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Q3 lyhyesti
• Ei raportoitavia tapaturmia. Yksi läheltä piti -tilanne sattui kiviauton kallistuessa tietyömaalla. Tilanne on tutkittu 

urakoitsijan kanssa ja korjaavat toimenpiteet määritelty.

• Sibanye-Stillwater kasvatti omistusosuuttaan 85 prosenttiin. Suomen Malmijalostus Oy omistaa 14 prosenttia.
Osakkeenomistajien määrä väheni 110:stä 14:ään.

• Litiumkemiantehtaan ympäristöluvasta ei valitettu ja lupa sai lainvoiman – Keliberillä valmius aloittaa Kokkolan 
kemiantehtaan rakentaminen.

• Rekrytointeihin valmistauduttiin – rakentamisen alkaessa avautuu useita työpaikkoja.

• Uusi yhdystie Syväjärven kaivosalueelta rikastamon kautta kantatie 63:lle valmistuu pääosin marraskuun aikana. 

• Nelivaiheinen pilot-mittakaavan koeohjelma Rapasaaren malmilla päättyi akkulaatuisen litiumhydroksin
valmistamiseen. Rapasaari on Keliberin suurin litiumesiintymä. 
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Toimitusjohtajan katsaus
Kolmannen vuosineljänneksen aikana Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Keliberin
litiumkemiantehtaalle myöntämä ympäristölupa saavutti lainvoimaisuuden edellytykset. Tämä on mainio 
asia, koska ympäristölupa ja jo aiemmin lainvoimaiseksi tullut rakennuslupa antavat viranomaisten puolesta 
mahdollisuuden rakentaa litiumhydroksiditehdas Kokkolaan ja ottaa se tuotantokäyttöön. Edelleen 
viranomaisten käsittelyssä ovat Kaustisen Päivänevalle rakennettavan rikastamon ja Rapasaaren kaivoksen 
ympäristölupahakemukset. Niitä koskevat rakennusluvat ovat jo lainvoimaiset.

Samoin kolmannen vuosineljänneksen aikana Keliber eteni koko hankkeen tarvitseman rahoitusratkaisun 
kokoamisessa. Sibanye Stillwater Ltd:n omistusosuus Keliberistä on noussut 84,96 prosenttiin, ja Suomen 
Malmijalostus Oy:n omistusosuus on nyt 13,90 prosenttia. Osana tätä järjestelyä Keliberin
osakkeenomistajien määrä pieneni yli sadasta omistajasta neljääntoista omistajaan. 

Kiitän kaikkia nykyisiä osakkeenomistajia luottamuksesta Keliber-hanketta kohtaan. Yllä lyhyesti kerrottu 
järjestely on merkittävä muutos ja vie yhtiön seuraavaan vaiheeseen, jonka aikana projekti toteutetaan ja 
tuotanto käynnistetään. Samoin kiitän kaikkia niitä, jotka ovat aikaisemmin sijoittaneet pääomaa Keliberiin ja 
nyt kesällä 2022 päättivät myydä osakkeensa. Tähän sijoittajajoukkoon kuuluu lukuisia yrittäjiä ja muita 
sijoittajia Keski-Pohjanmaalla tai sen lähistöllä sekä Keliberin henkilökuntaa; suurkiitos Teille kaikille 
rahallisesta panostuksesta ja moninaisesta muusta arvokkaasta tuestanne yhtiölle. Osallistumisenne on ollut 
edellytys Keliberin edistymiselle.

Seuraavilla sivuilla on ajankohtaista luettavaa Keliberistä ja litiumista, jota tarvitaan CO2-päästöjen ja 
öljyriippuvuuden vähentämisessä. Keliber on nyt selkeästi edistynein akkulaatuisen litiumin valmistamiseen 
omasta malmista tähtäävä hanke Euroopassa. 

Hannu Hautala
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“Osakkeenomistajien panos
on ollut edellytys

Keliberin edistymiselle.”
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Turvallisuus ja henkilöstö
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Terveys ja turvallisuus 

Turvallisuusaktiivisuus Tunnusluvut
Tunnusluku Q3 2022 YTD 2022 2021
Työntekijämäärä (oma 
henkilöstö) keskimäärin

33 31 20

Sairauspoissaolo-% 0,5 1 0,5

LTI* 0 1 0

TRI** 0 1 0

Merkittävät 
turvallisuuspoikkeamat

1 3 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.
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Ihmiset tekevät Keliberin
Henkilöstötoimet
• Rakentamisvaiheen alkaessa rekrytoinnit jatkuvat erityisesti 

projektiorganisaatioon ja tulevaan tuotanto-organisaatioon.
• Hankintapäällikön, kaivospäällikön ja viestintäjohtajan 

rekrytoinnit ovat meneillään.
• Keliberille perustettiin toimistotilat Ranskaan.
• Työterveyden toimintasuunnitelma valmistui vuosille 2023–2025.
• Henkilöstölle järjestettiin yhteinen strategia- ja virkistyspäivä.

Koulutukset ja koulutusyhteistyö
• Esihenkilöiden työnohjaus alkoi.
• Koulutus- ja kehittämispolitiikka laadittiin.
• Koulutusyhteistyö Kokkolan suurteollisuusalueen KIP Service Oy:n 

kanssa alkoi.

Litiumhankkeen edistyminen Q3 20223.11.2022

Keliberin strategia- ja virkistyspäivä pidettiin elokuussa.
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Markkinoiden kehitys ja 
markkinanäkymä
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Sähköajoneuvojen (EV) myynnin kasvu jatkuu. Useimmissa Länsi-Euroopan maissa 
akkukäyttöisiä autoja otetaan käyttöön yhä enemmän. Maailmanlaajuisesti 
sähköajoneuvojen myynnin odotetaan nousevan 13 prosenttiin henkilöautojen 
myynnistä vuonna 2022. 

Euroopassa valmistellaan kriittisiä raaka-aineita koskevaa lakia, jolla pyritään  
vähentämään riippuvuutta aasialaisesta litiumista ja harvinaisista maametalleista. 
Tavoitteena on edistää näiden mineraalien louhintaa, jalostusta, käsittelyä ja 
kierrätystä Euroopassa. Maanosan arvioidaan olevan maailman toiseksi suurin 
litiumakkujen valmistusalue vuoteen 2024/2025 mennessä.

Litiumhydroksidin tarjonnan arvioidaan jäävän huomattavasti kysyntää pienemmäksi 
Euroopassa vuonna 2025, ja alijäämä todennäköisesti moninkertaistuu vuoteen 2030 
mennessä. Litiumin hintoihin ovat vaikuttaneet kuivuus Kiinassa, häiriöt sähkön 
saannissa ja kuljetuksissa Covid-19-rajoituksista johtuen, sekä kasvava kysyntä. 

Spodumeenirikasteen markkina on edelleen haastava ja volyymit rajalliset, mutta 
lähikuukausina tuotantokapasiteetin odotetaan kasvavan sekä yritysostojen että 
kokonaan uusien hankkeiden kautta. Australia tuottaa 70 prosenttia 
spodumeenirikasteesta, josta yli 80 prosenttia toimitetaan kiinalaisille jalostajille.
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Teollinen kehitys tukee litiumhanketta

Tavoiteltu sähköautojen määrä Euroopassa johtaa litiumpulaan. 
Kuvassa olevat suhteelliset prosenttiluvut osoittavat ennustettua
litiumin tarjontaa ja kysyntää vuonna 2032 Yhdysvalloissa ja 
Euroopassa. 
Lähde Fastmarkets.
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Rahoitus 
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Rahoitus ja omistajat
Litiumhankkeen rahoitus varmistui

• Sibanye-Stillwater nosti omistusosuutensa Keliberistä yli 50 prosenttiin 

sijoittamalla Keliberiin 146 miljoonaa euroa* elokuussa.

• Syys-lokakuussa Sibanye-Stillwater kasvatti omistusosuuttaan 84,96 

prosenttiin osakkeenomistajille (pois lukien Suomen Malmijalostus Oy) 

suunnatun vapaaehtoisen osakkeiden ostotarjouksen ansiosta. 

Osakkeista maksettu hinta on yhteensä noin 190 miljoonaa euroa.

• Jäljelle jääville osakkeenomistajille järjestetään noin 104 miljoonan 

euron osakeanti.

• Keliber neuvottelee pääoman lisäksi tarvittavasta lainarahoituksesta, 

jonka arvioidaan olevan vähintään 250 miljoonaa euroa.

3.11.2022 Litiumhankkeen edistyminen Q3 2022

*Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin lokakuussa 2022. 

Sibanye-
Stillwater

85 %

Suomen 
Malmijalostus

14 %

Muut
1 %

OMISTUSOSUUDET
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Kairaukset ja 
alueellinen 
malminetsintä
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Malminetsintäkairaukset 
Katsauskauden aikana kairattiin Tuoreetsaarten kohteelle 
9 reikää, yhteispituudeltaan 1 928 metriä. Kairaukset 
kohdistettiin tunnetun esiintymän jatkeille ja 
täydennysprofiileille.

Alueellinen malminetsintä
Kenttäkauden 2022 alueellinen moreeninäytteenotto ja 
lohkare-etsintä saatiin valmiiksi elokuussa.

Malminetsintämenetelmien kehitystyö
Malminetsintämenetelmien kehitystyötä jatkettiin 
BatCircle2.0-projektin puitteissa.

Lohkare-etsintää kenttäkaudella.



Hankesuunnittelu 
ja rakentamisen 
valmistelevat työt
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Kaivosalueen, rikastamon ja litiumkemiantehtaan 
suunnittelu
• Kaivosalueiden, rikastamon ja litiumkemiantehtaan 

suunnittelua jatkettiin. 
• Keliberillä on valmius aloittaa rakentaminen 

litiumkemiantehtaan tontilla. Ympäristölupa tuli 
lainvoimaiseksi elokuussa.

Rakentamisen valmistelevat työt Syväjärven kaivosalueella 
Uusi tieyhteys käsittää Syväjärven kaivosalueelta 
rikastamoalueelle johtavan Malmitien ja Rikastetien, joka 
johtaa rikastamoalueelta kantatie 63:lle (Toholammintie). 
Tietä on rakennettu yhteensä yhdeksän kilometriä, ja se 
viimeistellään pääosin marraskuun aikana. 

Toholammintien risteykseen on rakennettu väistötila. 
Pyydämme Toholammintiellä liikkuvia kiinnittämään 
huomiota ajonopeuksiin. 

Malmitie Syväjärven kaivosalueelta rikastamoalueelle.
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Vastuuvapauslauseke
TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUNNOT

Tämä esitys saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausuntoja, siten kuin niihin viitataan “safe harbour” -säännöksissä Yhdysvaltain yksityisten arvopaperien riita-asioita koskevassa laissa vuodelta
1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Nämä tulevaisuutta koskevat lausunnot, joihin kuuluu mm. Keliber Oy:tä ja Sibanye Stillwater Limitediä (“Keliber” ja/tai “Yhtiö”) koskevia
lausuntoja sekä Keliberin johtoa, taloudellista asemaa, liiketoimintastrategiaa, suunnitelmia ja tavoitteita koskevia lausuntoja, ovat arvioita ja ennusteita edustaen Keliberin johdon parasta
arviota. 

Kaikki lausunnot tässä esityksessä saattavat olla tulevaisuutta koskevia lausuntoja, lukuun ottamatta historiallisia tosiasioita. Tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa käytetään usein sanoja “tulee
tapahtumaan”, “ennustaa”, “mahdollinen”, “arvio”, “odottaa” ja muita merkitykseltään samanlaisia ilmaisuja. Tulevaisuutta koskevat lausunnot sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, koska ne 
liittyvät tuleviin tapahtumiin ja olosuhteisiin, ja niitä pitäisi tarkastella huomioiden useita tärkeitä tekijöitä, joita mainitaan tässä vastuuvapauslausekkeessa. Lukijan ei pidä perusteettomasti 
luottaa tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin. 

Yhtiön tulos, toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen saattavat poiketa merkittävästi siitä, mitä tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa on esitetty. Tähän vaikuttavat monet tärkeät tekijät, muun
muassa: tulevat liiketoimintanäkymät, taloudellinen asema; velan määrä ja kykymme vähentää velkaa; taloudelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset olosuhteet Suomessa, Euroopassa ja muualla; 
johdon suunnitelmat ja tavoitteet tulevaa toimintaa varten; kykymme hyödyntää streaming- tai pipeline-rahoitusta; kykymme hoitaa joukkovelkalainojamme; muutokset oletuksissa, joihin
perustuvat Keliberin arviot yhtiön malmivaroista ja mineraalivarannoista; kykymme saavuttaa odotettu tehokkuus ja muut säästötoimenpiteet toteutetuissa, meneillään olevissa ja tulevissa
yritysjärjestelyissä samoin kuin nykyisissä toiminnoissa; kykymme päästä normaaliin tuotantoon Keliberin litiumhankkeessa; Keliberin liiketoimintastrategian onnistuminen, malminetsintä ja 
kehitystyö; Keliberin kyky toimia vaatimustenmukaisesti vastuullisuusasioissa; muutokset litiumin markkinahinnassa;  litiumprojektiin ja sen tekniseen toteutukseen liittyvien riskien
toteutuminen; työtaistelut ja häiriöt työmarkkinoilla; pääoman ja luoton saatavuus, ehdot ja käyttöönotto; muutokset kansallisessa lainsäädännössä, erityisesti ympäristöä, verotusta, 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevissa säännöksissä sekä uudet säännökset, jotka vaikuttavat mm. vesiasioihin, kaivostoimintaan, mineraalien hyödyntämiseen, yritystoimintaan ja 
omistajuuteen, ja näiden tulkintaan, joka voi olla kiistanalainen; mukaan lukien vireillä olevien oikeudenkäyntien tai lainsäädännän lopputulos ja seuraukset tai muut ympäristöön, työterveyteen
ja -turvallisuuteen liittyvät asiat; keskeytykset ja rajoitukset sähkönjakelussa sekä sähkön hinnan nousu; toimitusketjun puutteet ja tuotannon raaka-aineiden hintojen nousu; valuuttakurssien
vaihtelu, valuuttojen arvon aleneminen, inflaatio ja muut makrotalouden rahapolitiikan käytännöt; tuotannon keskeytykset turvallisuussyistä;  kykymme rekrytoida ja sitouttaa johtoa ja 
työntekijöitä, joilla on riittävä tekninen osaaminen; tietotekniikan ja viestintäjärjestelmien pettäminen; vakuutussuojan riittävyys; tarttuvien tautien kuten koronaviruksen leviäminen (“COVID-
19”). 

Nämä tulevaisuutta koskevat lausunnot kuvastavat tilannetta ajankohtana, jolloin sisältö on luotu. Keliber ei ole velvollinen eikä sitoutunut päivittämään tai tarkistamaan tulevaisuutta koskevia 
lausuntoja (paitsi siinä määrin kuin laki vaatii). 

VERKKOSIVUSTOT: Tässä esityksessä saattaa olla viittauksia verkkosivustoilla (ja/tai sosiaalisen median sivustoilla) oleviin tietoihin niiden sijainnin määrittämiseksi. Tiedot eivät ole osa esitystä. 
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Vastuullisesti litiumia
Euroopasta

Seuraa litiumhankkeen edistymistä

Tilaa Keliberin tiedotteet suoraan sähköpostiisi osoitteessa

www.keliber.fi

Seuraa meitä

LinkedInissä ja 
Facebookissa!
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