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INLEDNING
Keliber Oy är ett finländskt gruvbolag som har specialiserat sig på brytning av litiummalm,
anrikning och producering av litiumkarbonat. Kelibers mål är att producera speciellt ren litiumkarbonat särskilt för den internationella litiummarknadens behov.
Malm (ca. 600 000 t/a) bryts från bolagets gruvor, som ligger i Kaustby och Karleby. Malmen
transporteras till anrikningsverket som ligger i Kalavesi -området i Kaustby kommun. Malmen
krossas, mals och anriks genom att flotera spodumenkoncentrat på anrikningsverket. Anrikningsprocessens biprodukter levereras till återvinning eller deponeras på sidotippen som
byggs på Kalavesi -området. Spodumenkoncentraten transporteras från anrikningsverket till
litiumkemifabriken (kemifabrik) för vidareförädling. Litiumkemifabriken kommer att byggas i
Karleby. Då spodumenkoncentraten vidareförädlas bildas det litiumkarbonat. Därtill bildas
analcim som biprodukt i processen.
Keliber har planerat att placera litiumkemifabriken i Kokkola Industrial Parks (KIP, storindustriområde) område. Projektets MKB-förfarande har blivit påbörjat i enlighet med lagen (MKBlag, 252/2017) och förordningen (MKB-förordning, 277/2017) om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.
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BESKRIVNING AV LITIUMKEMIFABRIKENS VERKSAMHET
På kemifabriken värmebehandlas spodumenkoncentratet (ca. 155 000 t/a) i konversionsungnen. Efter värmebehandlingen av koncentraten så produceras litiumkarbonat av det i en
flergradig hydrometallurgisk process. Litiumkarbonat produceras ca. 12 000 t/a. Därtill bildas
det ca. 130 000 t/a lösningsrest, det vill säga analcim. Detta MKB-projektets olika alternativ
skiljer sig från varann på basis av hantering och placering av analcim (se punkt 3).
I processen används totalt ca. 691 440 m3/a vatten som har blivit kemiskt behandlat, det vill
säga avjoniserat vatten, ånga samt avkylningsvatten. Mängden processvatten som återvinns
kommer att maximeras. Vattnet avlägsnas från processen (ca. 44 600 t/a) på olika sätt: vattnet
är bundet i analcim och produkten, det avdunstar samt som avfallsvatten. Det finns två olika
möjligheter för hantering av avfallsvattnet och det ena sättet kommer att väljas under MKB:n
för att bli genomförd. Avfallsvattnet kan endera hanteras och sedan ledas ut i havet eller avdunstas. Om avfallsvattnet avdunstas, kommer avdunstningsresten att bli sänd till en behörig
aktör som har tillstånd för att behandla det.
Propan används ca. 6 700 t/a som bränsle i värmebehandlingen. I den hydrometallurgiska processen behövs olika kemikalier. Dessa är natriumkarbonat (ca. 12 400 t/a), koldioxid (ca. 3 000
t/a), magnesiumhydroxid (ca. 100 t/a), natriumhydroxid (ca. 9 800 t/a) och svavelsyra (ca.
1 300 t/a). Största delen av de kemikalier som behövs kommer att skaffas genom hamnen och
delvis längs rörledningar från KIPs område, så kemikalier behöver inte bli körda och lagras i
stora mängder på fabriksområdet. Soda, propan samt magnesiumhydroxid skaffas externt utanför KIPs område.
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PROJEKTETS ALTERNATIV
0-alternativet – kemifabriken placeras inte i Karleby
I 0-alternativet kommer litiumkemifabriken inte att byggas i Karleby. Projektområdet i Karleby
på KIPs område kommer att bevaras som det är i nuläge. Kemifabriken placeras i Kaustby intill
anrikningsverket i Kalavesi, och projektets miljöpåverkan har blivit bedömda i Kalavesi produktionsanläggningens MKB-förfarande (Keliber Oy: Kalaveden tuotantolaitoksen YVA-hanke,
2017–2018).
1-alternativet – kemifabriken placeras i Karleby, analcimen utnyttjas i hamnkonstruktionerna (Bild 1)
I 1-alternativet kommer litiumkemifabriken och dess funktioner att placeras på KIPs område
på det viset som är framfört ovan. Analcimen utnyttjas i Karleby hamns hamnkonstruktioner,
i destinationer där den passar både tekniskt och miljöbehörigt.
2-alternativet – kemifabriken placeras i Karleby, analcimen utnyttjas i fältkonstruktionerna
(Bild 2)
I 2-alternativet kommer litiumkemifabriken att placeras på KIPs område. Processen är motsvarande som i 1-alternativet. Analcimen utnyttjas i storindustriområdets fältkonstruktioner,
var den passar både tekniskt och miljöbehörigt.
3-alternativet – kemifabriken placeras i Karleby, analcim transporteras och tippas i Kalavesi
(Bild 3)
I 3-alternativet kommer litiumkemifabriken att placeras på KIPs område. Processen är motsvarande som i 1- och 2-alternativen. Analcimen transporteras från kemifabriken till anrikningsverket i Kalavesi, Kaustby. Där tippas den på sidotippen tillsammans med anrikningssanden och slammet. Miljöpåverkningarna av analcimtippningen har blivit bedömda i anknytning
till Kalavesi produktionsanläggningens MKB-förfarande. Ingen påverkan förorsakas på projektområdet i Karleby om analcimen tippas på området i Kalavesi.
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Bild 1. 1-alternativet.

Bild 2. 2-alternativet.
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Bild 3. 3-alternativet.
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MKB-FÖRFARANDANDET OCH DESS TIDTABELL
MKB-förfarandet delas in i programmet för miljökonsekvensbedömningen samt miljökonsekvensbeskrivningen. MKB-programmet är en plan om hur man kommer att genomföra miljökonsekvensbedömningen. Egentliga miljökonsekvensbedömningen görs på basis av MKB-programmet och kontaktmyndigheten, det vill säga Södra Österbottens NTM-centralens utlåtande. Bedömningens resultat samlas till miljökonsekvensbeskrivningen. Då miljökonsekvensbeskrivningen är klar så lämnas den in till kontaktmyndigheterna. De avfattar en berättigad
slutsats om projektets mest betydande miljökonsekvenser.

Bild 4. MKB-förfarandets preliminära tidtabell.
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BEDÖMNING AV KONSEKVENSER
I litiumkemifabrikens miljökonsekvensbedömning undersöker man påverkan under projektets
hela livslopp (byggnadstid, verksamhet, avslutning av verksamheten). Projektets verkan kan
vara såväl raka som indirekta. Samverkan av de olika delområden värderas tillsammans med
andra aktörer och projekt. I värderingen tar man också i beaktan möjliga risker angående verksamheten. 0-alternativets verkningar iakttar man inte för den delen, att verksamheten inverkar i samband med Keliber Oy:s produktionsanläggning i Kalavesi, Kaustby.
Jord och mark
Verkningarna på industriområdet består av jordbyggnadsarbeten på de områden som kommer att byggas på. Under normal verksamhetstid eller efter att verksamheten har blivit avslutad påverkar verksamheten inte markens tillstånd. Eventuella kemikalie- eller bränsleläckage
och olyckor kan orsaka ändringar i markens tillstånd. Utnyttjande av analcim bedöms ha liten
verkan. På projektområdet görs under MKB:n med anknytning till byggandet geotekniska
undersökningar samt en utredning av grundtillstånd.
Grundvatten
Grundvattnets ytnivå på projektområdet kan bli påverkat på grund av möjlig nivåsänkning av
grundvattnet under byggnadstiden samt under byggandet av de täta fältkonstruktionerna.
Under normal verksamhetstid eller efter att verksamheten har blivit avslutad påverkar verksamheten inte grundvattnets tillstånd. Under verksamhetstiden kan verkan orsakas främst av
olycksfall. Utnyttjande av analcim bedöms ha liten verkan på grundvattnen. På KIPs område
och på Patamäkis och Harrinniemis grundvattenområden i Karleby har man gjort omfattande
utredningar under flera år angående t.ex. grundvattnets flöde och dess kvalitet. Den information som finns om områdets grundvattentillstånd anses vara tillräcklig för miljökonsekvensbedömningen.
Ytvatten, fiskbestånd och organismer
Under verksamhetstiden kan verkningar i vattendrag uppstå, ifall kemifabrikens avfallsvatten
leds ut i havet efter behandling av avfallsvattnet. Om avfallsvattnen behandlas med avdunstning, så förorsakar fabriken inga utsläpp i vattendrag. Utnyttjande av analcim bedöms ha liten
verkan på vattendrag. Tippning av analcimen, som är presenterad 3-alternativet, bedöms i
samband med Kalavesis MKB. Den information som finns om vattendragens tillstånd på området anses vara tillräcklig för miljökonsekvensbedömningen.
Luft och klimat
Dammutsläpp kan orsakas av fabrikens verksamhet, transport samt utnyttjande och lagring av
analcim. Dammutsläppen uppskattas vara så små, så det är inte nödvändigt att avbilda dem.
Utsläpp från förbränning av propan bedöms beräkningsmässigt. Inverkan av fabrikens luftutsläpp bedöms att begränsa sig i projektområdets närmaste omgivning. Gasaktiga utsläpp (från
bränsle) som bildas från arbetsmaskinerna beräknas på basis av maskinernas specifika utsläpp
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samt den genomsnittliga nominella effekten och de värderade arbetstimmarna. Arbetsmaskinernas samt transportens avgasutsläpp beräknas enligt VTT:s LIPASTO-utsläppsberäkningsmodell.
Växtlighet, organismer och naturens diversitet
Inverkan på växtligheten, fåglarna, faunan och naturskyddet värderas som expertarbete på
basis av det befintliga materialet. Växtlighets- och naturtypsinverkningarna undersöks speciellt på fabriksområdet och i dess omgivning samt damm- och andra luftutsläppens verkan speciellt i riktningen mot Sandhagens skogsområde. Projektområdets häckfågelgrad är liten och
området ligger inte i direkta närheten av flyttningstidens närings- och viloställen. Inverkningarna riktas på det närbelägna fågelskyddsområdet närmast i form av buller och damm som
verksamheten orsakar.
Buller och vibration
Vägtrafik (transport, lastning, avlastning) är det mest märkbara bullerkällan under byggnadsoch verksamhetstiden. Bullret som processanläggningen orsakar bedöms vara liten. Buller kan
tidsmässigt uppstå under vilken som helst tid på dygnet och bullret antas vara kortvarigt. De
omgivande industribyggnaderna och skogarna dämpar bullret. Bullerinverkan bedöms med
hjälp av bulleravbildningar i projektets olika alternativ (0-, 1-, 2- och 3-alternativen). De beräknade bullernivåerna jämförs med riktvärden för bullernivån enligt statsrådets beslut
(993/1992) om riktvärden för bullernivå.
Trafik
Inverkan på trafiken bedöms enligt de förändringar som arbetstrafiken samt transporten orsakar. De förändringar som projektet orsakar i trafikmängden på allmänna vägar bedöms beräkningsmässigt, vartill inverkan på trafiksäkerheten kommer att bedömas. I 3-alternativet
transporteras analcimen som koncentratens returlast till anrikningsverket i Kalavesi. Då ökar
analcimens transport inte trafikmängden på allmänna vägnät. 0-alternativets inverkan består
av transportering av kemikalier och bränslen som man använder på kemifabriken i Kalavesi
samt transportering av litiumkarbonat från Kalavesi till Karleby hamn. Projektet inverkar inte
på fartyg- och spårtrafik.
Samhällsstruktur och markanvändning
Projektområdet påverkas då det nuvarande skogsområdet tas i industriell användning. Andra
områden påverkas dels också, i vars konstruktion man utnyttjar analcim samt Kalavesi sidotipp
i det 3-alternativet. Indirekta effekter kan förorsakas av t.ex. buller och trafik. Verkan av de
planerade funktionerna bedöms med att jämföra dem med annan planerad markanvändningsform, planläggning, samhällsstruktur, markanvändning samt andra funktioner och nätverk på området. I bedömningen utnyttjas plan-material, utredningar, information av intressegrupper, kartobservationer och besök i terrängen.
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Landskap, stadsbild och kulturarv
Byggnadsskedets verkan på landskapet är kortvarig. Kemifabrikens verksamhets verkan på
landskapet bedöms vara små, för att de omgivande skogarna och annan industri skymmer
sikten till projektområdet från havet och de närmast liggande bostadsområden. Fabriksområdets landskapsverkan bedöms på basis av landskaps- och bildmodeller samt snedflygbilder.
Befolkning, människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
I samband med värderingen av hälsoverkningarna granskas andra resultat av olika värderingar
av verkan (t.ex. buller och utsläpp i luft och vattendrag) och de raka och indirekta hälsoeffekter
som verksamheten möjligen orsakar kommer att identifieras. Vid bedömning av verkningar
som inriktas mot levnadsförhållanden och trivsel utnyttjas den information, synpunkter och
erfarenhet av influensområdets omgivnings nuläge och projektets möjliga effekt i dessa som
närområdens bosättning, företag och andra intressentgrupper har. Utöver synpunkterna utnyttjas kartor, geografisk information, statistik och andra skriftliga källor. En www-förfrågning
ordnas åt närområdens bosättning och andra intressentgrupper. Under MKB:n så ordnas en
stugkväll, dit invånare, föreningar, företag och möjliga andra kretsars representanter är inbjudna. Under MKB-förfarandet så ordnas också evenemang för allmänheten.
Näringsliv och tjänster
Raka och indirekta verkan bildas utöver sysselsättningsverkan t.ex. genom anskaffning av råmaterial och kemikalier. Effekten på näringslivet och tjänster bedöms med hjälp av projektplanen och information av andra motsvarande mål. Verkan bedöms som lokal-regional. Den
information som finns anses vara tillräcklig för miljökonsekvensbedömningen.
Utnyttjande av naturtillgångar
Små verkan bildas under byggnadstiden i användning av jord- och stenmaterial. Verkan under
verksamhetstiden består av producering av litiumkarbonat och utnyttjande (1- och 2-alternativen) eller tippning (3-alternativ) av analcim. Utöver användning i hamn och jordbyggnad så
utreds analcimens produktifierande. Under bedömning av verkan så tas speciellt samverkningarna i beaktan, för att utnyttjande av analcim förutsätter också att dessa projekt förverkligas.
Andra effekter angående utnyttjande av naturtillgångar under verksamhetstiden, såsom dammets eller andra luftutsläppens spridningsverkan på bärplockning och fiske, är små.

