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Tämä katsaus esittelee Keliberin litiumprojektin edistymistä. Esitys on tehty tiedottamista varten, se ei liity
investointijärjestelyihin. Esityksen tiedot kuvastavat projektin tilannetta esityksen julkaisupäivänä. Esitys
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Vuoden 2021 yhteenveto 
• Ei tapaturmia. Turvallisuusaktiivisuus parani edelliseen vuoteen verrattuna. Covid-19-pandemian vaikutus oli vähäinen.

• Yksityiskohtaisia toimitussopimusneuvotteluita jatkettiin. Projektirahoituksen valmistelut aloitettiin.

• Keliber ja Sibanye-Stillwater sopimukseen rahoitusjärjestelyistä.

• Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 40 miljoonan euron osakeannin hankkeen kehitykseen. Sibanye-Stillwaterin mukaan tulo varmistaa 

litiumhankkeen rahoituksen vuoden 2022 investointipäätökseen saakka. 

• Litiumhydroksidin hinta lähti nousuun vuoden 2021 lopussa parantaen pitkän tähtäimen ennustetta.

• Keliberin suurimman litiumesiintymän Rapasaaren todetut ja todennäköiset malmivarat kasvoivat 55 prosenttia.

• Rikastamon ja pääkaivosalueiden kaavoitus on meneillään.

• Vaasan hallinto-oikeuden päätös Keliberin Syväjärven ympäristö- ja vesitalousluvista lainvoimaiseksi – valmistelevat työt aloitettiin joulukuun 

lopussa.

• Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkoi litiumkemiantehtaan, Rapasaaren kaivoksen ja Päivänevan rikastamon alueen 

ympäristölupahakemusten käsittelyä.

• Keliber valitsi Swecon EPCM1) -kumppaniksi litiumhankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. 

• Yhtiö rekrytoi aktiivisesti – Henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 24 (15 vuonna 2020), lisäksi 7 henkilöä työskenteli konsulttina suoraan Keliberille.

Projektin edistyminen Q4 20213

1) EPCM:  Engineering, Procurement, Construction Management / Suunnittelu, hankinta, rakentamisen johtaminen

28.1.2022
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Q4 lyhyesti

Projektin edistyminen Q4 2021

• Ei tapaturmia, turvallisuusaktiivisuus oli tavoitteen mukainen.

• Business Finlandilta 7 miljoonan euron rahoitus soodaliotustekniikkaan perustuvaan 
tuotantoteknologiaan ja sivuvirran hyödyntämiseen liittyviin laitehankintoihin.

• Kannattavuusselvitys (DFS) päivitettiin. Raportin pääkohdat julkaistaan Q1 2022.

• Hankkeen tekninen suunnittelu eteni ja on siirtymässä kohti yksityiskohtaista suunnittelua.

• Rakentamista valmistelevat työt aloitettiin Syväjärven kaivosalueella ja litiumkemiantehtaan tontilla.

• Rapasaaren malminäytteenotto viimeisteltiin ja rikastuskokeet suoritettiin GTK Mintecillä.

• Rekrytointeja jatkettiin ja henkilöstön kasvu jatkui. Johtoryhmä vahvistui, kun mukaan liittyi 
kokoaikainen henkilöstöjohtaja, ja lisäksi nimitettiin viestintäjohtaja ja varatoimitusjohtaja.

28.1.20224
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Toimitusjohtajan katsaus

Projektin edistyminen Q4 2021

Tavoitteemme on olla Euroopan ensimmäinen 
akkulaatuisen litiumhydroksidin tuottaja, joka 

käyttää raaka-aineena omaa malmia. 
Hannu Hautala

28.1.20225

Päättyneen vuosineljänneksen aikana Keliberin litiumhanke edistyi varsin mukavasti. Rakentamista valmistelevat työt, kuten 
puuston poisto, aloitettiin sekä Kokkolan litiumkemiantehtaan tontilla että Syväjärven kaivosalueella. Tukes myönsi Syväjärven 
kaivosalueelle kaivosturvallisuusluvan, ja Keliber käynnisti vuosien 2024–2030 tuotantomääriä koskevat myyntineuvottelut. 
Jatkoimme vuonna 2019 laaditun kannattavuusselvityksen ajantasaistamista, mikä tarkoittaa yli tuhannen sivun 
dokumentaation uudistamista. Päivitystarve johtuu suunnitelmiin vuosina 2020 ja 2021 tehdyistä parannuksista, joita ovat 
rikastamon uusi sijainti, suurentunut tuotantomäärä, optimoitu logistiikka, malmin määrän kasvu 12,3 miljoonaan tonniin, 
tarkennukset tekniseen suunnitteluun ja ympäristönsuojeluun, täsmentynyt investointimäärä ja myönteisesti kehittynyt 
myyntihintaennuste. Hintaennusteen on Keliberille toimittanut Roskill, joka nyt on osa Wood Mackenzie -yhtiötä. Kuten vuosi 
sitten kerroimme ja lokakuussa vahvistimme, on aikataulutavoite kannattavuusselvityksen ajantasaistetun version 
valmistumiselle edelleen alkuvuosi 2022. 

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kolmen vuoden jaksolle olemme valinneet neljä painopistettä: 1. tuotannon käynnistämisen tuki, 
2. prosessikehitys, 3. hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja 4. tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen. Hiilidioksidipäästöjä 
tarkastelemme valmistettavaa tuotetonnia kohti: tonni hiilidioksidipäästöjä suhteessa tonniin tuotettua litiumhydroksidia. 
Teknisen suunnittelun ja ulkopuolisten konsulttien alustavien selvitysten perusteella Keliber pärjää kansainvälisessä vertailussa 
varsin hyvin.

Vuoden 2021 edistymisestä kiitän lämpimästi henkilökuntaa, omistajia ja muita rahoittajia, kuten Business Finlandia. Samoin 
kiitän ympäröivää yhteiskuntaa edustavia Kaustisen kuntaa, Kokkolan kaupunkia ja Kruunupyyn kuntaa sekä Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskusta ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoa. Maanomistajia ja paikkakuntalaisia kiitän sujuvasta yhteistyöstä 
litiumhankkeen edistämiseksi. Uskon vahvasti, että tulevaisuudessa Keliber tuottaa monipuolista hyötyä eri osapuolille ja 
hillitsee kaikille yhteisen ilmaston lämpenemistä toimittamalla litiumia akkuihin. 

Hannu Hautala

”



Henkilöstö
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Terveys ja turvallisuus 
Turvallisuusaktiivisuus oli tavoitetasolla vuoden päättyessä

Turvallisuusaktiivisuus Tunnusluvut
Tunnusluku Q4 2021 2021 2020
Merkittävät 
ympäristöpoikkeamat

0 0 0

Työntekijämäärä (oma 
henkilöstö) keskimäärin

23 20 16

Sairauspoissaolo-% 0,1 0,5 3,6

LTI* 0 0 0

TRI** 0 0 0

Merkittävät 
turvallisuuspoikkeamat

0 0 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.

Projektin edistyminen Q4 202128.1.20227
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Ihmiset tekevät Keliberin 
Avoimet työpaikat herättävät runsaasti kiinnostusta 

Solmitut työsuhteet Q4 aikana:
• Projekti- ja toimistoassistentti
• Viestintäjohtaja
• Varatoimitusjohtaja

(aloitus 2022 alkupuolella)

Henkilöstötoimet 
• Covid-19 työryhmä kokoontui viikoittain ja tiedotti henkilöstöä 

määräyksistä ja suosituksista.
• HR-ohjeistuksia ja käytäntöjä päivitettiin.
• Yhteistoimintaneuvottelukunta käsitteli henkilöstökyselyn tuloksia ja 

niistä aiheutuvia toimia. Henkilöstökyselyn perusteella yhtiöön 
työnantajana oltiin tyytyväisiä. Eniten toiveita oli 
kehittymismahdollisuuksien lisäämisestä.

• Yhdenvertaisuuden tukemiseksi päätettiin perustaa 
yhdenvertaisuustyöryhmä (vaaditaan yli 30 hengen yrityksissä).

• Koulutus- ja rekrytointiyhteistyötä jatkettiin alueen oppilaitosten ja 
työvoimaviranomaisten kanssa.

• Alkusammutuskoulutus järjestettiin koko henkilökunnalle.
• Työterveyshuollon ja työsuojelun toimintasuunnitelmat päivitettiin 

vuodelle 2022.

Projektin edistyminen Q4 202128.1.20228

Rakennusvaiheessa vuosina 2022–2024 Keliberin työmailla arvioidaan työskentelevän jopa 500 henkilöä, ja tuotantovaiheessa yhtiön henkilöstömäärä 
on 150–200 henkilöä.

Q4 aikana käynnistetyt rekrytoinnit:
• Käynnissäpitopäällikkö
• Sähkö-/automaatioinsinööri
• Hankintapäällikkö
• Myyntijohtaja



Markkinoiden kehitys 
ja markkinanäkymä
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Markkinoiden kehitys ja markkinanäkymä
Myyntisopimusneuvottelut myötätuulessa

• Maailmanlaajuisesti kasvava sähköajoneuvojen markkina vaikuttaa positiivisesti
Keliberin kaupalliseen asemaan.

• Potentiaalisia asiakkaita ovat kemikaalituottajat ja autoteollisuus sekä raaka-aineiden
jälleenmyyjät.
− Potentiaaliset asiakkaat pitävät yhä tärkeämpänä ympäristöön, 

yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä asioita, kuten Keliberin 
tavoitetta mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen.

10 28.1.2022 Projektin edistyminen Q4 2021

Kaaviot: ylhäällä litiumin tarjonta/kysyntä 2018–2022 (ennuste), alhaalla akkulaatuisen litiumhydroksidin hintakehitys 10.6.2018–30.12.2021
Lähde: Fastmarkets – Battery Raw Materials Market Tracker, 5.1.2022. (LCE = litiumkarbonaattiekvivalentti)

Teollisuuden kehitys tukee Keliberin hanketta
• Litiumin kysyntä jatkaa vahvaa kasvua, minkä seurauksena litiumista ennustetaan tulevan

pula vuosien 2024–2026 aikana.
• Litiumin ja litiumtuotteiden hintojen nousu jatkui Q4 aikana.
• Yhä useampi autonvalmistaja ilmoittaa lopettavansa polttomoottoriautojen tuotannon 

ja siirtyvänsä sähköautojen tuotantoon. Heidän tavoitteenaan on varmistaa litiumin saanti
vuosille 2024–2026 ja sen jälkeen.

• Akkuarvoketjussa haetaan lisää keinoja raaka-aineiden hyväksymisprosessin
nopeuttamiseksi, jotta uudet hankkeet käynnistyisivät ripeästi.

• Yritysten yhdistymiskehitys kansainvälisessä akkuarvoketjussa lisääntyi edelleen Q4:n aikana.



Talous ja rahoitus 
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Talous ja rahoitus
IFRS:n mukaiset tunnusluvut

• Rahavarat joulukuun 2021 lopussa olivat 20,2 miljoonaa 
euroa (Q3 2021: 25,1).

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

• Business Finland on myöntänyt Keliberille 7,0 miljoonan 
investointiavustuksen litiumkemiantehtaaseen liittyen.

• Investoinnit Q4:n aikana olivat 2,9 miljoonaa euroa, joista 
suurimpia olivat

- yleissuunnittelu ja alustava rakentamisen hallinnointi ja 
suunnittelu 2,2 miljoonaa euroa

- Rapasaari pilotointi 0,4 miljoonaa euroa
- ympäristölupahakemusten edistäminen 0,1 miljoonaa euroa
- kairaus ja malmivarojen kehittäminen 0,1 miljoonaa euroa.

Projektin edistyminen Q4 2021

Miljoonaa euroa Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 FY 2021 FY 2020

Rahavarat kauden lopussa 20,2 25,1 18,1 21,2 20,2 1,3

Rahavarojen muutos -4,8 7,0 -3,1 19,9 18,9 -1,3

Investoinnit 2,9 2,3 2,5 1,6 9,3 3,8

Kauden tulos -2,5 -1,8 -1,5 -1,6 -7,3 -4,2

Taseen loppusumma 45,9 47,9 38,3 38,8 45,9 15,4
Oma pääoma 37,0 39,5 31,0 22,5 37,0 11,2
Korolliset velat 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 2,2
Henkilöstön lukumäärä kauden aikana, ka 23 24 19 17 20 16

28.1.202212

Katsauksen taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisäksi uudet johtoryhmään nimitetyt jäsenet merkitsivät elokuun 2021 annista jäljellä olevat 1 593 yhtiön uutta osaketta.



Projektin edistyminen
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Kairaukset ja kaivossuunnittelu
Rapasaaren pilotin malminäytteenotto valmistui

28.1.2022 Projektin edistyminen Q4 202114

Malminetsintäkairaukset Q4 2021
• Katsauskauden aikana kairattiin ainoastaan yksi malminetsinnällinen reikä, pituudeltaan

281 metriä. Kairakoneen kapasiteetti käytettiin Rapasaaren pilotin näytteenottoon.

Rapasaaren pilotin näytteenotto
• Rapasaaren pilotin näytteenottoporaus ja -kairaus suoritettiin loppuun marras-joulukuun

vaihteessa.

Kaivosluvat
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myönsi Syväjärven kaivokselle kaivosturvallisuusluvan 

13.10.2021.
• Tukesille jätettiin Syväjärven kaivosalueen apualueen laajennushakemus 18.10.2021. Hakemus 

liittyy Rikastetien uuteen suunnitelmaan ja rikastamon aputoimintoihin.

Maanomistus ja paikallisyhteistyö
• Keskusteluja jatkettiin mm. Päivänevan alueen maanomistajien kanssa.
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Pääkaivosalueet ja Päivänevan rikastamo
• Päivänevan rikastamon ja Rapasaaren kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksia täydennettiin AVIlle1), koska Rapasaaren

malmimäärä on kasvanut merkittävästi ja alueen suunnittelu päivitettiin. Viimeiset lupahakemusten täydennykset toimitetaan
tammikuussa 2022.

• Valvontaviranomaisena toimiva ELY-keskus2) hyväksyi Syväjärven kaivosalueen vesiensuojelurakenteiden suunnitelmat joulukuussa.
• Päivänevan alueen vesienhallintasuunnitelmaa on viimeistelty, se valmistuu vuoden 2022 alussa.

Kokkolan litiumkemiantehdas
Litiumkemiantehtaan ympäristölupahakemus on AVIn käsittelyssä. Sivuvirtana syntyvän analsiimihiekan käsittelyä ja sijoitusta on tarkennettu
AVIn täydennyspyynnön mukaisesti. 

• Keliberin tontin valmistelevia töitä suoritettiin joulukuussa yhteistyössä Kokkolan Energian kanssa. 
• Rakennuslupahakemus jätettiin joulukuun lopussa.

Kaavoitus
• Päivänevan alueen osayleiskaava ja rikastamoalueen asemakaavaluonnosten kuulutusaika päättyi lokakuussa. Kaavojen käsittely Kaustisen, 

Kokkolan ja Kruunupyyn kunnissa on jatkunut. Kuulutuksen aikana esiin nousseista kysymyksistä on keskusteltu asianomaisten kanssa ja 
korjaavia toimenpiteitä on tehty tarvittavilta osin.

• Kokkolan kaupunginvaltuuston 25.3.2021 hyväksymästä Läntän kaivosalueen osayleiskaavasta tehty valitus on vireillä Vaasan hallinto-
oikeudessa. Valituksen käsittelyaika on arviolta noin 12–18 kuukautta.

Lupa- ja kaavoitusprosessit
Päätoimintojen ympäristölupahakemuksia käsittelyssä

Projektin edistyminen Q4 202128.1.202215

1) AVI: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. 2) ELY: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
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Rakentamisen valmistelevat työt: Syväjärven kaivosalue
• Syväjärven kaivosalueella on aloitettu maarakentamiseen liittyviä valmistelevia töitä joulukuun lopussa.
• Pintamaan poisto aloitetaan tammikuussa 2022, kun varsinainen urakka alkaa.
• Valmistelevia töitä vesiensuojelua varten jatketaan ojittamalla ja rakentamalla laskeutusaltaat ja pintavalutuskentät. 
• Työt jatkuvat Syväjärvellä talven aikana avattavalla kaivoksella. Tarkoituksena on louhia tieyhteyden ja kenttäalueiden  

rakentamiseen tarvittava kiviaines. 

Rakentamisen valmistelevat työt: Litiumkemiantehdas
• Kokkolan suurteollisuusalueella sijaitsevan litiumkemiantehtaan tontin valmistelevat työt saatiin päätökseen. 

Suunnittelu ja rakentamisen valmistelevat työt
Keliber etenee kohti rakentamisvaihetta 2022

Litiumkemiantehtaan, rikastamon ja kaivosten suunnittelu
• Kokkolan litiumkemiantehtaan, rikastamon ja kaivosalueiden sekä 

perustason suunnittelukokonaisuus on valmistunut.
⁻ Pääurakoitsija Swecon EPCM1)-sopimuksen ensimmäinen vaihe on 

saatu päätökseen suunnitellusti.
• Toimintojen yksityiskohtainen suunnittelu on tarkoitus aloittaa vuoden 

2022 alussa (aiemmin joulukuussa 2021).
• Pääteknologioiden sopimusneuvottelut on aloitettu.

28.1.202216 Projektin edistyminen Q4 2021

Suunnitelma Syväjärven kaivosalueen ennallistamisesta.

1) EPCM: Engineering, Procurement, Construction Management/Suunnittelu, hankinta, rakentamisen johtaminen.
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Tutkimus- ja kehitystyö
Tukea kestävän kehityksen ratkaisuihin

Rapasaaren malmin täysimittaisen pilotin (testauksen) toteuttaminen
Pilotin vaiheet ovat malminäytteenotto, rikastus-, korkealämpötilakonversio- ja litiumhydroksidipilotti.

• Malminäytteenotto saatiin päätökseen joulukuussa, jonka jälkeen toteutettiin rikastuspilotti GTK 
Mintecillä Outokummussa. 

• Rikastuspilotissa tuotettiin onnistuneesti rikastetta, jota testataan korkealämpötilakonversiopilotissa
tammikuussa.

Tutkimus- ja kehitystyön (T&K) painopisteiden tarkentaminen

• Yhtiölle luotiin T&K-ohjeistukset. Painopisteiksi määriteltiin tuotannon käynnistämisen tuki, 
prosessikehitys, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen.

Kiertotalous- ja yhteishankkeiden kehitys

• GTK Mintecin laboratoriotesteistä saatiin lupaavia tuloksia sivuvirtana syntyvän rikastushiekan
jatkojalostuksesta keraamisen teollisuuden raaka-aineeksi.

• Myönteinen rahoituspäätös GTK:n koordinoimalle kansainväliselle Exploration Information System 
(EIS) -tutkimushankkeelle, joka kehittää geodataan perustuvaa prospektiivisuusmallinnusta
malminetsinnän tueksi.

Projektin edistyminen Q4 202128.1.202217

Rapasaaren pilotointi aloitettiin malminäytteenotolla, 
jonka jälkeen toteutettiin rikastuspilotti GTK Mintecillä. 
Kuvassa pilotissa käytettyä Keliberin malmimursketta.



Avaintoiminnot 
Q1 2022
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Avaintoiminnot Q1 2022 

• Päivänevan rikastamon ja 
Rapasaaren kaivoksen 
toimintojen ympäristö- ja 
vesitalouslupahakemuksen 
päivittäminen jatkuu

• Päivänevan alueen 
kaavoituksen edistäminen

• Kannattavuusselvityksen 
(DFS) päivitys Q1 2022

• Myyntisopimus- ja 
projektirahoitus-
neuvotteluiden edistäminen

• Rekrytointien ja tulevien 
rekrytointien valmistelun 
(etenkin tuotannon 
työntekijöiden) lisäksi 
työsuhde- ja palkkausmalleja 
sekä koulutuksen 
kehittämistä jatketaan

• Yhtiön vastuullisuustyön ja  
-raportoinnin kehittäminen

• Yksityiskohtainen 
suunnittelu käynnistetään 
vähitellen 

• Syväjärven kaivosalueen 
valmistelevat työt: 
maapeitteen poistaminen, 
laskeutusaltaiden ja pinta-
valutuskenttien teko

• Tien rakentaminen 
Syväjärven louhokselta 
Päivänevalle ja edelleen 
Toholammintielle

• Rapasaaren kaivostoimitus
alkaa kaivoslupapäätöksen
jälkeen

• Kiertotalouteen ja 
prosessikehitykseen 
liittyvien T&K-hankkeiden 
jatkaminen

• Rapasaaren malmin 
pilotointiohjelman 
edistäminen

• Malminetsintäkairausten 
jatkaminen Syväjärven ja 
Rapasaaren välisellä alueella

• Näytteenottoporausta 
Outoleviä-
malminetsintälupa-alueella 
liittyen geokemialliseen 
malminetsintään

Yleinen T&K ja geologiaYmpäristö Suunnittelu ja 
rakentaminen
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Disclaimer
This presentation or the Information may not be reproduced, further distributed to any other person or published, in whole or in part, for any purpose. 

This presentation has been prepared by the Company. The Information contained in this presentation has not been independently verified and no representation or warranty, express or implied, 
is made or given by or on behalf of the Company or any of their respective members, directors, officers or employees or any other person as to, and no reliance should be placed upon, the 
accuracy, completeness or fairness of the Information or opinions contained in this presentation or any other Information discussed orally. Estimates on project economics are largely based on 
Definite Feasibility Study released in February 2019. Company has updated essential information of the DFS recently and developed monthly based economic model. The model has been 
developed and checked by independent consultant but it has not been validated in such detailed as the DFS. None of the Company or any of their respective members, directors, officers or 
employees or any other person accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents, the Information or otherwise arising in connection 
therewith. 

The Information and opinions contained in this presentation and any other information discussed orally in connection with this presentation are provided as at the date of this presentation and 
are subject to change without notice. 

This presentation includes forward-looking statements. The words "believe," "expect," "anticipate," "intend," "may," "plan," "estimate," "will," "should," "could," "aim," "target," "might," or, in 
each case, their negative, or similar expressions identify certain of these forward-looking statements. Others can be identified from the context in which the statements are made. Such forward-
looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors beyond the Company's control that could cause the Company's actual results, performance or 
achievements to be materially different from the expected results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such forward-looking statements are 
based on numerous assumptions regarding the Company's present and future business strategies and the environment in which it will operate in the future, involve elements of subjective 
judgment and analysis and are based upon the best judgment of the Company as at the date of this presentation. 

You are solely responsible for forming your own opinions and conclusions and for making your own assessment of the Information and, where needed, for seeking adequate independent 
professional advice. The Information does not constitute investment, legal, accounting, regulatory, taxation or other advice and the Information does not take into account investment objectives 
or legal, accounting, regulatory, taxation or financial situation or particular needs that you may have. Neither this presentation nor the Information shall be construed as comprising an investment 
recommendation in respect of any securities. Explicitly, this presentation is provided to you for general information only, not in connection to any investment arrangement or opportunity.

Projektin edistyminen Q4 202128.1.202220



Vastuullisesti litiumia
Euroopasta

Seuraa litiumhankkeen edistymistä

Tilaa Keliberin tiedotteet suoraan sähköpostiisi osoitteessa

www.keliber.fi

Seuraa meitä

LinkedInissä ja 
Facebookissa!
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