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Johdanto 

 

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen hyväksymässä vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmassa 

tavoitteeksi on asetettu Keski-Pohjanmaan kaivannaisalan teemaohjelman laatiminen. Teemaohjelmalla 

ohjataan maakunnallisen kaivannaisalan kehittämistä osana maankäyttöä, asumista, liikennejärjestelmää, 

palveluja ja elinkeinoja. Teemaohjelmassa asetetaan kehittämisen tavoitteet ja painopisteet sekä esitetään 

kehittämistoimet.  

Keski-Pohjanmaan maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä, jonka aikatähtäin on 

10–30 vuotta. Keski-Pohjanmaan maakuntakaava on valmistunut vaiheittain. Viimeisin 5. vaihemaakunta-

kaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.2021. Kaavassa käsitellyt teemat olivat kauppa, ampuma-

radat, aluerakenne ja kaivostoiminta. 

Keski-Pohjanmaan liitto käynnisti 6. vaihemaakuntakaavan laatimisen vuonna 2022. Siinä tarkasteltavina 

asioina ovat viherrakenne, tuulivoima, matkailu ja virkistys sekä kaivostoiminta. Kaivannaisalan teemaoh-

jelma tukee 6. vaihemaakuntakaavan laadintaa kaivostoiminnan osalta. 

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat hyväksyivät 9.4.2021 yhteisen kaivannaisalan toimintasuunnitelman 

vuosille 2021–2024 teemalla vahvuutena vastuullinen kaivannaisala. Toimintasuunnitelma toteuttaa kansal-

lista mineraalistrategiaa 2050. Tämän teemaohjelman kehittämistoimet on johdettu Itä- ja Pohjois-Suomen 

toimintasuunnitelmasta Keski-Pohjanmaan liiton nimeämässä asiantuntijaryhmässä.  
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1. Kaivannaisala Keski-Pohjanmaalla 

 

Mineraalisten raaka-aineiden kysyntä ja tarve on lisääntynyt väestönkasvun, kaupungistumisen ja kehitty-

vien maiden talouskasvun sekä yleisen elintason nousun myötä. Mineraaleja ja niistä tuotettuja metalleja 

tarvitaan nykyaikaiselle yhteiskunnalle välttämättömien tuotteiden, palveluiden ja infrastruktuurin tuottami-

seen. Yhteiskunnan tarvitsemien raaka-aineiden saannin varmistaminen on tärkeää niin Euroopan unionin 

tasolla kuin kansallisesti. 

Geologian tutkimuskeskus on selvittänyt Keski-Pohjanmaan maakunnan mineraalipotentiaalin vuonna 2019 

(Huovinen I, Lahtinen H & Wik H. 2019. Keski-Pohjanmaan mineraalipotentiaali- aineistopohjainen selvi-

tys). Selvitys on tarkistettu vuonna 2022, ja uutta tietoa ei ole tullut vuoden 2019 selvityksen jälkeen. 

Keski-Pohjanmaan alueella on merkittäviä mineraaliesiintymiä, joiden hyödyntämistä on tutkittu useiden 

vuosikymmenten ajan. Varsinaista kaivostoimintaa alueella ei ole ollut. Keliber Oy on aloittanut työt litium 

pegmatiitin hyödyntämiseksi Kaustisella. Ensimmäisenä alkaa Syväjärven, Läntän, Rapasaaren sekä Outo-

veden esiintymien hyödyntäminen. 

Keski-Pohjanmaan merkittävimmät ja pisimmälle tutkitut tunnetut mineraaliesiintymät ovat Kaustisen litium 

pegmatiitti provinssin litium -esiintymät ja emäksisiin intruusioihin liittyvät titaania sisältävät ilmeniittiesiinty-

mät. Lisäksi Keski-Pohjanmaan alueella on kupari- ja kultapotentiaalisia metallogeenisia vyöhykkeitä. Maa-

kunnan alueella on kymmenen esiintymää, joista on olemassa varantoarvio. 

Keski-Pohjanmaalta löydetyt litiumspodumeenivarannot ovat Euroopan merkittävimmät. Keski-Pohjanmaan 

yli 500 km2:n litiumprovinssista on tutkittu vain murto-osa. Potentiaali uusien litiumesiintymien löytymiseen 

on merkittävä. Litiumprovinssi sijoittuu Kaustisen lisäksi Halsuan, Kruunupyyn, Toholammin sekä Kokkolan 

kuntien alueille. 

1.1. Kallioperän yleiset piirteet 

 

Keski-Pohjanmaan kallioperä voidaan karkeasti jakaa kivilajien osalta kahteen pääryhmään: alkuperältään 

magmaattisiin syväkiviin ja pintasyntyisiin sedimenttikiviin (Kuva 1 ja 2). Alueen keskiosan poikki kulkee 

Pohjanmaan liuskejakso ja kallioperä Kokkolasta länteen päin kostuu Vaasan graniittikompleksin grano-

dioriiteista ja Kokkolasta itään päin Keski-Suomen granitoidikompleksin granitoideista, jotka myös ovat pää-

osin granodioriittisia koostumukseltaan. Keski-Pohjanmaan keskiosassa Kokkolan, Kaustisen ja Vetelin 

kuntien alueella syväkivet edustavat Seinäjoen graniittijakson pegmatiittisia granitoideja. Pohjanmaan lius-

kejakson kivet Kokkolan, Kannuksen ja Kaustisen alueilla ovat Länsi-Suomen jakson biotiitti-paraliuskeita ja 

Pirttikylän jakson kiillegeisssejä. Lisäksi alueella esiintyy sekä Keski-Suomen graniittikompleksiin että Poh-

janmaan liuskejaksoon kuuluvia emäksisiä ja intermediäärisiä vulkaniitteja. (Huovinen I, Lahtinen H & Wik 

H. 2019. Keski-Pohjanmaan mineraalipotentiaali- aineistopohjainen selvitys). 
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Kuva 1. Keski-Pohjanmaan geologinen kartta ja kuntien rajat. Geologisen kartan selitys seuraavalla 

sivulla. (DigiKP, Geologian tutkimuskeskus). 
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Kuva 2. Keski-Pohjanmaan geologinen kartta (DigiKP Geologian tutkimuskeskus). 
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1.2. Keski-Pohjanmaan mineraaliesiintymät 

 

Keski-Pohjanmaan merkittävimmät ja pisimmälle tutkitut tunnetut mineraaliesiintymät ovat Kaustisen litium 

(Li) pegmatiitti provinssin litiumesiintymät ja emäksisiin intruusioihin liittyvät titaania (Ti) sisältävät ilmeniitti-

esiintymät (Kuva 3). Lisäksi Keski-Pohjanmaan alueella on kupari- ja kultapotentiaalisia metallogeenisia 

vyöhykkeitä. Maakunnan alueella on kymmenen esiintymää, joista on olemassa varantoarvio. (Huovinen I, 

Lahtinen H & Wik H. 2019. Keski-Pohjanmaan mineraalipotentiaali- aineistopohjainen selvitys). 

Keski-Pohjanmaan litiumesiintymiä on tutkittu yritysten toimesta 1960-luvulta lähtien. Lisäksi Geologian tut-

kimuskeskuksen yksi keskeinen teollisuusmineraalihanke 2000-luvulla on ollut Keski-Pohjanmaan litiumpo-

tentiaalin arvioiminen. Alueelta tunnetaan 16 pegmatiittiesiintymää (Ahtola et al., 2015). Tällä hetkellä 

tunnettuja Li-pegmatiitteja ovat mm Länttä, Syväjärvi, Leviäkangas, Emmes, Outovesi ja Rapasaari. 

Esiintymien mineraalivarannot ovat yhteensä 15,622 Mt @ Li2O 1,05 % Tunnetuista esiintymistä suurin 

on Rapasaaren esiintymä (9,642 Mt @ Li2O 0,988 %.) (www.keliber.fi). 

Keski-Pohjanmaan litiumprovinssista on laadittu vuonna 2012 kartografinen esitys, Masterplan-kartta 

(Ramboll, Keski-Pohjanmaan litiumprovinssi: Masterplan-suunnitelma, 2012). Karttaan on koottu mm. alu-

een kaivostoiminta-alueet, malminetsintäalueet, asutustihentymät, luonnonsuojelualueet, pohjavesialueet, 

maisemallisesti tärkeät alueet, kulttuuriympäristöt ja virkistyskohteet. Suunnitelmaa on hyödynnetty sekä 

maakuntakaavoituksessa että kuntien yleispiirteisessä kaavoituksessa. 

Toinen merkittävä malmigeologinen tutkimuskohde Keski-Pohjanmaalla on ollut alueen Svekovennisiin 

emäksisiin intruusioihin liittyvien ilmeniittimineralisaatioiden arviointi. Ilmeniitti sisältää Titaania (titaani-

oksidi, TiO2) jota käytetään pigmenttiteollisuudessa. Tutkimukset osoittavat, että Keski-Pohjanmaan il-

meniittiesiintymät sisältävät korkealaatuista ja teollisuuden tarpeisiin soveltuvaa ilmeniittiä. (Kärkkäinen 

et al., 1997, Sarapää et al., 2005). Merkittävät tunnetut esiintymät ovat Kairineva, Koivusaarenneva, Lyly-

neva ja Peräneva. Koivusaarenneva, joka tunnetaan myös Kälviän esiintymänä, on suurin esiintymistä ja 

sen tunnetut mineraalivarannot ovat 62.15 Mt @ Ti 3.36% V 0.04 %.  (Kärkkäinen, 1999). 

Keski-Pohjanmaalla on myös kupariaiheita, joista Sykäräisen esiintymästä on tehty varantoarvio. Esiintymä 

on alkuperältään magmaattinen ja sisältää kuparin lisäksi arvometalleina sinkkiä ja hopeaa. Esiintymän mi-

neraalivarannoiksi on arvioitu 0,195 Mt @ Cu 1.95, Zn 0.25 %, Ag 52 ppm. Lisäksi Keski-Pohjanmaalta tun-

netaan kulta ja uraaniaiheita, joista ei ole tehty varantoarvioita. 

http://www.keliber.fi/
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Kuva 3. Mineraalipotentiaaliset vyöhykkeet (1. ja 2. luokka) ja mineraaliesiintymät. Pohjakartta MLL ja Hal-

linnon tietotekniikkakeskus.  
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2. Visio, tavoite ja painopisteet 

 

Keski-Pohjanmaan kaivannaisalan teemaohjelman 2022–2025 visiona on Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen 

kaivannaisalan toimintasuunnitelman mukaisesti vahvuutena vastuullinen kaivannaisala. Vastuullinen kai-

vannaistoiminta ottaa huomioon ja kantaa vastuun ympäristöllisistä, sosiaalisista sekä taloudellisista vaiku-

tuksista sekä toiminnan turvallisuudesta. 

Keski-Pohjanmaan kaivannaisalan teemaohjelman 2022–2025 tavoitteena on vahvistaa maakunnan vas-

tuullista kaivannaistoiminnan kehittämistä eri vaiheissa etsintävaiheesta jälkikäyttöön. 

Teemaohjelman painopisteet vuosina 2022–2025 ovat maankäytön suunnittelu sekä kaivannaistoiminnan 

vahvuuksien kehittäminen etsintävaiheesta jälkikäyttöön (Kuva 4.). 

 

Kuva 4. Keski-Pohjanmaan kaivannaisalan teemaohjelman 2022-2025 painopisteet. 

3. Maankäytön suunnittelu 

 

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Maakuntakaavan aikatäh-

täin on 10–30 vuotta. Keski-Pohjanmaan maakuntakaava on valmistunut vaiheittain. Viimeisin 5. vaihemaa-

kuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.2021. Kaavassa käsitellyt teemat olivat kauppa, am-

pumaradat, aluerakenne ja kaivostoiminta. Keski-Pohjanmaan liitto käynnisti 6. vaihemaakuntakaavan laati-

misen vuonna 2022. Siinä tarkasteltavina asioina ovat viherrakenne, tuulivoima ja kaivostoiminta. 

Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan kaivannaispotentiaali (Kuva 5) perustuu Geologian tutkimus-

keskuksen tekemään mineraalipotentiaaliselvitykseen. Selvitys rajasi mineraalipotentiaaliset vyöhykkeet ja 

kuvasi lupavimmat esiintymät, joiden tutkimukset ovat edenneet niin pitkälle, että niistä on olemassa varan-

toarvio. 

Ympäristöministeriö on valmistellut luonnoksen pääministeri Sanna Marinin hallituksen esitykseksi laiksi 

kaivoslain muuttamisesta. Esitys perustuu Marinin hallitusohjelman strategiseen kokonaisuuteen” 
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Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuusuuden turvaava Suomi” ja sen tavoitteeseen 8 ”Parannetaan kai-

vosten ympäristönsuojelua”. Esityksessä tavoitteena on esittää sellaisia ympäristönsuojelua parantavia 

säännöksiä, jotka liittyvät kaivoslain ja työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan. Hallitus on antanut esityksen 

eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta 8.9.2022. 

Esityksessä ehdotetaan paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi, että 

kaivosluvan myöntämisen edellytyksenä on kunnan hyväksymä kaava. Lisäksi ehdotetaan muiden elinkei-

nojen huomioon ottamista nykyistä vahvemmin kaivoslain mukaisessa lupaharkinnassa. Esityksessä ehdo-

tetaan kiinteistön omistajan aseman parantamiseksi ja alueen asukkaiden kokemien haittojen vähentä-

miseksi tiukennuksia malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista koskeviin edellytyksiin, muun muassa 

maanomistajien suostumuksen edellyttämistä, kun malminetsintälupa on ollut voimassa kymmenen vuotta. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan tiedonsaantioikeuksien parantamista vuosittain pidettävillä avoimilla yleisö-

tilaisuuksilla. Varaussääntelyyn esitetään useita muutoksia, kuten varausaluetta koskevan veroluonteisen 

maksun käyttöönottoa ja varausajan lyhentämistä. 

Ympäristönsuojelun tason parantamiseksi esityksessä uudeksi kaivoslaiksi ehdotetaan muutosesityksiä, 

joiden tarkoituksena on huomioida maisemalliset ja ympäristölliset sekä luonnon monimuotoisuuteen liitty-

vät kysymykset entistä vahvemmin kaivoslain mukaisessa lupaharkinnassa. Esityksessä ehdotetaan myös 

muutoksia kaivoslain mukaisiin yleisiin periaatteisiin kuten, että kaivostoiminnan kaikissa vaiheissa toimin-

nanharjoittaja hyödyntää kaikki alueella tavatut kaivosmineraalit, jotka ovat toiminnanharjoittajalle teknista-

loudellisesti hyödynnettävissä. Lisäksi esitys sisältää tarkennuksia viranomaisten neuvontavelvollisuuteen 

liittyvään sääntelyyn ja ilmoitusmenettelyyn kiinteistön omistajan suostumuksella toteutettavalle malminet-

sinnälle. Esityksessä ehdotetaan tiukennuksia kaivoslain mukaiseen vakuussääntelyyn ja muutoksia kai-

vostoiminnan lopettamista koskevaan sääntelyyn siten, että kaivoksen vaiheittainen sulkeminen otetaan 

huomioon kaivostoiminnan aikana entistä paremmin ja kaivoksen lopullinen sulkeminen toteutetaan vas-

tuullisesti. 

 

 

3.1 Mineraalivyöhykkeet 

 

Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa mineraalivarantojen alueet on osoitettu Geologian tutkimuskeskuk-

sen laatiman mineraalipotentiaaliselvityksen perusteella. Mineraalivarantoja osoittavissa vyöhykkeissä on 

huomioitu 1. ja 2. luokan alueet (kuva alla). Vyöhykkeet kuvaavat aluetta, jolta hyödyntämiskelpoisen mine-

raaliesiintymän löytäminen on todennäköisintä ja jossa siihen on syytä maakunnallisessa ja kunnallisessa 

päätöksenteossa varautua. Keski-Pohjanmaan merkittävimmät ja pisimmälle tutkitut tunnetut mineraali-

esiintymät ovat Kaustisen litium (Li) pegmatiitti provinssin litiumesiintymät ja emäksisiin intruusioihin liittyvät 

titaania (Ti) sisältävät ilmeniittiesiintymät. Lisäksi Keski-Pohjanmaan alueella on kupari- ja kultapotentiaali-

sia metallogeenisia vyöhykkeitä. Maakunnan alueella on kymmenen esiintymää, joista on olemassa varan-

toarvio. 
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Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan suunnittelumääräys mineraalivarantojen alueelle: 

Mikäli alueen mineraalivarantojen hyödyntämistä edistetään, sovitetaan toiminta yhteen muun maankäytön 

kanssa ja huomioidaan mineraalivarantojen hyödyntämisen ympäristövaikutukset. Yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa on varmistuttava siitä, etteivät suunnitellut toimenpiteet merkittävästi heikennä Natura-aluei-

den suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vesistövaikutuksiin ja ve-

den laadun säilymiseen. 

Mineraalivyöhykkeiden kehittämistoimenpiteet: Kuka: Milloin: 

tarkistetaan mineraalivyöhykkeiden rajaukset Keski-Pohjanmaan 

liitto 

2022–2023 

päivitetään suunnittelumääräys vastaamaan uutta kaivoslakia sekä 

ympäristöön liittyviä lakeja ja asetuksia 

Keski-Pohjanmaan 

liitto 

2023 

 

 

 
 

Kuva 5. Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan sisältämät mineraalivyöhykkeet ja kohdemerkinnät.  
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3.2 Kohdemerkinnät 

 

Kaivostoiminnan alueina (ek) maakuntakaavassa on osoitettu Kaustisella ja Kokkolassa olevat Keliber Oy:n 

Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin mukaiset alueet. YVA- menettely on toteutettu neljän (Rapasaari, Outo-

vesi, Syväjärvi ja Länttä) louhosalueen avaamiseksi.  

Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan suunnittelumääräys kohdemerkinnälle (ek): 

Alueella sallitaan kaivostoiminta ja sen kannalta tarpeelliset rakenteet, läjitysalueet, sekä liikenneväylät ja -

alueet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistuttava siitä, etteivät suunnitellut toimenpiteet 

merkittävästi heikennä Natura -alueiden suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Erityistä huomiota tulee 

kiinnittää vesistövaikutuksiin ja veden laadun säilymiseen. 

Kohdemerkintöjen kehittämistoimenpiteet: Kuka? Milloin? 

merkitään uudet kaivosalueet kohdemerkinnällä Keski-Pohjanmaan 

liitto 

2023–2024 

tarkistetaan suunnittelumääräykset uuden kaivoslain mukaisiksi sekä 

ympäristöön liittyviä lakeja ja asetuksia 

Keski-Pohjanmaan 

liitto 

2023 

 

4. Vahvuuksien kehittäminen 

 

Maailmanlaajuinen pandemia sekä Ukrainan sota ovat lisänneet huoltovarmuuden merkitystä niin kansalli-

sesti kuin EU-tasolla. Itä- ja Pohjois-Suomen kallioperässä sijaitsee EU:n kannalta merkittävä raaka-ai-

nevaranto, jonka vastuullinen ja kestävä hyödyntäminen voi vastata osaltaan EU:n huoltovarmuuden ja vih-

reän siirtymän tarpeisiin.  

Mineraalien kaivaminen ja hyödyntäminen on keskeisessä osassa Keski-Pohjanmaan maakuntastrategi-

assa 2040 sekä maakuntaohjelmassa 2022–2025. Älykkään erikoistumisen yksi kuudesta painopisteestä 

vuosille 2022–2025 on mineraalit, biopohjaiset materiaalit, kiertotalous ja uusien energiateknologioiden pro-

sessit.  

Keski-Pohjanmaan kaivannaisalan kehittämisen mahdollisuudet perustuvat EU:n suurimman litiumesiin-

tymän hyödyntämiseen alueen akkuarvoketjussa, akkukemian vahvaan tutkimusosaamiseen sekä 

prosessikemian koulutusosaamiseen. Keski-Pohjanmaan kaivannaisalan erityisosaamiset ja vahvuudet 

ovat: 

- kemianteollisuuden uudistaminen kehittämällä ja toteuttamalla uusia innovaatioita – tukemassa vas-

tuullisen kaivannaisalan arvoketjun kehittymistä 

- Suomen suurin kaivannaisalan toisen asteen koulutustarjonta, sekä Kokkolan yliopistokeskus Chy-

deniuksen, Centria ammattikorkeakoulun ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tutkintoon johtavat 

koulutukset kaivos- ja mineraalitekniikassa sekä akkutekniikassa.  
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- erikoistunut mineraalitalouden, akkumateriaalien ja akkukemikaalien innovaatioalustat tukemassa 

vastuullisen kemianteollisuuden ja yrittäjyyden kehittymistä 

Itä- ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan toimintasuunnitelman 2021–2024 kehittämisen askeleet jakautuvat 

neljään kokonaisuuteen: 

- uudistuva ja kehittyvä kaivannaisala 

- yrittävä kaivannaisala 

- digitaalinen kaivannaisala 

- osaava ja ympäristön huomioiva kaivannaisala 

Keski-Pohjanmaan kaivannaisalan teemaohjelman kehittämisen toimenpiteet pohjautuvat näihin kokonai-

suuksiin. Toimenpiteet on valittu Keski-Pohjanmaan liiton nimeämän asiantuntijaryhmän työnä. 

Keski-Pohjanmaan uudistuvan ja kehittyvän kaivannaisalan perustan muodostavat litiumkaivosinvestoin-

nit sekä sitä tukeva akkumateriaalien tutkimus ja kehittäminen. Keski-Pohjanmaan alueella on vahvoja TKI-

toimijoita (Geologian tutkimuskeskus, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria ammattikorkeakoulu, 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä) malminetsinnän, rikastusprosessien ja kaivosympäristön alueilla sekä 

vahvoja alueellisia kehittämisorganisaatioita (Kaustisen seutukunta, Kokkolan kehitys Oy, YritysKannus 

Oy). Nämä osaamisalueet mahdollistavat teollisen kiertotalouden kehittämistä niin akkukemikaalien kuin 

sivuvirtojen kohdalla. Akkukemikaalien ja kaivannaisalan sivuvirtojen mahdollisimman tehokas hyödyntämi-

nen osana teollista kiertotaloutta mahdollistaa ympäristövaikutusten minimoimisen.  

Keski-Pohjanmaan alueella ei ole selvitetty rakennuskiveksi kelpaavia esiintymiä. Mahdollisten hyödyntä-

miskelpoisten esiintymien löytämiseksi laaditaan kiviainesten potentiaali ja kiertotalouden tarkastelu.  

Uudistuvan ja kehittyvän kaivannaisalan kehittämistoimenpiteet: Kuka? Milloin? 

tuetaan Keliber:n kaivos- litiumkemiantehdasinvestointien toteutumista Keski-Pohjanmaan 

liitto 

2022–

2023 

tuetaan akkujen kierrätyksen yritystoiminnan toteutumista Alueen toimijat* 2024–

2025 

vahvistetaan kaivannaisalan uusien kiertotalousmahdollisuuksien tunnis-

tamista ja hyödyntämistä 

Alueen toimijat* 2022–

2025 

edistetään litiumkaivoksen ja -kemianteollisuuden (sivukivi, rikastus-

hiekka ja analsiimihiekka) sivuvirtojen tehokasta hyödyntämistä osana te-

ollista kiertotaloutta  

Alueen toimijat* 2022–

2025 

vahvistetaan maakunnan innovaatioalustojen kehittymistä ja erikoistu-

mista 

Alueen toimijat* 2022–

2025 

edistetään GTK:n malminetsintämenetelmien kehittämistä Keski-Pohjanmaan 

liitto, GTK 

2024–

2025 

laaditaan kiviainesten potentiaali ja kiertotalouden tarkastelu GTK 2023–

2024 
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*Alueen toimijat: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria ammattikorkea-

koulu, Geologian tutkimuskeskus, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu, Kaustisen seutukunta, Kok-

kolanseudun kehitys Oy, YritysKannus Oy. 

Keski-Pohjanmaalla ei ole ollut tähän asti kaivostoimintaa, mutta nyt se alkaa. Kaivostoiminnan aloittami-

nen Ullavan Läntässä olevan ilmeniittiesiintymän hyödyntämiseksi on ollut pitkään suunnitelmissa. Viimei-

sin yrittäjä on perunut kaivospiirin muodostamishakemuksen keväällä 2022 eikä uutta yrittäjää ole näköpii-

rissä. Keliber Oy puolestaan on aloittanut litiumkaivoksen avaamistyöt kevään 2022 aikana. Yhtiön tavoit-

teena on käynnistää kaivostoiminta sekä litiumkemikaalin valmistus vuoden 2024 aikana.  

Litiumin kaivostoiminnan alkaminen mahdollistaa teollisuus- ja kaivospalveluyritysten syntymisen Keski-

Pohjanmaalle. Itä -ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan toimintasuunnitelmassa vuosille 2021–2024 on tun-

nistettu tarve edistää olosuhteita hallitsevien teollisuus- ja kaivospalveluyritysten uusien liiketoimintakon-

septien kehittämiselle ja uusien tuotteiden ja palveluiden synnyttämiselle. Tällaisille yrityksille on kansainvä-

listä kysyntää myös. 

Yrittävän kaivannaisalan kehittämistoimenpiteet: Kuka? Milloin? 

edistetään olosuhteet hallitsevien teollisuus- ja kaivospalveluyritys-

ten uusien liiketoimintakonseptien kehittämistä ja uusien tuotteiden 

ja palveluiden syntymistä – teollisuuspalveluyritysten tuote- ja pal-

velukonseptien kokonaisvaltainen kehittäminen 

Alueen toimijat* ja 

kehitysyhtiöt 

2022–2025 

edistetään pk-yritysten verkostoitumista alueellisesti, kansallisesti, 

kansainvälisesti 

Alueen toimijat* ja 

kehitysyhtiöt 

2024–2025 

edistetään EU tason rahoituksen ja verkostojen hyödyntämistä – 

Horisontti Eurooppa, InvestEU, EIC, EIT, RawMaterials, EuroClus-

ter ym. 

Keski-Pohjanmaan 

liitto, IP EU-toimisto 

2022–2025 

edistetään litiumarvoketjun digitalisoimista ja automatisointia Kokkolan yliopisto-

keskus Chydenius, 

Centria ammattikor-

keakoulu 

2024–2025 

 

*Alueen toimijat: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria ammattikorkea-

koulu, Geologian tutkimuskeskus, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu 

Keski-Pohjanmaan alueella on käynnistymässä lähitulevaisuudessa useita kaivos- ja akkuteollisuuteen liit-

tyviä hankkeita, joiden osaavan työvoiman tarve on merkittävä. Lisäksi olemassa oleva prosessi- ja kemi-

anteollisuus tarvitsee jatkuvasti uusia työntekijöitä. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Centria ammatti-

korkeakoulu ovat pystyneet toistaiseksi vastaamaan koulutuskysyntään hyvin. Tilanne tulee muuttumaan 

uusien kaivosten ja tehtaiden käynnistymisen myötä. Tarvitaan koulutussisältöjen rakentamista ja pilotointia 

hyödyntäen uusia pedagogisia ja teknologisia ratkaisuja. Myös koulutusorganisaatioiden alan kouluttajien 

määrää ja erityisosaamista tulee edelleen vahvistaa. Lisäksi tarvitaan osaajien rekrytointia ulkomailta.  
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Osaavan ja ympäristön huomioivan kaivannaisalan kehittämis-
toimenpiteet: 

Kuka? Milloin? 

hiilineutraalin kaivos- ja akkuteollisuuden koulutuksen kehittäminen Centria ammattikor-

keakoulu, Kpedu 

2022–2025 

kaivos- ja akkualan yritysten prosesseista ja osaamistarpeista läh-

tevä oppimisympäristöjen kehittäminen/ investoinnit 

Centria ammattikor-

keakoulu, Kpedu 

2023–2025 

kaivos- ja akkualan alihankintaketjun osaamisen kehittäminen Centria ammattikor-

keakoulu, Kpedu 

2022–2025 

kaivos- ja akkualan testaus- ja laboratorioympäristöjen kehittäminen 

yhdessä yritysten kanssa ja osaavan työvoiman varmistaminen 

Kokkolan yliopistokes-

kus Chydenius, Cent-

ria ammattikorkea-

koulu, Kpedu 

2023–2025 

kaivos- ja akkualan koulutusväylän kehittäminen 2. asteelta ammatti-

korkeakouluihin ja yliopistoihin 

Centria ammattikor-

keakoulu, Kpedu, 

Kokkolan yliopistokes-

kus Chydenius 

2023–2025 
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