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Q3 lyhyesti

Projektin edistyminen Q3 2021

• Ei tapaturmia, turvallisuusaktiivisuus Q3:n lopussa oli lähellä vuoden tavoitetta

• Rekrytointeja jatkettiin, uusia osaajia Keliberille

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

• Päätös Keliberin Syväjärven ympäristö- ja vesitalousluvista lainvoimaiseksi

• Sibanye-Stillwater suurimmaksi osakkeenomistajaksi; valtaosa Keliberin henkilöstöstä 
osallistui henkilöstöantiin

• Yleisötilaisuus hankkeen edistymisestä järjestettiin Kaustisella, aiheena mm. 
rakentamisen valmistelevien töiden aloittaminen

• Hankkeen tekninen perussuunnitteluvaihe päätökseen

• Kiertotaloushanke sivuvirtojen hyödyntämiseksi vähähiilisen betonin valmistuksessa

25.10.20213
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Toimitusjohtajan katsaus 

Projektin edistyminen Q3 2021

”Osaavien ihmisten työn tuloksena 
hanke etenee sovitulla tavalla.

Hannu Hautala

25.10.20214

Kolmannen vuosineljänneksen aikana Keliberin kasvu start-up-yhtiöstä kohti keskisuurta akkukemikaaliyhtiötä 
on jatkunut useiden avainhenkilöiden rekrytoinneilla, ja lisää uusia mielenkiintoisia tehtäviä on avautumassa 
pian. Sitoutuneiden ja osaavien ihmisten työn tuloksena Keliberin litiumhanke etenee omistajien kanssa 
sovitulla tavalla. Samalla kun vahvistamme organisaatiotamme ja rakennamme hyvää ja turvallista työyhteisöä, 
ympäröivä yhteiskunta saa konkreettista hyötyä työpaikkojen ja verotulojen muodossa jo nyt.

Koronarajoitusten sallimissa rajoissa Keliber jatkoi naapuritapaamisia Kaustisella useissa pienissä tapaamisissa 
heinä-elokuussa sekä yhdessä laajassa yleisötapahtumassa syyskuussa. Oman kokemukseni mukaan kaikissa 
näissä tilaisuuksissa vallitsi myönteinen ilmapiiri, joka perustuu maaperässä olevaan litiummalmiin, kasvavaan 
litiumin kysyntään, huolellisesti laadittuihin ympäristövaikutusten arviointeihin ja mahdollisuuteen luoda lisää 
uusia työpaikkoja.

Nyt koronarajoitusten lieventyessä myös asiakkaiden tapaaminen saman pöydän ääressä on jälleen mahdollista. 
Keliber neuvottelee jo myyntisopimuksista, jotka ovat tärkeitä myös projektirahoituksen kannalta.

Kaikkiaan litiumprojekti edistyi kuluneella vuosineljänneksellä erinomaisesti, ja saamme tässä raportissa kertoa 
hyviä uutisia niin luvituksesta, malmivaroista kuin rahoituksestakin. 

Toivotan kaikille Keliber Oy:n osakkeenomistajille, joiden lukumäärä on viime kuukausien aikana mukavasti 
suurentunut, ja muille tämän raportin lukijoille oikein mukavaa syksyä.

Hannu Hautala
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Terveys ja turvallisuus 
Turvallisuusaktiivisuus palasi hyvälle tasolle lomakauden jälkeen

Turvallisuusaktiivisuus Tunnusluvut
Tunnusluku Q3 2021 2021 2020
Merkittävät 
ympäristöpoikkeamat

0 0 0

Työntekijämäärä (oma 
henkilöstö) keskimäärin

24 20 16

Sairauspoissaolo-% 0,2 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 Q3 202125.10.20216
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Ihmiset tekevät Keliberin 
Suuri kiinnostus työpaikkoja kohtaan kertoo yhtiön houkuttelevuudesta työnantajana 

Uudet työsuhteet Q3:n aikana:
• Ympäristöinsinööri
• Projektin turvallisuuspäällikkö
• Rikastamon prosessi-insinööri
• Suunnitteluinsinööri
• Henkilöstöjohtaja

Yhteisrekrytointi:
• Controller (yhdessä Wiseo

Taloushallinto Oy:n kanssa)

Muita henkilöstötoimia: 
• Työturvallisuuskoulutukset jatkuivat 

toimintasuunnitelman mukaisesti.
• HR-ohjeistuksia ja käytäntöjä päivitettiin.
• Yhteistoimintaneuvottelukunta piti 

ensimmäisen kokouksensa 8.9.
• Henkilöstön yhteinen strategiapäivä

järjestettiin.
• Koulutus- ja rekrytointiyhteistyö 

käynnistettiin alueen oppilaitosten ja 
työvoimaviranomaisten kanssa.

” Olen seurannut Keliberin toimintaa sivusta jo useita vuosia ja koen, että hanke on 
erittäin motivoiva (prosessi, uuden luominen), mikä vaikuttikin Keliberille

hakeutumiseen. Nimenomaan tässä vaiheessa mukaan pääseminen tuntuu hyvältä”, 
sanoo Kati Linnala, joka aloitti rikastamon prosessi-insinöörinä 30.8.2021.

Keliberillä oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 23 työsuhteessa olevaa työntekijää. Rakennusvaiheessa vuosina 2022–2024 Keliberin työmailla 
arvioidaan työskentelevän jopa 500 henkilöä, ja tuotantovaiheessa yhtiön henkilöstömäärä on 150–200 henkilöä.  

Projektin edistyminen Q3 202125.10.20217
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Markkinoiden kehitys ja markkinanäkymä
Litiumin kysyntä ja hinta jatkuivat vahvassa nousussa

• Neuvottelut toimitussopimuksista edistyvät suunnitellusti, ja joukkoon on tullut
uusia potentiaalisia asiakkaita.

• Keliber kiinnostaa asiakkaita ensimmäisenä eurooppalaisena yhtiönä, jolla on 
omaan malmiin perustuva integroitu litiumhydroksidin tuotanto ja tavoitteena
mahdollisimman pieni ympäristöjalanjälki.

9 25.10.2021 Projektin edistyminen Q3 2021

Teollisuuden kehitys tukee Keliberin hanketta
• Litiumin kysynnän ennustetaan kasvavan tarjontaa nopeammin, minkä seurauksena

litiumista voi tulla pulaa. Litiumin hintojen nousu jatkui voimakkaana 3Q:n aikana.
• Sähköautojen markkina jatkuu vahvana huolimatta puolijohteiden pulasta, sillä 

autonvalmistajat suosivat sähköautoja.
• Tällä hetkellä autonvalmistajat, kemikaalien tuottajat ja välittäjät keskittyvät litiumin

saannin varmistamiseen vuosina 2024–2026.
• Jotta uusien hankkeiden toimitukset käynnistyisivät ripeästi, akkuarvoketjussa haetaan

keinoja raaka-aineiden hyväksymisprosessin nopeuttamiseksi.
• Yritysten yhdistymiskehitys kansainvälisessä akkuarvoketjussa on vauhdittunut.

Kaaviot: ylhäällä litiumin tarjonta/kysyntä 2018–2022 (ennuste), alhaalla akkulaatuisen litiumhydroksidin hintakehitys 3.5.2018–3.9.2021
Lähde: Fastmarkets – Battery Raw Materials Market Tracker, 5.10.2021 
(LCE = litiumkarbonaattiekvivalentti)



Talous ja rahoitus 



www.keliber.fi

Talous ja rahoitus
Rahoitusjärjestely eteni suunnitelmien mukaan – Myös henkilöstölle osakeanti 

• Rahavarat syyskuun 2021 lopussa olivat 25,1
miljoonaa euroa (Q2 2021: 18,1).

• Osakeantimerkinnät 10,3 miljoonaa euroa 
(henkilöstöanti 0,3 & Sibanye-Stillwater 10,0) 
kirjattu kokonaisuudessaan omaan pääomaan. 
Sibanye-Stillwater on nyt suurin 
osakkeenomistaja 27 %:lla, ja lähes kaikki 
henkilöstöön kuuluvat ovat nyt 
osakkeenomistajia.

• Molemmat osakeannit on maksettu, mutta 
rekisteröinti on vielä käynnissä

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

• Investoinnit Q3:n aikana olivat 2,3 miljoonaa euroa, joista suurimpia olivat

- kairaus ja malmivarojen kehittäminen 0,2 miljoonaa euroa
- ostetut vesialueet 0,1 miljoonaa euroa
- yleissuunnittelu ja alustava rakentamisen hallinnointi ja suunnittelu 

1,9 miljoonaa euroa 
- ympäristölupien edistäminen 0,1 miljoonaa euroa

Projektin edistyminen Q3 2021

Miljoonaa euroa Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 FY 2020
Rahavarat kauden lopussa 25,1 18,1 21,2 1,3
Rahavarojen muutos 7,0 -3,1 19,9 -1,3
Investoinnit 2,3 2,5 1,6 3,8
Kauden tulos -1,8 -1,5 -1,6 -4,2
Taseen loppusumma 47,9 38,3 38,8 15,4
Oma pääoma 39,5 31,0 22,5 11,2
Korolliset velat 4,0 4,0 4,0 2,2
Henkilöstön lukumäärä kauden aikana, ka 24 19 17 16

25.10.202111
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55 prosentin lisäys suurimman esiintymän 
malmivaroissa vuoden 2021 päivityksessä

Malmivara-arviot on laadittu ja raportoitu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the 2012 edition of 
the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves). Malmivara-arviot
on laatinut AFRY Finland Oy, Ville-Matti Sepän FM (geologia) valvoessa arvion laatimista
EurGeol-pätevyyden omaavana henkilönä. 

25.10.2021 Projektin edistyminen Q3 202113

Keliberin Rapasaaren esiintymän 
arvioidut malmivarat (JORC 2012) 31.8.2021

Avolouhittavat Mt Li₂O % Cut-off
Todetut 2,140 0,98 0,40
Todennäköiset 4,870 0,87 0,40
Avolouhoksen 
malmivarat yhteensä 7,010 0,90

0,40

Maanalaiset Mt Li₂O % Cut-off
Todetut 0,280 0,91 0,45
Todennäköiset 0,920 0,77 0,45
Maanalaiset malmivarat 
yhteensä 1,200 0,80 0,45

Mt Li₂O % Cut-off
Rapasaari yhteensä 8,210 0,89 0,41

• Suurimman esiintymän, Rapasaaren, malmivarat ovat 55 % 
suuremmat kuin edellisen, joulukuussa 2019 julkaistun arvion 
mukaan.

• Rapasaaren litiumesiintymän arvioidut todetut ja 
todennäköiset malmivarat ovat yhteensä 8,21
(2019: 5,28) miljoonaa tonnia.

• Rapasaaressa malmivarojen kasvu pidentää Keliberin 
kaivostoiminnan elinkaarta yli kahdella vuodella.

• Kaikkien esiintymien arvioidut todetut ja todennäköiset 
malmivarat ovat yhteensä 12,30 (2019: 9,37) miljoonaa 
tonnia keskipitoisuudella 0,94 (0,98) % Li2O.

• Malminetsintää ja järjestelmällistä kairausohjelmaa jatketaan.
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Kairaukset ja kaivossuunnittelu
Syväjärven kaivostoimitus saatiin päätökseen

25.10.2021 Projektin edistyminen Q3 202114

Syväjärvi
01/2018

Kaivoslupahakemus

12/2018
Lupapäätös (Tukes)

06/2019
Kaivostoimitus 

päätökseen

8/2021 
Kaivosalue valmis Valituksista luovuttiin

Malminetsintäkairaukset Q3 2021
• Katsauskauden aikana on kairattu 9 reikää, joiden yhteenlaskettu pituus on 1 939 metriä.
• Kairaustulokset ovat olleet lupaavia.
• Kairauksia suunnitellaan jatkettavan Päivänevan alueella tulevan raportointikauden lopulla.
Kaivossuunnittelu
• Rapasaaren avolouhoksen ja maanalaisen kaivoksen suunnitelmat on päivitetty elokuussa.
• Kaivosten tuotantosuunnitelma on päivitetty.
Rapasaaren pilotin näytteenotto
• Rapasaaren pilotin näytteenottoporaus on aloitettu elokuussa ja kairaus syyskuussa.
• Riittävä määrä näytemateriaalia arvioidaan saatavan loka-marraskuun aikana.
Maanomistus ja paikallisyhteistyö
• Syväjärven maanomistajakorvauksista sovittiin, vesialueiden kauppa 

varmistui ja kaivostoimitus saatiin päätökseen.
• Maanomistajatapaamisia jatkettiin.
• Kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin Kaustisella syyskuussa. 

Päätöksestä valitettiin

Maaoikeuden käsittely
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Pääkaivosalueet ja Päivänevan rikastamo
• Vaasan hallinto-oikeus antoi 16.6.2021 päätöksen Syväjärven kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvista

tehtyihin valituksiin, jotka se hylkäsi. Koska päätökseen ei haettu muutosta, Syväjärven ympäristö- ja 
vesitalousluvat saivat lainvoiman heinäkuussa. 

• Keliber jätti Päivänevan rikastamon ja Rapasaaren kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukset Länsi-
ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle käsiteltäviksi aikataulun mukaisesti 30.6.2021. Lupahakemuksia
täydennetään vielä, koska Rapasaaren malmimäärä on kasvanut merkittävästi. 

Kokkolan kemiantehdas
• Kemiantehtaan ympäristölupahakemus kuulutettiin 23.4.-31.5.2021 välisenä aikana. Hakemuksesta annettiin 

kuusi lausuntoa ja neljä muistutusta, joista useimmat koskivat tehtaan veden- ja analsiimihiekan käsittelyä. 
Lupaviranomaisen pyytämä vastine annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä täydennys 
lupahakemukseen jätettiin määräajassa 31.8.2021. 

Kaavoitus
• Päivänevan alueen osayleiskaava ja rikastamoalueen asemakaavaluonnokset on asetettu julkisesti nähtäville

kaava-alueen kunnissa Kaustinen, Kokkola ja Kruunupyy, syys- ja lokakuun aikana.
• Kokkolan kaupunginvaltuuston 25.3.2021 hyväksymästä Läntän kaivoasalueen osayleiskaavasta on tehty

valitus, jonka johdosta kaava on vireillä Vaasan hallinto-oikeudessa. 

Lupa- ja kaavoitusprosessit
Päätoimintojen ympäristölupahakemuksia käsittelyssä

Projektin edistyminen Q3 202125.10.202115

Syväjärvi

06/2018
YVA hyväksytty

05/2018
Lupahakemus jätetty

02/2019
Lupapäätös saatu (AVI)

2019-2021
Tuomio-
istuimen 
käsittely

Päätöksestä 
valitettiin

06/2021
Oikeuden päätös

YVA: Ympäristövaikutusten arviointi
AVI: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

07/2021
Lupa lainvoimainen
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Perussuunnittelu on saatu päätökseen
• Päivänevan kaivosalueen perussuunnittelu:

Rikastamon suunnittelu ja perustason infra- ja 
yleissuunnittelu sekä rikastushiekka-altaiden ja 
prosessivesien käsittelyn suunnittelu ovat 
valmistuneet. Myös kaivosalueen infra- ja 
yleissuunnittelu on valmis perustasolla.

• Kokkolan litiumhydroksiditehtaan perussuunnittelu:
Korkealämpötilakonversion suunnittelu on valmistunut, 
ja hydrometallurgisen prosessin osalta sitä 
viimeistellään. Kemiantehtaan infra- ja yleissuunnittelu 
on valmis perustasolla. 

• Toimintojen yksityiskohtainen suunnittelu
on tarkoitus aloittaa Q4:n aikana.

25.10.202116

Perussuunnittelu Toimintojen yksityiskohtainen 
suunnittelu Rakentamisvaihe

Projektin edistyminen Q3 2021

Kuvassa Päivänevan rikastamon alustava layout.



www.keliber.fi

Tutkimus- ja kehitystyö
Uusia kiertotaloushankkeita sivuvirtojen hyödyntämiseksi
Rapasaaren malmin täysimittaisen pilotin (testauksen) toteutussuunnitelma päivitetty
• Pilotin aikataulu päivitettiin varmistaen, että pilotti päättyy alkuperäisen 

suunnitelman mukaisesti Q2 2022. 
• Pilotin vaiheet ovat malminäytteenotto, rikastus-, korkealämpötilakonversio- ja 

litiumhydroksidipilotti. 

Tutkimus- ja kehitystyön (T&K) suuntaaminen
• T&K-toiminnan suunnan terävöittämiseksi on pidetty useita sisäisiä ja yksi ulkoinen työpaja, 

joiden tulosten perusteella määritellään T&K-suuntaviivat lokakuussa 2021. 

Kiertotalous ja yhteishankkeet
• Kokkolan satama on hakemassa mukaan EU-LIFE-Green cities and roads -hankkeeseen, 

jossa tutkittaisiin mm. Keliberin analsiimihiekan ja sivukiven hyötykäyttöä satamarakenteissa.
• Keliber osallistuu eurooppalaisessa E-lite-ryhmässä raaka-aineiden vastuullista hyödyntämistä ja kierrätystä korostavaan

Sustainable processing, refining and recycling of raw materials -hankkeeseen.
• Kiertotaloutta edistävä yhteistyö Betolarin ja JA-KO-Betonin kanssa on käynnistynyt. Tarkoitus on hyödyntää Keliberin

sivuvirtoja vähähiilisessä betonissa.
Projektin edistyminen Q3 202125.10.202117

Sähköautojen latausasemat asennetaan perustuksiin, jotka 
on valmistettu Betolarin ja JA-KO Betonin kehittämästä 
vähähiilisestä betonista. Keliberin sivuvirtoja tullaan 
käyttämään betonin yhtenä raaka-aineena.
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Avaintoiminnot Q4 2021 

• Päivänevan alueen 
vesienhallinta-
suunnitelman  
viimeisteleminen

• Päivänevan rikastamon ja 
Rapasaaren  kaivoksen 
toimintojen ympäristö- ja 
vesitalouslupa-
hakemuksen 
päivittäminen 

• Päivänevan alueen 
kaavoituksen edistäminen

• Avainhenkilöiden 
rekrytointi jatkuu

• Kannattavuusselvityksen 
päivittäminen jatkuu, 
tavoite on julkaista 
päivitetty versio vuoden 
2022 alussa

• Yhtiön vastuullisuustyön 
ja -raportoinnin 
kehittäminen

• Syväjärven kaivosalueen 
valmistelu louhintaa 
varten. Valmisteleviin 
töihin kuuluvat mm. 
maapeitteen poistaminen, 
laskeutusaltaiden ja pinta-
valutuskosteikon teko

• Tien rakentaminen 
Syväjärven louhokselta 
Päivänevalle ja edelleen 
Toholammintielle

• Yksityiskohtainen 
suunnittelu käynnistetään 
vähitellen 

• Rapasaaren malmin 
pilotointiohjelman 
edistäminen

• T&K-suuntaviivojen 
viimeistely

• Kierrätykseen liittyvien 
hankkeiden jatkaminen

• Kairaustoiminnan 
jatkaminen Syväjärven ja 
Rapasaaren välisellä 
alueella

Yleinen T&K ja geologiaYmpäristö Suunnittelu ja 
rakentaminen

19 25.10.2021 Projektin edistyminen Q3 2021
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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.
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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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