Keski-Pohjanmaan

litiumklusteri

Laaja-alainen
mahdollisuus kaivosyhtiöille
ja alan yritystoiminnalle

Keski-Pohjanmaan
litiumprovinssin pinta-ala yli 500 km2
Ensimmäiset viitteet litium-pitoisen mineraalin, spodumeenin, esiintymisestä Kaustisen kallioperässä olivat Nikulan
kylän lohkareet, jotka löysi Arvo Puumala vuonna 1959.
Löydön johdosta Suomen Mineraali Oy käynnisti laajat kartoitukset alueella ja silloin paikannettiin Alavetelin Emmesin
ja Jänislammen esiintymät sekä Ullavan Läntän esiintymä.
Partek Oy teki laajat tutkimukset esiintymien hyödyntämiseksi, mutta 1980-luvun alussa maailmanmarkkinat eivät
olleet suotuisia litiumin tuotannon aloittamiselle.
Geologian tutkimuskeskus (GTK) on kartoittanut vuodesta
2003 lähtien alueen litiumvarantoja. GTK:n löytämistä uusista kohteista merkittävimmät, Leviäkangas ja Syväjärvi,
on raportoitu TEM:lle kansainvälistä tarjouskilpailua varten.

Jatkossa GTK tekee kohteellisten töiden lisäksi lähes 1 000
km2 laajaa litiumpotentiaaliselvitystä perustuen moreeninäytteiden analysointiin. GTK:n Länsi-Suomen yksikkö on
myös toimijana EAKR-rahoitteisessa Kaustisen seudun litiumvarannot -hankkeessa, joka on osaltaan vauhdittanut
varantojen kartoitusta.
Yrityksistä mm. norjalaisten ja suomalaisten omistuksessa
oleva Keliber Oy on tutkinut alueen litiumvarantoja. Yhtiöllä on alueella kaivospiiri ja useita valtauksia. Yhtiön tavoite
on käynnistää kaivostoiminta lähivuosina. Siihen on hyvät
mahdollisuudet, koska alueen litiumspodumeenivarannot
ovat Euroopan merkittävimmät.

Kuva 1. Keski-Pohjanmaan litiumprovinssi.

Lisätietoja antaa geologi Olavi Kontoniemi, GTK (olavi.kontoniemi@gtk.fi)
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Kemiallisten prosessien osaaminen
– malmeista metallikemikaaleiksi
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa työskentelevä
Oulun yliopiston soveltavan kemian tutkimusryhmä sekä
Keski-Pohjanmaan AMK:n tutkimus- ja kehitysyksikkö Centrian laboratorio- ja pilot-mittakaavaisen tutkimuslaboratorion toimijat tekevät yhteistyötä alueen kemianteollisuuden
yritysten, Ketek Oy:n ja GTK:n Länsi-Suomen yksikön kanssa tarkoituksenaan synnyttää litiumin ja akkukemikaalien
ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin perustuva osaamiskes-

kittymä. Tutkimusryhmä tekee vahvaa yhteistyötä yritysten
kanssa mm. Tekesin ja Suomen Akatemian rahoittamissa
tutkimushankkeissa. Kokkolaan ollaan myös rakentamassa
kansainvälisesti ainutlaatuinen akkukennojen valmistukseen ja testaukseen soveltuva kuivatila. Soveltavan kemian
tutkimusryhmä voi tarjota tutkimuspalveluita myös suoraan
kaivosalan ja kemian teollisuuden yrityksille.

Lisätietoa antaa professori Ulla Lassi, Kokkolan Yliopistokeskus, Oulun yliopisto (ulla.lassi@oulu.fi)
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