
Keliber
Litiumhankkeen edistyminen
Huhti–kesäkuu 2022

22.7.2022



Sisältö

Q2 lyhyesti 3

Toimitusjohtajan katsaus 4

Henkilöstö 5–7

Markkinoiden kehitys ja markkinanäkymä 8–9

Talous ja rahoitus 10–12

Hankkeen edistyminen 13–17

Keskeiset toiminnot Q3 2022 18–19

Vastuuvapauslauseke 20



www.keliber.fi

Q2 lyhyesti
• Ei raportoitavia tapaturmia. Turvallisuus ensin -kokoukset yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa aloitettiin.

• Keliberin hankkeen rahoitus varmistui – Sibanye-Stillwater nousee enemmistöomistajaksi

• Kokkolan suurteollisuusalueelle sijoitettavalle litiumkemiantehtaalle myönnettiin ympäristölupa, mukaan lukien lupa 

toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Rakennuslupa myönnettiin huhtikuussa.

• Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden kaivosalueiden sekä Päivänevan rikastamon alueen kaavat saivat lainvoiman 

kesäkuussa.

• Päivänevan rikastamolle myönnettiin rakennuslupa.

• Keliberin mineraalivarannot kasvoivat 9 % uuden Tuoreetsaaret-esiintymän myötä.

• Syväjärven kaivosalueella suoritettiin ensimmäinen räjäytys sivukiven louhimiseksi tienrakentamista varten, katso video!

• Urakoitsijoille, aliurakoitsijoille ja palveluntarjoajille suunnattu ilta keräsi koolle noin 200 keskustelijaa. 

• Keliberin suurimman litiumesiintymän, Rapasaaren, malmiin perustuvassa koeohjelmassa tuotettiin akkulaatuista 

litiumhydroksidimonohydraattia.

• Varsinainen yhtiökokous 27.4.2022 valitsi nykyiset hallituksen jäsenet uudelle toimikaudelle. 

Litiumhankkeen edistyminen huhti-kesäkuu 202222.7.20223

https://youtu.be/paJ_tLefsbI
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Toimitusjohtajan katsaus
Keväällä ja alkukesällä Keliber saavutti useita tavoitteitaan, joista keskeisimmät ovat lueteltavissa näin:

• Ympäristölupa Kokkolan litiumkemiantehtaalle
• Rahoitusratkaisu koko investoinnille 
• Akkulaatuisen litiumhydroksidin tuottaminen Rapasaaren malmin koeohjelmassa
• Uuden litiumesiintymän ensimmäinen mineraalivarantoarvio: 1,4 miljoonaa tonnia
• Rakennuslupa Kokkolan litiumkemiantehtaalle ja Päivänevan rikastamolle 
• Rikastamoalueen asemakaava lainvoimaiseksi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kesäkuun lopussa tekemä päätös myöntää ympäristölupa Kokkolan litiumkemiantehtaalle on tärkeä saavutus ja jälleen 
kerran osoitus Keliberin työn laadusta. Lupapäätökseen kuuluu ympäristöluvan lisäksi tuotantotoiminnan aloittamislupa mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. Ympäristöluvan ehdot ohjaavat Keliberin toimintaa ja antavat konkreettisia painopisteitä yhtiön vastuullisuustyölle ja työn tulosten raportoinnille. 

Rahoitusratkaisuun, jonka lopullinen suuruusluokka on yli 500 miljoonaa euroa, kuuluu kaksi osakeantia ja yksi lainajärjestely. Ensimmäisessä osakeannissa 
Sibanye Stillwater Limited sijoittaa Keliberiin 146 miljoonaa euroa. Toisessa osakeannissa Sibanye-Stillwater sekä mahdollisesti Suomen Malmijalostus Oy ja 
muut osakkeenomistajat sijoittavat Keliberiin 104 miljoonaa euroa. Osakeantien yhteenlaskettu summa on 250 miljoonaa euroa. Pääoman lisäksi Keliber 
neuvottelee yli 250 miljoonan euron lainarahoituksesta. Kokonaisuudessaan nyt luotu ratkaisu on erinomainen, ja rahoituksen osalta se on riittävä koko 
hankkeen toteuttamiseksi ja tuotannon käynnistämiseksi. 

Kiitän kaikkia yli sataa Keliberin osakkeenomistajaa, jotka ovat jo useiden vuosien tai vuosikymmenten aikana sijoittaneet erikokoisia summia yhtiöön ja siten 
osaltaan huolehtineet, että hanke ei pysähdy. Keliberin henkilökuntaa kiitän täsmällisestä ja ammattitaitoisesta työstä, joka ilmenee tämän kirjoituksen alussa 
olevana toteutettujen asioiden listana ja monina muina Keliberiä edistävinä asioina.  

Toivotan henkilökunnallemme ja kaikille muille lomailijoille rentouttavia vapaapäiviä. Kaikille tämän raportin lukijoille toivotan innostavia lukuhetkiä seuraavien 
muutamien sivujen parissa ja lähetän samalla kesäiset terveiset Kokkolasta ja Kaustiselta.

Hannu Hautala

Litiumhankkeen edistyminen huhti-kesäkuu 202222.7.20224

“Tärkeä saavutus 
ja osoitus Keliberin

työn laadusta.”



Henkilöstö
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Terveys ja turvallisuus 

Turvallisuusaktiivisuus Tunnusluvut

Tunnusluku Q2 2022 YTD 2022 2021

Työntekijämäärä (oma 
henkilöstö) keskimäärin

31 29 20

Sairauspoissaolo-% 1,1 1,4 0,5

LTI* 0 1 0

TRI** 0 1 0

Merkittävät 
turvallisuuspoikkeamat

1 2 0

*LTI (lost-time injury), poissaoloon johtanut tapaturma, määritelty ICMM:n
(International Council for Mining and Metals) kriteerien mukaisesti
**TRI (total recordable injuries), tapaturmien kokonaismäärä (ICMM:n kriteerein)

Turvallisuusaktiviteetti: osallistuminen riskinarviointiin tai 
turvallisuusparannushankkeeseen, turvallisuushavainnon tai poikkeaman 
raportointi.

Litiumhankkeen edistyminen huhti-kesäkuu 202222.7.20226
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Ihmiset tekevät Keliberin
Henkilöstötoimet

• Työterveyshuolto teki Kaustisen toimipisteen työpaikkaselvityksen.

• Kevään henkilöstökyselyn toimenpiteinä vahvistetaan tavoitteiden asetantaa 
ja seurantaa, sekä panostetaan koulutus- ja kehittymismahdollisuuksiin.

• Kesätyöntekijöiksi malminetsintään palkattiin kuusi alan opiskelijaa eri
yliopistoista. 

• Hankintapäällikön ja kaivospäällikön rekrytoinnit ovat meneillään.

• Henkilöstölle järjestettiin yhteinen liikunta- ja virkistysiltapäivä.

Koulutukset ja koulutusyhteistyö

• Esihenkilövalmennukset järjestettiin kuukausittain tukemaan esihenkilötyötä. 
Aiheina ovat olleet turvallisuus- ja työsuhdeasiat, etätyön haittojen 
ennaltaehkäisy ja työhyvinvoinnin hallinta.

• Ensiapu- ja alkusammutuskoulutukset järjestettiin.

• Koulutus- ja rekrytointiyhteistyötä jatkettiin alueen oppilaitosten ja 
työvoimaviranomaisten kanssa. Suunnattuja rekrytointitilaisuuksia 
järjestettiin yhdessä TE-palvelujen kanssa.

Litiumhankkeen edistyminen huhti-kesäkuu 202222.7.20227

Keliberillä aloitti kesäkuun alussa kuusi kesätyöntekijää, jotka 
avustavat malminetsinnässä.



Markkinoiden kehitys ja 
markkinanäkymä
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Suurten akkutehtaiden (”gigafactories”) perustaminen Eurooppaan tukee vuoden 2015 Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Alueellinen akkujen ja akkumetallien 
toimitusketju edistää myös monia muita ympäristötavoitteita ja sosiaalista vastuuta. Keliberillä on 
tässä kehityksessä tärkeä rooli Euroopassa.

Teollisuuden kehitys tukee Keliberin hanketta

• Litiumtuotteiden kysynnän ennustetaan kasvavan 20 % vuodessa. 

• Asiantuntijat ennustavat, että edessä on vähintään yksi tai kaksi vuosikymmentä vahvaa 

kysynnän kasvua ja että kysynnän tyydyttäminen on haastavaa.

• Kaikilla markkinoilla litiumtuotteiden hinnat ovat ylittäneet 70 USD/kg hinnan.

• EU:n komissio äänesti bensiini-, diesel- ja hybridiautojen myyntikiellon puolesta, joka 

alkaa vuonna 2035.

• Keliberin integroitu tuotanto malmista litiumhydroksidiksi vastaa kansainvälisiin 

geopoliittisiin huolenaiheisiin riippuvuudesta EU:n ulkopuolisista toimituksista.

22.7.2022 Litiumhankkeen edistyminen huhti-kesäkuu 20229

Markkinoiden kysyntä pysyy vahvana

Kaaviot: ylhäällä litiumin kysyntä tuoterymittäin 2022-2026, lähde Wood Mackenzie; 
alhaalla akkulaatuisen litiumhydroksidin hintakehitys spot-markkinoilla,  7.1.2021–7.6.2022., lähde: Fastmarkets – Battery Raw Materials Market Tracker, 21.6.2022. 

LCE = litiumkarbonaattiekvivalentti

Litiumin kysyntä tuoteryhmittäin, kt LCE

Lähde:
Wood Mackenzie
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Talous ja rahoitus 
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Sibanye-Stillwaterin tavoitteena on 
varmistaa litiumhankkeen rahoitus
• Sibanye-Stillwater aikoo nostaa omistusosuutensa Keliberistä yli 50 prosenttiin sijoittamalla Keliberiin 146 

miljoonaa euroa.

• Suomalaista akkuklusteria edistävä valtion omistama Suomen Malmijalostus Oy valmistelee omaa osuuttaan ja 

tukee Keliberin rahoitusjärjestelyjä.

• Sibanye-Stillwater on tehnyt nykyisille osakkeenomistajille vapaaehtoisen osakkeiden ostotarjouksen.

• Jäljelle jääville osakkeenomistajille järjestetään myöhemmin noin 104 miljoonan euron osakeanti.

• Keliber neuvottelee pääoman lisäksi tarvittavasta lainarahoituksesta, jonka arvioidaan olevan vähintään 250 

miljoonaa euroa.

• Keliber Oy:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi rahoitusjärjestelyn 11.7.2022.

22.7.2022 Litiumhankkeen edistyminen huhti-kesäkuu 202211
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IFRS:n mukaiset raportoidut tunnusluvut
Rahavarat kesäkuun 2022 lopussa olivat 11,5 miljoonaa euroa (Q1 
2022: 19,1).

Korolliset velat sisältävät 1,9 miljoonaa euroa vuokrasopimusvelkoja 
(IFRS 16), joista suurin osa koostuu Kokkolan kemiantehtaan 
maanvuokrasopimuksesta.

Investoinnit Q2:n aikana olivat 5,5 miljoonaa euroa, joista suurimpia olivat

• Yhdystien rakentaminen 2,0 miljoonaa.

• Rakentamisen projektinjohtaminen 2,1 miljoonaa.

• Päälaitteiden tekninen suunnittelu 0,3 miljoonaa.

• Kairaus ja malmivarojen kehittäminen 0,4 miljoonaa.

• Teknisten prosessien kehitys ja pilotointi 0,4 miljoonaa

Miljoonaa euroa Q2 2022 Q2 2021 FY 2021

Rahavarat kauden lopussa 11,5 18,1 20,2

Rahavarojen muutos -7,6 -3,1 18,9

Investoinnit 5,5 2,5 9,3

Kauden tulos -2,9 -1,5 -7,3

Taseen loppusumma 46,1 38,3 45,9

Oma pääoma 36,6 31,0 37,0

Korolliset velat 4,0 4,0 4,0

Henkilöstön lukumäärä kauden aikana, ka 31 18 20

22.7.2022

Litiumhankkeen edistyminen -raportin taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

Litiumhankkeen edistyminen huhti-kesäkuu 202212
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Kairaukset ja kaivoslupaprosessit
Tuoreetsaarten ensimmäinen mineraalivarantoarvio 

Keliberin löytämän uuden spodumeenipegmatiittiesiintymän ensimmäinen mineraalivarantoarvio 
valmistui kesäkuussa. Tuoreetsaarten esiintymän mahdolliset mineraalivarannot ovat 1,41 

miljoonaa tonnia keskipitoisuuden ollessa 0,70 % Li2O. 

Malminetsintä- ja sterilointikairaukset 

Katsauskauden aikana kairattiin Tuoreetsaarten, Leviäkankaan ja Päivänevan alueille 18 reikää, 
yhteispituudeltaan 3 158 metriä. 

Geokemiallista näytteenottoa

Alueellinen moreeninäytteenottokampanja aloitettiin kesäkuussa.

Kaivoslupaprosessit

Syväjärven kaivosalueen apualuelaajennuksen kaivoslupa ja Läntän kaivosluvan jatkoaika ovat nyt 
lainvoimaiset. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) myöntämästä Rapasaaren kaivosluvasta 
jätettiin yksi valitus, joka on nyt hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Maanmittauslaitos sai Syväjärven kaivosalueen apualuelaajennuksen kaivostoimituksen valmiiksi. 
Tämän lisäksi Rapasaaren kaivosalueen kaivostoimitus on aloitettu.

Litiumhankkeen edistyminen huhti-kesäkuu 202222.7.202214

Kairattu kivinäyte kairan sisäputkessa
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Kokkolan litiumkemiantehdas

AVI1) myönsi kesäkuussa Kokkolan litiumkemiantehtaalle ympäristöluvan ja luvan aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
Lupa ei ole vielä lainvoimainen. Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi litiumkemiantehtaalle rakennusluvan huhtikuussa, ja se sai 
lainvoiman kesäkuussa.

Pääkaivosalueet ja Päivänevan rikastamo

Päivänevan rikastamon ja Rapasaaren kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukset ovat AVIn1) käsittelyssä. Kaustisen ympäristölautakunta 
ja Kruunupyyn rakennusvalvonta myönsivät Päivänevan rikastamolle rakennusluvan.

Kaavoitus

Kokkolan kaupunginvaltuusto sekä Kaustisen ja Kruunupyyn kunnanvaltuustot hyväksyivät niitä koskevilta osin Keliberin Syväjärven, Rapasaaren 
ja Outoveden louhosalueiden ja Päivänevan rikastamoalueen osayleiskaavan. Lisäksi Kaustisen ja Kruunupyyn kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet 
rikastamoalueen asemakaavan. Kaavapäätökset ovat lainvoimaisia.

Vaasan hallinto-oikeus kumosi Kokkolan kaupunginvaltuuston päätöksen Läntän osayleiskaavan hyväksymisestä. Louhinta Läntässä on tarkoitus 
aloittaa noin 10 vuoden kuluttua siitä, kun ensimmäinen Keliberin kaivoksista on otettu käyttöön.

Lupaprosessit ja kaavoitus edistyivät hyvin

1) AVI: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Litiumhankkeen edistyminen huhti-kesäkuu 202222.7.202215
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Hankesuunnittelu ja rakentamisen 
valmistelevat työt
Kaivosalueen, rikastamon ja litiumkemiantehtaan suunnittelu

Kaivosalueen, rikastamon ja litiumkemiantehtaan yksityiskohtaista suunnittelua 
jatkettiin. Pääteknologioista käytävät sopimusneuvottelut ovat loppusuoralla.

Rakentamisen valmistelevat työt Syväjärven kaivosalueella

Kiviaineksen louhiminen tieyhteyden ja kenttäalueiden rakentamista varten 
aloitettiin. Ensimmäinen räjäytys Syväjärven kaivosalueella suoritettiin 5.5.2022, 
katso video!

Hankinta

Urakoitsijoille, aliurakoitsijoille ja palveluntarjoajille suunnattu ilta keräsi koolle 
noin 200 keskustelijaa. Keräämme yhteistyöstä kiinnostuneiden 
palveluntarjoajien tietoja sähköiseen rekisteriimme.

Litiumhankkeen edistyminen huhti-kesäkuu 202222.7.202216

Syväjärven ensimmäinen räjäytys.

https://youtu.be/paJ_tLefsbI
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Tutkimus ja kehitys
Rapasaaren malmin jatkuvatoimisessa pilot-mittakaavan koeohjelmassa
tuotettiin akkulaatuista litiumhydroksidimonohydraattia.

Koeohjelman kaikki neljä vaihetta on nyt suoritettu. Vaiheet olivat malminäytteenotto, 
rikastus-, korkealämpötilakonversio- ja litiumhydroksidipilotti. 

• Koeohjelman viimeinen vaihe tehtiin Metso Outotecin Porin tutkimuskeskuksen 
tiloissa toukokuussa.

• Koeohjelmassa tuotettiin akkulaatuista litiumhydroksidia, Keliberin lopputuotetta. 
Oikealla yläkuvassa litiumhydroksidia lingossa kiteytyksen jälkeen ja alakuvassa 
lingosta poistettua kosteaa litiumhydroksidia.

Kiertotalous- ja yhteishankkeiden kehitys

EU Horizon Eurooppa -ohjelmasta rahoitettu, 17 partnerin muodostama ja GTK:n 
koordinoima Exploration Information System (EIS) -hanke alkoi. EIS:ssä kehitetään
nopeaa ja kustannustehokasta mallinnustyökalua malminetsintään.  

Keliber jätti projektihakemuksen Business Finlandille Oulun yliopiston koordinoimaan
SecRes-konsortioprojektiin, joka keskittyy kiertotalouden kehittämiseen. 

Litiumhankkeen edistyminen huhti-kesäkuu 202222.7.202217
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Keskeiset toiminnot heinä-syyskuussa

Litiumkemiantehtaan 
ympäristölupaehtojen 
käyttöön ottaminen

Rikastamon ja Rapasaaren 
kaivoksen 
ympäristölupahakemusten 
käsittely AVIssa1)

Kaustiselle sijoitettavan 
analsiimihiekan läjityksen 
YVA-prosessin valmistelu

Ylimääräisen yhtiökokouksen 
11.7.2022 hyväksymän 
rahoitusjärjestelyn 
toteuttaminen

Rekrytointien jatkaminen

Yksityiskohtaisen suunnittelun 
jatkaminen ja 
pääteknologioiden 
sopimusneuvotteluiden 
loppuun saattaminen

Sivukiven louhinta Syväjärvellä 
rakentamista varten

Syväjärven louhokselta 
Päivänevalle ja edelleen 
Toholammintielle johtavan tien 
rakentaminen valmiiksi

Kiertotalouteen ja 
prosessikehitykseen liittyvien 
T&K-hankkeiden edistäminen

Malminetsintäkairausten 
jatkaminen Rapasaaren ja 
Päivänevan alueilla

Tehostetun malminetsinnän 
suunnittelu seuraavalle 
viidelle vuodelle

Yleinen T&K ja geologiaYmpäristö Suunnittelu ja 
rakentaminen

Litiumhankkeen edistyminen huhti-kesäkuu 202222.7.202219

1) AVI: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
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Vastuuvapauslauseke

Tämä katsaus esittelee Keliberin litiumprojektin edistymistä. Esitys on tehty tiedottamista varten, se ei liity 
investointijärjestelyihin. Esityksen tiedot kuvastavat projektin tilannetta esityksen julkaisupäivänä. Esitys 
sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita yhtiön kasvusta ja kehityksestä sekä esim. markkinatilanteesta. 
Arviot perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. 
Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön suoriutuminen voi poiketa 
odotuksista. 

22.7.2022 Litiumhankkeen edistyminen huhti-kesäkuu 202220



Vastuullisesti litiumia
Euroopasta

Seuraa litiumhankkeen edistymistä

Tilaa Keliberin tiedotteet suoraan sähköpostiisi osoitteessa

www.keliber.fi

Seuraa meitä

LinkedInissä ja 

Facebookissa!


