa oleva kaivoslupa (KL2016:0002) Läntän litiumesiintymän hyödyntämiseksi.
Ympäristölupa asettaa kaivostoiminnalle määritteet.
Kaivoksen rakentamiseen ja tuotannolliseen toimintaan haetaan kaivosturvallisuuslupaa, jossa mm.
määritellään toimintaperiaatteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi, arvioidaan kaivosturvallisuutta
vaarantavat seikat sekä esitetään kaivoksen sisäinen pelastussuunnitelma ja yleissuunnitelma.
Kaivosalueelle ja sinne johtaville kulkureiteille laitetaan varoituskylttejä, joilla pyritään minimoimaan
asiaton liikkuminen louhosalueella. Ylimääräistä liikennettä kaivosalueelle rajoitetaan tarvittaessa
puomeilla.
Kaivostoimintaan liittyy malmin kuljetusta rekoilla louhosalueelta rikastamolle, ensin noin 11 km
paikallistiestöä pitkin ja lopuksi noin 14 km kantatie 63:a (Kaustisen-Toholammintietä) kohti Kalaveden
tuotantolaitosta. Lisääntyvästä raskaasta liikenteestä varoitetaan tienvarren huomiomerkeillä.
Louhosalue kuljetusreitteineen sijoittuu metsätalousalueelle, joka pienialaisesti muuttuu louhostoimintojen alueeksi, mutta palaa toiminnan loputtua ja maisemoinnin jälkeen takaisin metsätalousalueeksi. Avolouhos täyttyy kaivostoiminnan loputtua vedellä ja tuolloin alueelle muodostuu 40 metriä
syvä vesialue.
Muut louhosaluetta ympäröivät elinkeinot, kuten metsätalous, maatalous sekä peltoviljely voivat
jatkua lähialueilla kaivostoiminnasta huolimatta, eikä niihin aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Hankkeen vaikutusalueella ei tiedetä olevan muita elinkeinoja, joihin tällä voisi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia.

2) toimenpiteet, joilla varmistetaan, että kaivostoiminnassa ei harjoiteta ilmeistä kaivosmineraalien
tuhlausta taikka kaivoksen mahdollista tulevaa käyttöä ja louhimistyötä ei vaaranneta tai
vaikeuteta;
Kaivoslupahakemuksen mukainen kaivostoiminta tähtää kaivosmineraalien hyödyntämiseen parhaalla
mahdollisella tavalla. Malmiesiintymän lisätutkimuksilla varmistetaan, että esiintymä tulee koko laajuudessaan hyödynnettyä niiltä osin kuin se on teknis-taloudellisesti kannattavaa ja ympäristöasiat
huomioon ottaen mahdollista. Kannattavuutta tarkastellaan toiminnan aikana.
Näytteenottoa suoritetaan kairaamalla, poraamalla (soijanäytteet) sekä ottamalla palanäytteitä louhoksen malmirintauksista. Malmijuonien eli spodumeenipegmatiittien mittasuhteita ja pitoisuutta
arvioidaan näytteistä tehtyjen analyysien ja geologis-mineralogisen tiedon perusteella.
Malmi louhitaan aluksi avolouhintana ja myöhemmässä vaiheessa maanalaisena louhintana. Kaikki
hyödyntämiskelpoinen malmi louhitaan, ja louhittu kaivosmineraali hyödynnetään tehokkaasti monivaiheisia rikastus- ja liuotusprosesseja hyväksikäyttäen. Kaivoksen tulevaa käyttöä tai mahdollista
myöhempää louhintaa ei vaikeuteta.

Keliber Oy
Y-tunnus: 0752546-7
Toholammintie, 69600 Kaustinen

Sivu 2

Läntän kaivospiiri
3) esiintymän hyödyntämisen laajuus ja tulokset;
Keliberin Keski-Pohjanmaalle sijoittuva litiumkemikaalin tuotantohanke, johon Läntän lisäksi kuuluu
neljä muuta louhosta, tulee olemaan Suomen ensimmäinen litiumtuotteiden valmistukseen keskittyvä
kokonaisuus. Hanke sijoittuu Kokkolan, Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien alueille ja tulee työllistämään
kaivos- ja tuotantotoimintaan sekä hallintoon suoraan noin 140 henkilöä.
Keliber Oy raportoi mineraalivarannot ja malmivarat (Taulukot 1 ja 2) määrävälein kansainvälisen
JORC2012 -ohjeistuksen mukaisesti.
Taulukko 1. Läntän mineraalivarantoarviot (www.keliber.fi)
Mineraalivarantoluokka

Tonnit (Mt)

Li2O-pitoisuus (%)

Mitatut (Measured)

0.422

1.09

Osoitetut (Indicated)

0.906

1.02

1.328

1.04

Tonnit (Mt)

Li2O-pitoisuus (%)

Avolouhos (Todetut ja todennäköiset malmivarat)

0.263

1.03

Maanalaiset louhokset
(Todetut ja todennäköiset malmivarat)

0.826

0.84

1.090

0.89

Yhteensä:
Taulukko 2. Läntän malmivara-arviot (www.keliber.fi)
Malmivarat

Yhteensä:

4) poronhoidolle aiheutuvien haittojen vähentäminen erityisellä poronhoitoalueella;
Kaivospiiri ei sijaitse poronhoitoalueella.
5) sen varmistaminen, ettei luvassa tarkoitetulla toiminnalla vaaranneta saamelaisten asemaa
alkuperäiskansana saamelaisten kotiseutualueella ja kolttien kolttalain mukaisia oikeuksia kolttaalueella;
Kaivospiiri ei ole saamelaisten kotiseutualueella eikä koltta-alueella.
6) kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvä vakuus 10 luvun mukaisesti sekä muut lopettamiseen
liittyvät ja lopettamisen jälkeiset velvollisuudet;
Kaivostoiminnan loppuessa sulkemistoimenpiteillä saatetaan kaivosalue sellaiseen tilaan, ettei alue
vaaranna ihmisten terveyttä tai yleistä turvallisuutta. Kaivoslain mukainen vakuus asetetaan kaivosalueen loppumaisemointiin, rakennusten ja muiden rakenteiden purkamisiin sekä turvallisuuden
varmistamiseen, kuten avolouhoksen merkitsemiseen ja aitaamiseen.
Keliber Oy on suunnitellut toteuttavansa sivukivikasojen luiskauskulmaa jo kaivostoiminnan aikana
tavallista loivempana (keskimääräinen kulma 1:3). Tällöin lopetusvaiheen sulkemistoimenpiteisiin ei
jää mittavia maansiirtotöitä, vaan lähinnä luiskauksen hienosäätöä ja moreenipeiton laittoa.

Keliber Oy
Y-tunnus: 0752546-7
Toholammintie, 69600 Kaustinen

Sivu 3

Läntän kaivospiiri

Kaivostoiminnan aikaiset rakennukset ovat helposti muutettavia viipaleparakkeja, jotka siirretään
toiminnan loputtua seuraavalle louhintakohteelle.
Länttään suunnitellun avolouhoksen pinta-ala on noin 5 ha. Avolouhosta kiertävä suoja-aita tulee
olemaan noin 1200 metriä pitkä.
Keliber Oy esittää Läntän kaivostoiminnan lopettamiseen liittyväksi kaivoslain 108 §:n mukaiseksi
vakuudeksi 30 000 euroa omavelkaisena pankkitakauksena.

7) lupamääräysten tarkistamiseen liittyvien selvitysten toimittamiseen asetettava määräaika;
Keliber Oy esittää, että kaivosviranomainen asettaisi vähintään 6 kuukauden määräajan lupamääräyksien tarkistamiseksi tarvittavien selvitysten toimittamiselle.
8) muut toimintaa koskevat seikat sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu uudessa
kaivoslaissa kiellettyä seurausta;
Kaivostoiminnassa noudatetaan ympäristöluvan ja muiden lupien ehtoja. Viranomaiset valvovat lupaehtojen noudattamista. Kaivostoiminnassa noudatetaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
Louhinta, hyödyntäminen ja muu kaivostoiminta tulee olemaan Kaivoslain 18 §:n velvollisuuksien
mukaista.
9) muut yleisen ja yksityisen edun kannalta välttämättömät ja kaivosluvan edellytysten
toteuttamiseen liittyvät seikat.
Keliber Oy:llä tulee olemaan käytössään tarvittava asiantuntemus ja muut edellytykset huolehtia
toiminnan turvallisuudesta, seurata ja rajoittaa toiminnan vaikutuksia sekä louhia ja hyödyntää kaivosmineraalit tuhlaamatta ja tulevaa käyttöä vaarantamatta.
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