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Keliber Oy on suomalainen
kaivos- ja kemianteollisuuden
yhtiö, jonka tavoitteena on
tuottaa kemiantehtaassaan
korkealaatuisia litiumkemikaaleja erityisesti
kasvavien kansainvälisten
litiumakkumarkkinoiden
tarpeisiin.

Litium on alkuaine, jota käytetään erityisesti
litiumakuissa, koska sen energiatiheys on suuri.
Litium esiintyy luonnossa yhdisteenä mineraaleissa.
Keliberin hallussa on useita pitkälle tutkittuja
litiumesiintymiä yli 500 km²:n laajuisessa
Keski-Pohjanmaan litiumprovinssissa. Litiumprovinssi
tarkoittaa aluetta Kaustisen, Halsuan, Kruunupyyn,
Toholammin ja Kokkolan seudulla.
Alueella on tehty litium-havaintoja jo 1950-luvun
lopulla ja niihin liittyviä tutkimuksia 1960-luvulta lähtien.
Keski-Pohjanmaan tunnetut litiummalmivarat on arvioitu
merkittävimmiksi Euroopassa. Litium on alueella
sitoutuneena spodumeeni-nimiseen mineraaliin.
Rikastamomme nousee malmivarojen lähelle
Kaustiselle ja kemiantehtaamme reilun 50 kilometrin
päähän Kokkolan suurteollisuusalueelle sataman
läheisyyteen. Kokkolan satamaan on hyvät
tieyhteydet sekä laiva- ja rautatieyhteys.

Keliberin sijainti Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla
Litiumhankkeemme on edistynyt pidemmälle kuin yksikään toinen litiumhanke Euroopassa.
Arvioimme, että tuotantolaitoksemme tulee olemaan Euroopan ensimmäinen omasta
malmista litiumia tuottava kokonaisuus.

Keliberin
kemiantehdas
Kokkolan
rautatieasema
Kokkolan
satama

KOKKOLA
Keliberin Kalaveden
tuotantolaitos
Kokkola-Pietarsaaren
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Toimitusjohtajalta
Hyvä lukija,
Keliber Oy on suomalainen kaivos- ja kemianteollisuuden
yhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa kemiantehtaassaan
korkealaatuisia litiumkemikaaleja kasvavien kansainvälisten litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin.

Vastuullisuuskatsauksemme noudattelee keskeisin osin
vastuullisuusraportoinnin parhaita käytäntöjä. Toimintamme edetessä suunnittelusta toteutusvaiheeseen
kehitämme raportointiamme edelleen.

Vastuullisuus on kaiken työmme lähtökohta.
Keliberin vastuullisuus rakentuu työmme tarkoitukselle
”Edistämässä ilmastoystävällistä kehitystä”,
arvolupauksellemme ”Vastuullisesti litiumia Euroopasta”
ja arvoillemme, jotka ovat avoimuus, kunnianhimo,
tehokkuus ja kunnioitus.

Arvostamme näkemystäsi

Tämä on Keliberin ensimmäinen yritysvastuun kokonaisuutta luotaava katsaus. Toimintamme on suunnittelu
vaiheessa, mutta haluamme jo nyt kertoa kattavasti
yritysvastuustamme. Tämä katsaus kattaa vastuullisuus
työmme vuodelta 2019 sekä esittelee vastuullisuus
ohjelmamme. Verkkosivuillamme on lisäksi runsaasti
syventävää tietoa muun muassa ympäristöasioista.

Keliber Sustainability Excellence
-ohjelma
Olemme tunnistaneet sidosryhmien odotukset ja
Keliberin vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja talouteen.
Olennaisten vastuullisuusasioiden kokonaisuuden
pohjalta olemme laatineet tavoitteellisen ja mitattavan
vastuullisuusohjelman ”Keliber Sustainability Excellence”,
jonka kolme pääteemaa ovat:
• Kunnioitamme ympäristöä ja ihmisiä
• Vaalimme vastuullista työyhteisöä
• Luomme jaettua arvoa litiumista.
Vahvan perustan työllemme muodostavat kustannus
tehokas Clean Tech -prosessi, työterveys- ja turvallisuus,
eettisten ohjeiden noudattaminen ja määräysten
mukaisuus sekä vastuulliset hankinnat. Kuhunkin
teemaan sisältyy useita asioita ja näkökohtia. Ohjelma
kokonaisuudessaan on esitelty tässä koonnissa.
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Haluamme olla avoin ja keskusteleva naapuri sekä
yhteistyökumppani. Ratkaisuhakuisuus ja valmius
vuoropuheluun ovat meille tärkeitä asioita. Jaathan siis
näkemyksesi kanssamme tästä vastuullisuus-koonnista
tai toiminnastamme yleisemmin.
Suurkiitos kaikille sidosryhmillemme tähänastisesta
yhteistyöstä. Samoin haluan kiittää jokaista Keliberin
henkilökunnan jäsentä – meillä on iso tehtävä yhdessä.
Pertti Lamberg
Toimitusjohtaja

Vastuullisuus
on kaiken työmme
lähtökohta.
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Kehitystrendit,
strategia ja
riskienhallinta
Globaalit megatrendit
ja litiumteknologian kehitys
Ilmastonmuutosta torjutaan
Hiilidioksidipäästöjä on leikattava. Liikenne on
yksi keskeisiä sektoreita, jossa etsitään
vähäpäästöisempiä ratkaisuja.

Liikenne sähköistyy
Litiumia tarvitaan akkuihin sähköautoissa,
hybridiajoneuvoissa sekä erilaisissa työkoneissa.

Akkuteknologia kehittyy
Akkujen valmistamisen kustannukset ovat
laskeneet, mikä on tehnyt sähköautoista
suositumpia. Litium on kevyttä ja energiatiheää
ja se sopii ominaisuuksiltaan hyvin energian
varastointiratkaisujen toteuttamiseen.

Litiumhydroksidin kysyntä kasvaa
Litiumhydroksidin kysynnän odotetaan kasvavan
eniten, sillä autoteollisuus tarvitsee yhä korkeamman
energiatiheyden akkuja. Niiden avulla sähköautojen
ajoetäisyyksiä pystytään kasvattamaan.
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Keliberin strategia
Yhtiön tavoitteena on tarjota tulevaisuudessa
erittäin puhdasta litiumhydroksidia voimakkaasti
kasvavien litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin.
Yhtiön tuottamaa akkulaatuista litiumhydroksidia
voidaan käyttää muun muassa sähköistyvän
liikkumisen (sähkö- ja hybridiajoneuvot) ja energian
varastointiin tarkoitettujen akkujen valmistuksessa.

Vastuullisuusriskien hallinta
Keliberin riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiötä
sen strategisten ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Keliber jakaa riskit seuraaviin riskiryhmiin:
strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja ulkoisiin
riskeihin.
Keliberin riskienhallintaprosessista vastaa toimitusjohtaja. Kullekin tunnistetulle riskille on nimetty omistaja
ja jokaisen keliberläisen on tunnettava ja hallittava
oman vastuualueensa riskit. Keliberillä on käytössä
riskienhallinnan ohjausmalli, joka noudattaa vuosikelloa. Riskit priorisoidaan niiden merkittävyyden
mukaan arvioimalla niiden toteutumisen todennäköisyyttä ja vaikutuksia.

Toimintamme
tarkoitus on edistää
ilmastoystävällistä
kehitystä.

Keliber tunnistaa ja ehkäisee vastuullisuuteen
liittyviä riskitekijöitä, kuten esimerkiksi
- tuotantomenetelmien toimivuuteen liittyvät riskit,
- mineraalivaranto- ja malmivara-arvioihin
liittyvät riskit,
- henkilöstöön ja rekrytointeihin liittyvät riskit,
- lupaprosesseihin liittyvät riskit sekä
- turvallisuuteen liittyvät riskit
osana normaalia riskienhallintaprosessia.
Avainriskien seurantaan kiinnitetään erityistä huomiota
ja riskien pienentämistoimenpiteisiin kohdistetaan
riittävästi resursseja. Johtoryhmä arvioi avainriskejä
säännöllisesti ja arvioi, milloin muutokset tietyissä
riskeissä edellyttävät yhtiön hallitukselta välittömiä
toimenpiteitä.
Yhtiö kertoo merkittävimmistä riskeistään hallituksen
vuosikertomuksessa, osa- ja puolivuosikatsauksissaan
ja tarvittaessa tapauskohtaisesti.
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Keliber
Sustainability
Excellence
-vastuullisuusohjelma
Keliberin vastuullisuus rakentuu työmme tarkoitukselle
”Edistämässä ilmastoystävällistä kehitystä”, arvolupauksellemme ”Vastuullisesti litiumia Euroopasta”
ja arvoillemme, jotka ovat avoimuus, kunnianhimo,
tehokkuus ja kunnioitus.

Vaalimme vastuullista työyhteisöä
Panostamme työhyvinvointiin ja tarjoamme
mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen.
Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti,
arvostavasti ja oikeudenmukaisesti.

Suhtaudumme vastuullisuuteen kuten tuotteisiimmekin:
toimintamme täytyy olla kaikilla mittareilla korkealaatuista. Haluamme olla erinomainen naapuri, yhteistyökumppani ja yrityskansalainen, joka toimii ennakoivasti,
ratkaisuhakuisesti ja on valmis vuoropuheluun. Keliber
Sustainability Excellence -vastuullisuusohjelmamme
kertoo työmme pääteemoista, tavoitteista ja mittareista.

Luomme jaettua arvoa litiumista
Keliber on osa akkuarvoketjua. Korkealaatuiset tuotteet
ja erinomainen asiakaspalvelu ovat vahvuuksiamme.
Kannattava ja vastuullinen liiketoiminta luo omistaja
-arvoa ja hyvinvointia sidosryhmillemme.

Ohjelmalla on kolme pääteemaa: kunnioitamme ympäristöä ja ihmisiä, vaalimme vastuullista työyhteisöä ja
luomme jaettua arvoa litiumista.

Kustannustehokas cleantech-prosessi
Käytämme teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön
kannalta kehittyneintä ja tehokkainta tekniikkaa.

Keliber Sustainability Excellence

Työterveys ja turvallisuus
Turvallisuus on tärkeintä kaikessa toiminnassamme.

Kunnioitamme ympäristöä ja ihmisiä
Minimoimme toimintamme ympäristövaikutukset,
turvaamme luonnon monimuotoisuutta ja olemme
osa kiertotaloutta. Kehitämme ympäristövaikutusten
hallintaa yhdessä viranomaisten, kumppaneiden ja
muiden sidosryhmiemme kanssa. Kaikki työntekijämme
ja alihankkijamme perehdytetään ja sitoutetaan
ympäristön huomioivaan toimintatapaan.
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Vahvan perustan työllemme muodostavat:

Eettisten ohjeiden noudattaminen
ja määräystenmukaisuus
Toimintaamme ohjaavat lait, toimiluvat ja säännöt
sekä yhtiömme arvot, periaatteet ja hyvä hallintotapa.
Vastuulliset hankinnat
Teemme hankintamme taloudellisesti, ekologisesti
ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

KELIBER
Sustainability
Excellence

Kunnioitamme
ympäristöä ja ihmisiä

Vaalimme vastuullista
työyhteisöä

Luomme jaettua
arvoa litiumista

Yhteiskunnallinen hyväksyttävyys

Monimuotoinen

Asiakkaat

Ympäristöjohtaminen

ja osaava

Omistajat ja rahoittajat

Luonnon monimuotoisuus

henkilöstö

Kumppanit
Paikallisyhteisöt ja yhteiskunta

Kiertotalous

Kustannustehokas
cleantech-prosessi

Terveys
ja turvallisuus

Etiikka ja sääntöjen
noudattaminen

Vastuulliset
hankinnat

AVOIMUUS, KUNNIANHIMO, TEHOKKUUS, KUNNIOITUS

Kunkin teeman asioihin liittyy useita näkökohtia, jotka
on avattu seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon. Osa
tavoitteista on asetettu toimille, joita teemme jo nyt,
mutta osa viittaa lähitulevaisuuteen, kun toimintamme
kehittyy pidemmälle. Kerromme tässä vastuullisuuskoonnissa työstämme ja tähänastisista tuloksista.

teeman aiheisiin liittyvät näkökulmat sekä
asettamalla tavoitteet ja mittarit.

Validointi
Keliber Sustainability Excellence -ohjelma
on hallituksen hyväksymä.

Olennaisten vastuullisuusasioiden analyysi
Keliber Sustainability Excellence -ohjelma perustuu
olennaisuusanalyysiin, joka on toteutettu Global
Reporting Initiativen (GRI) ohjeistusta soveltaen.

Aiheiden tunnistaminen
Kokosimme keväällä 2019 sekä sidosryhmiltä
saamaamme palautetta ja näkemyksiä että Keliberin
omia näkemyksiä vastuullisuudesta. Sidosryhmätietoa
meillä on kattavasti muun muassa ympäristövaikutusten arviointien sekä muun vuorovaikutuksen tuloksena. Laadimme kattavan listan mahdollisista toimintaamme liittyvistä vastuullisuusaiheista.

Priorisointi
Teimme vastuullisuusaiheiden priorisoinnin johtoryhmän ja muiden avainhenkilöiden yhteisenä työpajatyöskentelynä. Sen tuloksena syntyi koonti olennaisista
vastuullisuusaiheista sekä niitä yhdistävät pääteemat.
Tämän jälkeen jatkoimme työtä tarkentamalla kunkin
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Keliber Sustainability Excellence, tavoitteet ja mittarit
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Olennaiset aiheet

Näkökohta

Tavoitteet

Mittarit

Ympäristöjohtaminen

• Vesienhallinta
• Rikastushiekka ja padot
• Kalatalous

• Luonnonvesistöjen laadun
turvaaminen ja ylläpitäminen
• Laatuun ja turvallisuuteen
kiinnitetään suunnittelu- ja
toteutusvaiheissa erityisesti
huomiota
• Kalakantojen elinympäristön
kehittäminen ja parantaminen
yhteistyössä sidosryhmien kanssa

• Vesien tilan seurannan ja
mittareiden kehittäminen
• Rikastushiekan ja patojen
turvallisuusmittareiden
kehittäminen
• Kalakantojen elinvoimaisuus

Luonnon monimuotoisuus

• Viitasammakko
• Maakotka

• Viitasammakon ja maakotkan
elinympäristöjä suojellaan tai
parannetaan

•V
 iitasammakkokantojen
elinvoimaisuus
• Onnistunut pesiminen

Yhteiskunnallinen
hyväksyntä

• Avoin vuoropuhelu
ja yhteisön osallistaminen
• Läpinäkyvyys

• Jatkaa ja kehittää yhteistyötä sekä
avointa vuoropuhelua paikallisten
yhteisöjen kanssa
• 1 . askel: Luoda ja toteuttaa kysely
sidosryhmille vuonna 2020
•2
 . askel: Keliberin toiminnan
hyväksyntä kehittyy myönteisesti
• Toiminnasta annetaan
läpinäkyvää ja paikkansapitävää
tietoa
• Suunnittelemme kaikille
sidosryhmillemme suunnattua
yhteydenottolomaketta, jonka kautta
Keliberiin voi olla vaivattomasti
yhteydessä eri asioiden tiimoilta.

• Sitoutumisten ja saavutettujen
sidosryhmien määrä
• Yhteistyöhankkeiden
vaikutus ja laatu
• 1. askel: Toteutus
• 2. askel: Jatkuvan seurannan
mittarin määrittäminen
•V
 iestinnän jatkuvuus

Kiertotalous

• Sivuvirrat

•A
 nalsiimihiekan hyödyntäminen
kokonaisuudessaan

• Hyötykäyttö %

Luomme jaettua
arvoa litiumista yhdessä
asiakkaiden, omistajien
ja rahoittajien,
kumppaneiden, yhteisöjen ja
yhteiskunnan kanssa

• Tuotteiden laatu
• Asiakaspalvelu
• Kannattavuus
• Suorat vaikutukset (työpaikat,
verot, sijoitukset, korvaukset)
• Epäsuorat vaikutukset
yhteiskuntaan/arvoketjuun
• Tutkimus- ja kehitystoiminta
• Vastuulliset hankinnat

• Täyttää asiakkaiden
vaatimukset laadusta
• Jatkuvaa ja aktiivista tutkimusja kehitystyön yhteistyötä
• Panostaa paikallisiin
hankintoihin Suomesta ja
Keski-Pohjanmaalta

• Poikkeamat
•V
 uosittaiset investoinnit
tutkimus- ja kehitystyöhön €
• Kaikki toimittajamme
ovat situtuneita Keliberin
tapaan toimia.
• Paikalliset hankinnat %

Monimuotoinen
ja osaava henkilökunta

• Monimuotoisuus
• Työhyvinvointi
• Koulutus

• Monimuotoinen hallitus
ja johtoryhmä
• 1. askel: Perustaa ja toteuttaa
kysely työntekijöille
vuonna 2020
• 2. askel: Työtyytyväisyys kehittyy
myönteisesti

• Sukupuoli, ikä ja pätevyys
• 1. askel: Toteutus
• 2. askel: Vuosittaisen
seurannan mittarin
asettaminen

Terveys ja turvallisuus

• Turvallisuus

• Nolla tapaturmaa

• Alan keskiarvoa alhaisempi LTA1

Kustannustehokas
cleantech-prosessi

• Hiilijalanjälki
• Kemikaalit

• 1 askel: Kehittää ilmastonmuutokseen
ja hiilijalanjälkeen liittyviä tekijöitä
eteenpäin Keliberin toiminnassa sekä
löytää parhaita ratkaisuja jalanjäljen
pienentämiseksi
• 2. askel: Tehdä hiilijalanjäljen
minimoimiseen tähtääviä päätöksiä
ja valintoja. Energiatehokkuusselvitys
tulossa vuonna 2020.

• 1. askel: Ilmastovaikutusten
ja hiilijalanjäljen analyysin
toteutus
• 2. askel: Jatkuvan käytön
mittarin määrittely
• Sivuvirtojen laatu
ja soveltuvuus
kiertotalouden käyttöön

Etiikka ja sääntöjen
noudattaminen

• Ihmisoikeudet ja
työntekijöiden oikeudet
• Korruptionvastaisuus
•K
 ilpailun vastainen käytös
•L
 upien mukainen toiminta

• Vahva Keliber-kulttuuri ja
arvojemme sekä politiikkojemme
noudattaminen

• Poikkeamat

Keliber Vastuullisuuskatsaus

Vastuullisuuden
johtaminen
Sidosryhmien odotusten huomiointi, lakien noudattaminen
ja kansainvälisten ohjeistojen mukainen toiminta määrittelevät
Keliberin vastuullisuutta.

Roolit ja vastuut

Lait, säädökset ja luvat

Vastuullisuus sisältyy Keliberin johtamiseen ja
hallinnointiin. Vastuullisuuden teemat, tavoitteet
ja keskeiset toimenpiteet määritellään Keliber
Sustainability Excellence -ohjelmassa, jonka
toteuttamiseen yhtiö on sitoutunut.

Toimintamme on tarkkaan säädeltyä ja sitä ohjaavat
erilaiset lait, toimiluvat ja säännöt sekä yhtiömme arvot,
periaatteet ja hyvä hallintotapa. Jokainen keliberläinen
sitoutuu työssään toimimaan niiden mukaisesti.
Keskeisiä lakeja ja säädöksiä ovat muun muassa:

Keliberin vastuullisuustavoitteista ja vastuullisuusohjelman tuloksista vastaa toimitusjohtaja yhdessä
johtoryhmän kanssa. Johtoryhmän tehtävänä on yritysvastuuohjelman toteutukseen liittyvä päätöksenteko,
resursointi ja edistymisen seuranta. Yritysvastuuasioita
käsitellään johtoryhmän työjärjestyksen ja vuosisuunnitelman mukaisesti.
Keliberin hallitus vastaa vastuullisuuden strategisesta
ohjauksesta ja valvonnasta. Hallitus hyväksyy Keliber
Sustainability Excellence -ohjelman, keskeiset politiikat
ja periaatteet sekä vastuullisuutta koskevan raportoinnin. Hallitukselle raportoidaan työn edistymisestä.
Vastuullisuustyön käytännön toteutusta koordinoivat
viestintä- ja hallintopäällikkö sekä ympäristöpäällikkö.

• kaivoslainsäädäntö
• ympäristölainsäädäntö
• maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö
• kemikaalilainsäädäntö
• patoturvallisuus
• työlainsäädäntö
• osakeyhtiölaki
Toimintaamme ohjaavia lupia ovat esimerkiksi:
• kaivoslupa
• ympäristö- ja vesilupa
• kaivosturvallisuuslupa
• rakennuslupa
• vaarallisten kemikaalien käsittely- ja varastointiluvat
• räjähteiden varastointilupa
• patojentarkkailuohjelma ja vahingonvaaraselvitys

Keliber Vastuullisuuskatsaus
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Politiikat ja periaatteet
Keskeisiä toimintaamme ohjaavia
vastuullisuusperiaatteita ovat mm.:
• Tapamme toimia -periaatteet
• turvallisuuspolitiikka
• riskienhallintapolitiikka
• hallintoon ja tiedonantoon liittyvät ohjeet
Raportointikaudella työstimme ja kehitimme eteenpäin useita politiikkoja ja periaatteita, esimerkkinä
Tapamme toimia -periaatteet. Jatkamme tätä työtä
sekä huolehdimme siitä, että jokainen Keliberissä
työskentelevä tuntee toimintatapamme ja kaikki
siihen liittyvät ohjeistukset. Viestimme Tapamme
toimia -periaatteista myös aktiivisesti kumppaneillemme. Edellytämme kaikilta kanssamme työskenteleviltä vastuullista ja periaatteidemme mukaista
toimintaa.
Kehitämme sidosryhmille suunnattua kanavaa,
jonka kautta voi jatkossa kertoa toimintaamme
liittyvästä huolesta. Mikäli henkilöstön jäsen
havaitsee jotakin poikkeavaa, kannustamme
kertomaan asiasta esimiehelle tai esimerkiksi
HR-asioista vastaavalle. Tietoomme ei raportointikaudella tullut epäilyjä periaatteidemme vastaisesta toiminnasta.

Ihmisoikeudet
Kunnioitamme Yhdistyneiden kansakuntien (YK)
ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksen määrittelemiä työelämän perusperiaatteita ja työntekijöiden oikeuksia. Emme hyväksy,
tue tai edistä ristiriitoja lietsovaa tai ihmisoikeuksia
rikkovaa toimintaa. Emme hyväksy tai käytä minkäänlaista pakko- tai lapsityövoimaa.
Odotamme myös kumppaneidemme ja alihankkijoidemme kunnioittavan YK:n ja ILO:n periaatteita.
Pyrimme varmistamaan, että hankkimamme
tuotteet ja palvelut on tuotettu vastuullisesti.

12
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Kunnioitamme
ympäristöä ja ihmisiä
Haluamme olla avoin ja keskusteleva naapuri ja yhteistyökumppani.
Toivomme, että meidät tunnetaan ratkaisuhakuisuudesta ja valmiudesta
käydä vuoropuhelua vaikeistakin asioista. Ympäristötyömme
pääperiaatteita ovat puolestaan ympäristönäkökohtien ennakoiva
huomiointi ja vaikutusten minimointi.

Aktiivista vuorovaikutusta
sidosryhmien kanssa
Teemme aktiivisesti yhteistyötä sidosryhmiemme
kanssa. Viestimme Keliberin toiminnasta säännöllisesti,
avoimesti ja rehellisesti.

Vuorovaikutus lukuina
Vuoden 2019 järjestimme 8 maanomistaja- ja
asukastilaisuutta, joissa osallistujia oli yhteensä yli 190.
Päättäjä- ja viranomaistapaamisia oli 18, joissa osanottajia oli yhteensä noin 91. Osallistuimme puhujina tai
näytteilleasettajina 18 seminaariin ja messutapahtumaan.
Seminaareissa ja messuilla oli kaikkiaan arviolta
1 800 kuulijaa.

muun muassa teknologia ja innovaatiot sekä sähköautojen markkinanäkymät. Osallistuimme myös maailman
johtavaan kansainväliseen mineraalitutkimuksen ja
kaivoistoiminnan PDAC-konferenssiin Kanadassa.
FEM-konferenssiin, yhteen Euroopan suurimmista ja
merkittävimmistä malminetsintä- ja kaivannaisteollisuuden konferensseistä osallistuimme messuosastolla
sekä paneelikeskustelujen muodossa. Vuoden 2019
paikallisia kohokohtia oli muun muassa Kipinä Kokkola.
Puhuimme tapahtumassa rohkeudesta, sisusta, periksiantamattomuudesta ja yrittäjyydestä. Kokkolan Material
Week -tapahtumassa Keliber piti kolme puhetta, avajaisissa, geo-päivillä sekä Meeting point -tilaisuudessa
kaivos ja tuotantolaitosinvestoinneista.

Esimerkki kansainvälisistä foorumeista oli Keliberin
puheenvuoro 11th Lithium Supply and Markets
-konferenssissa Santiagossa, Chilessä, kesällä 2019.
Kyseessä on maailman suurin litiummarkkinoihin
keskittyvä foorumi. Sen teemoissa olivat vahvasti esillä
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Sidosryhmä

Yhteydenpito

Näkemykset ja odotukset

Asiakkaat

Kontaktoimme aktiivisesti potentiaalisia
asiakkaita jo varhaisessa vaiheessa ennen
tuotannon käynnistymistä. Tavoitteenamme on
synnyttää pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Potentiaaliset asiakkaat ovat kiinnostuneita
mahdollisuudesta saada laadukasta ja
vastuullisesti tuotettua akkulaatuista
litiumhydroksidia Suomesta.

Omistajat ja rahoittajat

Pidämme omistajat ajan tasalla Keliberin
toiminnasta muun muassa hallitustyöskentelyn ja
tiedottamisen kautta. Raportointikaudella Keliber
on valmistellut litiumhankkeen jatkorahoitusta
sekä nykyisten omistajien että potentiaalisten
rahoittajien kanssa.

Sijoitetun pääoman tuotto, toiminnan
kannattavuus, litiummarkkinoiden näkymät,
vastuullisuus ja luvitukseen liittyvät asiat
kiinnostavat omistajia ja potentiaalisia rahoittajia.

Maanomistajat
ja asukkaat

Olemme käyneet runsaasti vuoropuhelua
toiminta-alueemme maanomistajien ja
muiden naapurien kanssa sekä osana
ympäristövaikutusten arviointeja, niiden tulosten
esittelyn yhteydessä että muutoin kertomalla
Keliberin suunnitelmista.

Maanomistajien ja asukkaiden kannalta keskeisiä
asioita ovat yhtiön malminetsintäkairaukset,
maanomistajille tulevat korvaukset sekä kaivosja ympäristöluvat. Erityisesti vesienhallintaan
ja liikenneturvallisuuteen kohdistuu paljon
odotuksia.

Päättäjät
ja viranomaiset

Kaivostoiminnan valmisteluun ja luvitukseen
liittyy runsaasti yhteistyötä esimerkiksi kuntien
ja kaupunkien päättäjien sekä viranomaisten,
kuten ELY, AVI ja Tukes, kanssa. Toteutamme
sitä avoimesti, huolellisesti ja tiedontarpeita
palvellen.

Päättäjille ja viranomaisille keskeisiä asioita
ovat luvitusprosesseihin liittyvät asiat,
kaavoitusprosessi ja kaavoituksen eteneminen,
projektin yleistiedot kattavasti, mahdolliset
projektin rahoitukseen liittyvät asiat sekä
Keliberin toiminnan vaikutukset alueen
työllisyyteen.

Kokkola Industrial Park

Keliberin kemiantehdas sijoittuu Kokkola
Industrial Parkin (KIP) alueelle ja tuotteet
kulkevat maailmalle sen sataman kautta.

KIP:in kannalta kemiantehtaaseen
liittyvät asiat ovat keskiössä. Selvitämme
kiertotalousajattelun mukaisesti myös
mahdollisuutta hyödyntää Keliberin
toiminnasta syntyvää analsiimihiekkaa
satama-alueen kehittämisessä.

Kumppanit

Keliber toimii lukuisien kumppanien,
alihankkijoiden ja edustajien kanssa.
Hoidamme yhteistyösuhteita periaatteidemme
mukaisesti ja läpinäkyvästi.
Työturvallisuus on kaikessa etusijalla.

Kumppanit odottavat selkeää,
hyvin yhdessä suunniteltua ja
toteutettua työskentelyä.

Järjestöt ja yhdistykset

Alueella toimii esimerkiksi kalastusseura,
vesialueiden osakaskunta sekä Suomen
luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri.
Pidämme järjestöihin ja yhdistyksiin yhteyttä,
kuuntelemme odotuksia ja tarpeita sekä
kerromme toiminnastamme.

Muun muassa Keliberin tulevaan toimintaan
liittyvät ympäristökysymykset ja -luvitus
ovat keskeisiä asioita.

Nykyiset ja
tulevat työntekijät

Nykyisen henkilöstön osalta sisäinen viestintä
ja vuorovaikutus ovat päivittäistä työtämme.
Henkilöstömäärämme kasvaessa rekrytoinnit ja
niihin liittyvä yhteistyö alueella ovat keskeisiä.
Pidämme muun muassa yhteyttä alueen
oppilaitoksiin.

Työturvallisuus ja hyvinvointi, ammatillinen
kehittyminen sekä avoimuus ja rehellisyys
ovat tärkeitä työyhteisössämme.

Keliber Vastuullisuuskatsaus

Kattavaa ympäristötyötä
Teemme laajaa yhteistyötä
viranomaisten, kumppaneiden
ja muiden sidosryhmien kanssa.
Keskeisiä aihepiirejä ovat esimerkiksi
vesienhallinta, luonnon monimuotoisuus,
kiertotalous ja kemikaaliturvallisuus.

TOIMINTA-ALUE

Keliberin tulevat louhosalueet sijaitsevat
asutusalueiden ulkopuolella ja ovat
valtaosin ihmisen jo muokkaamaa
metsätalousmaata. Syväjärven,
Outoveden, Läntän ja Rapasaaren
louhosalueiden lähistöllä ei sijaitse
vakituista asutusta. Outoveden
lähistöllä on vapaa-ajan asuntoja.

Louhosalueilla tai niiden läheisyydessä
ei sijaitse virallisia virkistysalueita tai
-reittejä. Louhosalueilla ei myöskään
sijaitse arvokkaita muinaisjäännöksiä tai
rakennusperintökohteita. Turvetuotanto
ja maa- ja metsätalous voivat jatkua
lähialueilla häiriintymättä myös
Keliberin tuotannon käynnistyttyä.

Kalaveden tuleva rikastamo sijaitsee
harvaan asutulla alueella. Lähiympäristö
on pääasiassa metsätalousaluetta, jossa
sijaitsee vapaa-ajan asutusta. Keliberin
kemiantehdas sijoittuu puolestaan
Kokkola Industrial Parkin, eli Kokkolan
suurteollisuusalueelle.

Keliber Vastuullisuuskatsaus
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Hyödynnämme huippuluokan
cleantech-prosessia

Oman toimintamme hiilijalanjälki

Prosessi on kehitetty yhdessä Outotecin kanssa ja se
perustuu soodaliuotukseen, joka auttaa minimoimaan
tuotannon ympäristövaikutukset. Pystymme hyödyntämään tuotannossa syntyviä sivuvirtoja tehokkaasti.
Keliberin malmia tullaan louhimaan pääasiassa avolouhoksista. Keliberin esiintymissä oleva malmi on hyvälaatuista litiummalmia, jossa päämineraali on spodumeeni. Louhittavan malmin raskasmetallipitoisuudet
ovat alhaisia.

Päätuotteemme vastaa litiumin kasvavaan tarpeeseen, jota ilmastonmuutokseen varautuminen ja sen
torjuminen kiihdyttävät. Vastaavasti meille on tärkeää
selvittää oman tuotantoprosessimme ilmastovaikutukset. Pyrimme käyttämään prosessissamme vettä,
energiaa, raaka-aineita ja kemikaaleja tehokkaasti,
mutta tarvitsemme vielä tarkempaa tietoa omasta
hiilijalanjäljestämme.

Tuotantoprosessi koostuu louhinnasta, rikastusprosessista, lämpökäsittelystä ja hydrometallurgisesta
prosessista. Koko prosessiketju malmista litiumhydroksidin tuotantoon on omissa käsissämme, joten
pystymme optimoimaan joustavasti louhittavan ja
rikastettavan malmin määrää.

Tuotantoprosessimme
edustaa teknisesti,
taloudellisesti ja ympäristön
kannalta kehittyneintä ja
tehokkainta tekniikkaa.

Omiin malmivarantoihin perustuva litiumhydroksidin tuotanto kustannustehokkaalla teknologialla

1

KAUSTINEN
Malminlouhinta ja rikastetuotanto
Kvartsi-maasälpähiekka
ja hienoaines

Sivukivipoiste

Spodumeeni
rikaste
Keliber
litiumkaivos

2

Spodumeenimalmi

Murskaus ja
optinen lajittelu

Jauhatus

Vaahdotus

Suodatus

KOKKOLA
Litiumhydroksidin valmistus

Lämpökäsittely

Paineliuotus

Suodatus

Konversioliuotus

Suodatus

Ioninvaihtopuhdistus

Kiteytys

Linkous

Kuivaus
Akkulaatuinen
litiumhydroksidi

Sooda
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Analsiimihiekka

Vesi

Sivuvirrat käyttöön kiertotaloudessa

Rikastamo

Litiumkemikaalituotannon sivuvirtana syntyy
analsiimihiekkaa, jota on suunniteltu käytettäväksi
Kokkolan satama-alueen kehittämisessä. Olemme myös
selvittäneet muita analsiimihiekan sekä rikastetuotannossa syntyvän kvartsi-maasälpähiekan käyttömahdollisuuksia. Kvartsi-maasälpähiekalle voi tulevaisuudessa
löytyä potentiaalisia käyttökohteita esimerkiksi betonipinnoitteista ja asfalttipäällysteistä. Pyrimme jatkuvasti
tunnistamaan ja tutkimaan uusia sivuvirtojen käyttömahdollisuuksia yhdessä kumppaniemme kanssa.

Kalaveden rikastamo tulee ottamaan raakavettä
Vissavedestä. Vaikutus Vissaveden pinnankorkeuteen
on pieni. Rikastamon alueella sijaitsevat altaat rikastushiekalle, esivaahdotusjätteille ja kierrätysvedelle.
Kierrätysvesialtaan vettä käytetään pääosin uudelleen
rikastamolla. Kierrätysvesialtaalta sekä esivaahdotusaltaalta johdetaan vesiä rikastamon jätevedenpuhdistamolle. Sulfaatti ja natrium ovat ainoita vesistöön
johdettavia epäpuhtauksia. Myös niissä noudatamme
ympäristö- ja vesiluvan vaatimuksia. Puhdistetut vedet
johdetaan Kalavedenojaan.

Vesienhallinta
Keliber on selvittänyt kattavasti louhosalueiden, rikastamon ja kemiantehtaan arvioituja vaikutuksia sekä
niiden yhteisvaikutuksia vesistöihin. Tavoitteemme
on turvata luonnonvesistöjen laatu.
Toimimme Ullavanjoen ja Köyhäjoen valuma-alueilla,
jotka ovat Perhonjoen sivujokia. Köyhäjoki laskee
suoraan Perhonjokeen. Ullavanjoki laskee puolestaan
Perhonjoessa sijaitsevaan järvialueeseen. Mikään
Keliberin louhosalueista ei sijaitse pohjavesialueella.
Viranomaiset määrittelevät vesienhallinnan seurantamenetelmät ja mittarit osana ympäristölupia. Esimerkiksi vesien epäpuhtauksille on tarkat pitoisuusrajat.
Noudatamme huolellisesti kaikkia lupien määräyksiä.
Louhosten ja rikastamon alueilla varaudutaan myös
vesimäärien vaihteluihin, esimerkiksi kuivien kausien
tai rankkasateiden vaikutuksiin.

Louhosalueet
Louhinta toteutetaan pääosin avolouhintana. Louhoksilla
tärkein vesienhallinnan tehtävä on niihin kertyvän sadeja sulamisveden sekä kalliossa olevan veden pumppaaminen esiselkeytysaltaisiin ja selkeytysaltaisiin. Niistä
vedet johdetaan pintavalutuskentille ja vasta sitten
vesistöihin. Selkeytysaltaissa vesistä poistetaan kiintoainesta, pintavalutuskentissä ravinteita ja kiintoainesta.
Merkittävin vesistövaikutus aiheutuu louhostoiminnan
räjähdysaineperäisestä typestä. Louhostoiminnalla
ei kuitenkaan arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia
vesien tilaan ja rehevyyteen tai happamuuteen. Louhostoiminta on myös kohtalaisen lyhytaikaista, eivätkä
typpivaikutukset vesistöihin ole pysyviä.
Syväjärven louhos sijoittuu osin pienten latvajärvien
Syväjärven ja Heinäjärven kohdalle, minkä vuoksi
järvet on kuivattava toiminnan ajaksi.

Keliber vastaa rikastamon allasalueen ja patojen
turvallisuudesta. Tulemme seuraamaan altaiden ja
patojen kuntoa päivittäin sekä vesienkäsittelyn ja
pumppujen toimintaa viranomaisten hyväksymien
tarkkailuohjelmien mukaisesti. Patojen kunnosta
huolehdimme ylläpito-ohjelman mukaisesti.
Laadimme myös yhteistyössä pelastusviranomaisen
kanssa toimintaohjeet patomurtuman varalle.
Toiminnan päätyttyä allasalueet suljetaan
viranomaisten hyväksymän sulkemissuunnitelman
mukaisesti. Allasalueiden patojen ja vesien käsittely
sekä tarkkailu jatkuu toiminnan päättymisen jälkeenkin,
hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti.

Kemiantehdas
Kemiantehtaalla merkittävin vedentarve on
jäähdytyksessä. Jäähdytykseen käytetään merivettä.
Jäähdytysveteen sitoutunut lämpöenergia pyritään
hyödyntämään omassa toiminnassa tai toimittamaan
sitä laitoksen ulkopuolelle hyödynnettäväksi. Ajoittain
jäähdytysvettä joudutaan johtamaan myös suoraan
mereen lupamääräysten mukaisesti. Mahdollisimman
suuri osa kemiantehtaan prosessivedestä kierrätetään.
Lisätietoa ympäristövaikutusten arvioinneista on
verkkosivuillamme www.keliber.fi.

Tavoitteemme on hyödyntää
louhittava malmi ja
tuotannon sivuvirrat
mahdollisimman tarkasti.

Keliber Vastuullisuuskatsaus
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Malmin kuljetusreitit
suunnitellaan niin, että ne
kulkevat mahdollisimman
kaukana asutuksesta.

Kuljetukset ja liikenneturvallisuus
Tulevan toimintamme liikennevaikutukset muodostuvat
pääosin malmikuljetuksista ja työpaikkaliikenteestä,
osin myös rikasteen ja tuotannon edellyttämien
kemikaalien kuljetuksista sekä tuotannon sivuvirtoihin
liittyvistä kuljetuksista. Liikenneturvallisuus on erittäin tärkeää alueen asukkaille, Keliberille ja kuljetuksia
hoitaville yhteistyökumppaneillemme. Esimerkiksi
kaluston kunnosta huolehtiminen on osa
liikenneturvallisuustyötä.
Louhosalueet sijoittuvat pääosin joko metsäautoteiden
varsille tai niiden läheisyyteen. Niiden yhteyteen rakennetaan osittain myös uutta metsäautotietä. Rapasaaren
ja Syväjärven louhosten osalta kuljetusreitit suunnitellaan niin, että ne ohittavat Vionnevan Natura-alueen
riittävän kaukaa. Läntästä malmikuljetuksia hoidetaan Rahkosen kylän läpi kulkevan Läntäntien kautta.
Olemme käyneet keskusteluja esimerkiksi alueen
kevyenliikenteen väyläverkoston kehittämisestä.

Melu ja tärinä
Melu- ja tärinävaikutuksia aiheutuu rakentamis-,
tuotanto- ja sulkemisvaiheisiin ajoittuvista toiminnoista
louhoksilla ja rikastamolla sekä malminkuljetusliikenteestä kuljetusreiteillä. Louhokset sijaitsevat etäällä
asutuksesta ja siksi niiden vaikutukset on arvioitu
vähäisiksi. Louhostoiminta on lisäksi suunniteltu
toteutettavaksi päiväsaikaan.
Rikastamon toiminnassa syntyy melua muun muassa
malmin murskauksesta ja jauhatuksesta. Rikastamon
melun leviäminen on mallinnettu ja meluvaikutukset
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lähiasukkaille on arvioitu kokonaisuudessaan vähäiseksi.
Rikastamolla ei ole myöskään merkittäviä tärinälähteitä.
Kemiantehtaan osalta tieliikenne on melun lähde, mutta
merkittäviä vaikutuksia ei arvioida aiheutuvan.

Sivukivet
Louhinnassa muodostuvaa sivukiveä hyödynnetään
louhosalueiden rakentamisessa ja sitä voidaan toimittaa
myös muualle käytettäväksi. Pääosa sivukivestä läjitetään louhosalueilla. Läjitysalueilta muodostuvat vedet
kerätään hallitusti ja johdetaan vesienkäsittelyyn.

Ennallistaminen
Arvioimme toimintamme vaikutuksia koko elinkaaren
ajalta. Laatimamme kannattavuusselvityksen mukaan
litiumtuotantomme on suunniteltu kestävän 20 vuotta,
joista ensimmäiset kolmetoista vuotta perustuisivat
Keliberin omista esiintymistä saatavaan malmiin ja
seuraavat seitsemän vuotta kolmansilta osapuolilta hankitun malmin jalostamiseen. Louhosalueille,
rikastamolle ja kemiantehtaalle on laadittu sulkemissuunnitelmat. Sulkemissuunnittelu etenee ja tarkentuu
vaiheittain varsinaisen toiminnan aikana.
Esimerkiksi louhosalueet on tavoitteena palauttaa
monimuotoisiksi elinympäristöiksi. Itse louhokset
täyttyvät vedellä ja niistä muodostuu järviä, joita voi
käyttää esimerkiksi virkistystarkoituksiin. Läjitettyjä
maa-aineksia hyödynnetään maisemoinnissa ja alueille
istutetaan tarvittaessa kasvillisuutta. Alueiden tilaa,
mukaan lukien vesien laatu ja määrä, tarkkaillaan
toiminnan loputtua.

Luonnon monimuotoisuuden
turvaaminen on yksi
vastuullisuusohjelmamme
tärkeimmistä tavoitteista.

Turvaamme luonnon
monimuotoisuutta
Kunnioitamme ympäristöämme ja toimimme etupainotteisesti,
jotta pystymme parhaalla mahdollisella tavalla ennakoimaan
ympäristövaikutuksia ja ennaltaehkäisemään mahdollisia
vähäisiäkin haittoja.

Ympäristövaikutusten arviointien mukaan vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen on pääsääntöisesti
vähäinen ja korkeintaan kohtalainen. Tulevista louhosalueista Syväjärvellä on vuoden 2014 kartoituksissa
havaittu viitasammakkoa (Rana arvalis). Syväjärven ja
Rapasaaren louhosalueille ulottuu myös maakotkan
(Aquila chrysaetos) reviiri. Mainitut lajit ovat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja.

Hankkeen vaikutukset Natura-alueen linnustoon
muodostuvat pääasiassa Rapasaaren louhoksen
toiminnan aikaisten räjäytysten melusta. Natura-alueen
suuntaan melun leviämistä estetään sekä meluavien
kohteiden että meluesteenä toimivien moreeni- ja
turvekasojen sijoittelun avulla. Lisäksi meluvaikutuksia
tehdään ennakoitavammaksi räjäytysten aikataulutuksella ja merkkiäänellä, jolloin linnustoon kohdistuvien
meluvaikutusten voidaan arvioida olevan lievempiä.

Arvioiden mukaan toiminnallamme tulee olemaan
vähäiset vaikutukset alueen viitasammakoihin ja
maakotkaan. Olemme kuitenkin tehneet jo pidempään
maakotkan ja viitasammakon eteen suojelutyötä. Toimet
ovat pitkäkestoista ja seuraamme näiden lajien elinvoimaisuuden kehittymistä.

Huomioimme Natura-arviointiraportissa esitetyt vaikutuksia lieventävät toimenpiteet niin toimintamme suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa. Samoin toteutamme
raportissa suositellun linnuston seurantaohjelman
Vionnevan alueella.

Vionnevan Natura-alue

Jokiympäristöt

Vionnevan Natura-alue sijaitsee Keliberin kaivostoimintojen vaikutusalueella. Vionneva on suojeltu sekä luontoettä lintudirektiivin mukaisena alueena. Keliberille on
tärkeää, että toimintamme alueella on sopusoinnussa
luontoarvojen kanssa. Kaivoshankkeen vaikutuksista
alueen luontoarvoihin on tehty Natura-arviointi.
Tulosten mukaan Natura-alueen luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset eivät kokonaisuudessa ole merkittäviä,
eivätkä ne ole ristiriidassa luonnonsuojelulain
65 § säädösten kanssa.

Toiminnallamme ei arviointien mukaan ole erityisiä
vaikutuksia kalakantoihin. Siitä riippumatta kartoitamme mahdollisuuksia osallistua yhteishankkeisiin,
joissa kunnostetaan jokiympäristöjä kalakantojen
elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

Keliber Vastuullisuuskatsaus
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Viitasammakoille uusia
turvallisia elinympäristöjä

Viitasammakko (Rana arvalis) on Suomessa
laajalle levinnyt ja melko yleinen sammakkolaji.
Käynnistimme suojelutoimenpiteiden suunnittelun
heti, kun luontoselvityksessä selvisi, että alueella
esiintyy viitasammakkoa.
Viitasammakkoa tavataan kaivosalueistamme
ainoastaan Syväjärvellä sekä rikastamon läheisistä
järvistä. Merkittävimmät suorat vaikutukset kohdistuvat
Syväjärven louhosalueen Syväjärveen ja Heinäjärveen,
jotka kuivataan ennen louhostoimintaa.
Olemme käynnistäneet aktiivisen ja ennakoivan toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on mahdollistaa
alueella sekä viitasammakolle suotuisan suojelutason
säilyminen että louhostoiminta. Olemme rakentaneet
viitasammakoille yli 1 200 m2 uusia turvallisia elinympäristöjä. Kaivoimme vuosien 2015 ja 2016 aikana Syväja Heinäjärvelle suunnitellun avolouhoksen alueelle
ja olemassa olevan viitasammakoiden elinympäristön
yhteyteen viisi uutta viitasammakkolampea. Lampien on
tarkoitus toimia uusina viitasammakon lisääntymis- ja
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levähdyspaikkoina ja siten parantaa alueen viitasammakoiden elinympäristöä. Seuraamme, miten sammakot
ottavat uudet lammikot omikseen ja kuinka elinvoimaisuus kehittyy tulevina vuosina.

Maakotkan reviirin
vahvistaminen

Maakotkan levinneisyys kattaa koko pohjoisen pallonpuoliskon arktiset alueet, mutta laji on edelleen todettu
uhanalaisarvioinnissa vaarantuneeksi. Pesimäkannaksi
arvioitiin vuonna 2016 Suomessa 337–451 paria.

Mahdollisten haittojen ehkäisemiseksi ja reviirin laadun
parantamiseksi olemme rakentaneet häiriöalueen ulkopuolelle tekopesiä, aloittaneet talviaikaisen keinoruokinnan sekä aloittaneet koiraskotkan satelliittiseurannan.

Keliberin tulevat louhosalueet sijoittuvat osittain
maakotkan reviirille. Olemme laatineet toimintasuunnitelman maakotkan reviirin laadun parantamiseksi ja
suotuisan suojelutason turvaamiseksi koko litiumkaivostoiminnan ajan. Teemme yhteistyötä asiantuntijoiden
kanssa suunnitelmaan ja toteutukseen liittyen.

Toimet ovat tukeneet maakotkan pesintää, sillä raportointikauden päättymiseen mennessä alueen maakotkaparille on syntynyt uusia poikasia neljänä vuotena
viidestä.

Maakotkien pesintä onnistuu keskimäärin joka toinen
vuosi. Toimintasuunnitelman tavoitteita ovat:
• Kotkien pesintä mahdollistuu häiriöttömillä alueilla
• Reviirin laatu säilyy ennallaan tai paranee
• Poikastuotto reviirillä säilyy vähintään nykyisellään
(keskimäärin 0,5 poikasta/vuosi)
• Kaivostoiminta voidaan toteuttaa ilman
merkittäviä vaikutuksia kotkan elinoloihin.
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Vaalimme vastuullista
työyhteisöä
Toistemme kunnioitus, arvostus ja oikeudenmukainen kohtelu sekä omasta
osaamisestaan huolehtiminen ovat työviihtyvyyden ja -motivaation
kulmakiviä. Työntekijöidemme ja muiden kanssamme työskentelevien
turvallisuus on tärkeintä kaikessa toiminnassamme.

Monimuotoinen ja osaava henkilökunta
Olemme tiivis työyhteisö. Keliberläisiä oli vuonna 2019
keskimäärin 17 henkilöä ja raportointikauden päättyessä
17 henkilöä. Henkilöstömäärän kasvaessa aloimme
seuraamaan työtyytyväisyyden kehitystä mm.
henkilöstökyselyn avulla. Joulukuussa suoritettu
työtyytyväisyyskyselyn tulokset käsitellään
vuoden 2020 alussa.
Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Noudatamme palkanmaksussa
voimassa olevaa lainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja
paikallisia sopimuksia. Palkitsemme henkilökuntaamme
tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuen.

Työllistämisnäkymä
Luomme edellytyksiä työllisyyden parantamiseen niin
paikallisesti Keski-Pohjanmaalla kuin laajemmin koko
Suomessa. Kokkolan alueella on jo valmiiksi ammattitaitoista työvoimaa suurten metalli- ja kemianalan
yritysten tuotantolaitosten ansiosta, ja uusia osaajia
valmistuu alueen kemiantekniikan koulutusohjelmista,
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ammatillisista oppilaitoksista ja korkeakouluista.
Pyrimme ensisijaisesti työllistämään paikallista
työvoimaa joko suoraan tai alihankintakumppaneidemme kautta. Kumppanien rooli korostuu erityisesti
rakennusvaiheessa, ja tuotantovaiheessa tarvitsemme
osaajia kaivoksille, kuljetuksiin, rikastamolle, kemiantehtaalle sekä hallintoon. Arvioimme työllistävämme
noin 150 ihmistä tuotantotoimintamme ollessa
täydessä käynnissä.

Monimuotoisuus ja tasa-arvo
Rekrytoinneissa pyrimme edistämään monimuotoisuutta. Tasa-arvoa edistämme valitsemalla haastatteluihin tasapuolisesti naisia ja miehiä, jos se on hakijajoukko huomioiden mahdollista. Monimuotoisuuden
edistäminen on meille tärkeä tavoite hallitusta myöten.
Hallituksemme uudistui keväällä 2019 kun hallitukseen
valittiin neljä uutta jäsentä kahden vanhan jäsenen
lisäksi. Monimuotoisuus näkyy jäsenten monipuolisina
asiantuntijataustoina. Hallitukseen valituista kuudesta
jäsenestä kaksi on naisia.

Painotamme
työntekijävalinnoissamme
osaamista, kykyä ja halua
kehittyä, vastuunkantoa ja
yhteistyökykyä.
Terveys ja työturvallisuus
Keliberissä on ennakoiva ote terveyteen ja työhyvinvointiin: luomme sellaisia prosesseja, toimintamalleja ja kulttuuria organisaatioon, jotka
edistävät työhyvinvointia ja työkykyä. Jokainen
keliberläinen on lakisääteisen työterveyshuollon
piirissä työsuhteen alusta alkaen. Lisäksi
tarjoamme yleislääkäritasoisen sairaanhoidon
henkilöstöetuna. Tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tärkeässä roolissa henkilöstömme jaksamisen ja työkyvyn ylläpitämisessä.
Työntekijöidemme ja muiden kanssamme
työskentelevien turvallisuus on meille tärkeintä
kaikessa toiminnassamme riippumatta siitä,
missä työskentelemme ja mitä teemme.
Haluamme varmistaa, että jokainen pääsee
työpäivän jälkeen terveenä kotiin.
Toteutamme turvallisuustyötä ennakoivasti
ja suunnitelmallisesti. Esimerkkejä
toimistamme ovat:
• teemme havaintoja turvallisuudesta,
• koulutamme henkilöstöä ja kumppaneitamme,
• tunnistamme riskit ennen töiden aloitusta,
• raportoimme ja tutkimme kaikki turvallisuuspoikkeamat, tapaturmat ja läheltä piti
-tilanteet sekä ryhdymme tarvittaviin
toimenpiteisiin, jotta vastaavat tilanteet
voidaan ehkäistä jatkossa,
• aloitamme kokoukset turvallisuudella.
Näiden merkitys korostuu erityisesti rakennusvaiheessa ja kun tuotantomme käynnistyy.
Odotamme kumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme laadukasta työtä, ammattitaitoa sekä
kykyä hallita työhön liittyvät riskit. Edellytämme
heidän myös sitoutuvan Keliberin turvallisuusperiaatteisiin ja turvallisiin tapoihin toimia.
Varmistamme tämän turvapalavereilla ja
valvonnalla. Raportointikaudella ei sattunut
poissaoloon johtaneita tapaturmia.

Tavoitteenamme
on nollalinja
tapaturmissa.
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Luomme jaettua
arvoa litiumista
Luomme arvoa laadukkaiden tuotteiden, taloudellisen tuloksen,
alueellisen hyvinvoinnin, hankintojen sekä tutkimus- ja
kehitystyön kautta. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on tuottaa
vuosittain yli 12 000 tonnia akkulaatuista litiumhydroksidia.

Laadukkaita tuotteita asiakkaille
Raportointikaudella toimintamme oli suunnitteluvaiheessa. Tuotannon käynnistyessä päätuotteemme on
akkulaatuinen litiumhydroksidi, joka soveltuu litiumakuissa käytettävien akkukemikaalien valmistukseen.
Haluamme tarjota korkeaa laatua, toimitusvarmuutta
ja erinomaista asiakaspalvelua.

Arvoa omistajille
Litiumakkumarkkinat kasvavat maailmanlaajuisesti
liikenteen sähköistymisen kiihtyessä ja monen teollisuudenalan akkutarpeen lisääntyessä. Kannattavuusselvitykset osoittavat selkeästi Keliberin litiumprojektin
taloudellisen toteutettavuuden. Niissä on arvioitu
kattavasti Keliberin mineraalivarantoja ja malmivaroja,
litiummarkkinoiden sekä litiumhydroksidin hintojen
kehittymistä, litiumprojektin investointi- ja operointikustannuksia sekä projektin teknistaloudellista
toteutettavuutta.
Keliberillä on vahvasti suomalainen omistuspohja.
Yhtiön omistajiin kuuluu niin institutionaalisia sijoittajia
kuin yksityissijoittajia. Suurimmat osakkeenomistajat
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tämän vastuullisuuskatsauksen raportointikauden
päättyessä olivat Suomen Malmijalostus Oy,
norjalainen Nordic Mining ASA, Jorma Takanen
ja Ab Mine Invest Oy.

Taloudellista hyvinvointia lähialueelle
Keväällä 2019 valmistui Kokkolan yliopistokeskus
Chydeniuksen toteuttama Kaustisen seutukunnan
(KASE-alue) kaivos- ja tuulivoimahankkeiden taloudellisten kokonaisvaikutusten ennakkoarviointi, jossa
Keliber edusti kaivos-, rikastus- ja kemiantehdastoimintaa. Arviointi toteutettiin panos-tuotosanalyysiä
soveltaen. Mukana arviossa olivat suorat, välilliset
ja johdannaisvaikutukset. Rakentamisen, kaivannaistoiminnan ja metallien jalostuksen ohella Keliberin
vaikutus heijastuu muun muassa kuljetukseen, erilaisiin
kuluttajapalveluihin sekä kauppaan ja majoitus- ja ravitsemustoimintaan. Arviointi tehtiin erikseen investointija tuotantovaiheen osalta. On syytä korostaa, että
kaikki tulokset ovat vain arvioita.

Investointivaihe
Keliberin investointikustannuksiksi arvioitiin selvityksessä 313 milj. euroa. Chydeniuksen arvion mukaan
Keliber kasvattaisi investointivaiheessa KASE-alueen
kokonaistuotosta 28–114 milj. euroa ja Kokkolan seutukunnan kokonaistuotosta 21–82 milj. euroa.

Tuotantovaihe, vuositason vaikutukset
Chydenius arvioi Keliberin tuotantovaiheen laskennallisen yhden vuoden kasvuvaikutuksen kokonaistuotokseen KASE-alueella 55–68 milj. euroksi ja Kokkolan
seutukunnassa 79–98 milj. euroksi.
Arvio työllisten määrän lisäyksestä
137–215 KASE-alueella
174–280 Kokkolan seutukunnassa
Arvio tuloverokertymästä
1,7–2,5 milj. euroa KASE-alueella
1,6–2,4 milj. euroa Kokkolan seutukunnassa
Arvio kiinteistöverokertymästä
1,3 milj. euroa KASE-alueella
1,1 milj. euroa Kokkolan seutukunnassa

Hankintoja vastuullisesti
Olemme sitoutuneet tekemään hankintamme taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
Hankintapäätöksiä tehdessä arvioimme asiakkaidemme,
liiketoimintamme, omistajiemme ja yhteiskunnan etua.
Kohtelemme toimittajiamme ja kumppaneitamme tasapuolisesti ja kannatamme reilua kilpailua.
Hankintaperiaatteemme pohjautuvat Keliberin
strategiaan, arvoihin, Tapamme toimia -periaatteisiin
ja hyvään hallintotapaan. Huolehdimme siitä, että
toimittajamme ja kumppanimme tuntevat Tapamme
toimia -periaatteet ja ovat sitoutuneita noudattamaan
niitä kaikissa Keliberiä koskevissa toimissaan.
Rakennamme hyvinvointia alueellisesti suuntaamalla
hankintoja Suomeen ja paikallisesti Keski-Pohjanmaalle.
Vuonna 2019 Keliberin kokonaisostoista 89 %
suuntautui Suomeen. Paikallisten hankintojen
osuus kokonaisostoista oli 15 %.
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Aktiivista tutkimus- ja kehitystyötä
Keliber tekee laajaa tutkimus- ja kehitysyhteistyötä
julkisten toimijoiden kanssa. Yleisen T&K tulkinnan
mukaiset tutkimus- ja kehityskulut olivat raportointi
kaudella yhteensä 443 tuhatta euroa. Toteutamme
T&K-hankkeita omana toimintana, mutta myös tiiviissä
yhteistyössä muun muassa Geologian tutkimuskeskuksen, Oulun yliopiston, Kokkolan yliopistokeskus
Chydeniuksen, Centria-ammattikorkeakoulun,
VTT:n, Aalto yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun
ja useiden muiden toimijoiden kanssa.
Osallistuimme raportointikaudella useisiin
kiertotaloutta tarkasteleviin tutkimuskonsortioihin,
joissa kehitetään ja testataan teollisten prosessien
sivuvirtojen hyödyntämistä.
DECARBONATE VTT:n johdolla
Hankkeessa kehitetään keinoja teollisuuden ilmastovaikutusten pienentämiseksi mm. kiertotalouden keinoin.
Hanke on Business Finlandin rahoittama.
Morecovery (EIT RM) GTK:n johdolla
Monikansallinen hanke, jossa kehitetään metallien
talteenottomenetelmiä teollisuuden sivuvirroista.
MAA-kierto (EAKR) Centria AMK:n johdolla
kiertotalouteen liittyvä hanke, jota toteuttavat
yhdessä Centria AMK ja LUKE yhteistyössä useiden
teollisuusyritysten kanssa.
GEOBOT Oulun yliopiston johdolla
Konsortio selvittää robotiikkaa geopolymeerimateriaalien tutkimuksessa ja valmistuksessa. Keliberin osalta
hanke tutkii erityisesti kvartsi-maasälpähiekan sopivuutta rakennusmateriaalien valmistuksessa. Kierrätetyllä kvartsi-maasälpähiekalla voidaan mahdollisesti
korvata jopa puolet muista raaka-aineista tiettyjen
keraamisten materiaalien valmistuksessa. Samalla
energiantarve pienenee kvartsi-maasälpähiekan
hienorakeisuuden ansiosta.
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BIOFEGG Kajaanin yliopiston johdolla
Osana hanketta selvitetään analsiimihiekan hyödyntämistä biokaasun puhdistamisessa. Analsiimihiekan
potentiaali puhdistavana ainesosana on alustavasti
todettu hyväksi.
BATCircle Aalto yliopiston johdolla
Konsortion tavoitteena on parantaa kaivosteollisuuden,
metallinjalostuksen ja akkukemikaalien tuotantoprosesseja ja lisätä litiumioniakkujen kierrätystä.
Keliber osallistuu muun muassa prosessien mallintamiseen. Lisäksi tutkitaan kvartsi-maasälpähiekan soveltuvuutta metsitettävien turvemaiden maanparannukseen ja
lannoitukseen. Metsitettävät alueet toimivat hiilinieluina.
LIBRES
Keliber osallistuu teollisena partnerina kansainväliseen
projektiin, jonka tavoitteena on kehittää ja kaupallistaa
uusi litiumioniakkujen kierrätysprosessi, joka soveltuu
nykyistä suuremmille volyymeille. Myös kierrätysprosessin materiaalin talteenottoaste olisi nykyisiä
kierrätysteknologioita huomattavasti suurempi.

Esimerkkejä muista yhteistyössä
toteutettavista tutkimushankkeista
IPCEI
Konsortio tekee yhteistyötä materiaalien ja komponenttien kestävän hankinnan ja prosessoinnin kehittämiseksi koko litium-ioni-akun arvoketjun kautta. Keliber
on yhtenä neljästä Suomalaisesta yhtiöstä mukana
akkualan ensimmäisessä IPCEI-hankkeessa (Important
Project of Common European Interest) kehittämässä
osaltaan kestävää litiumioniakkutuotantoketjua.
Green Minerals
Litogeokemiallisen malminetsintämenetelmän kehitys

Raportointiperiaatteet
Keliber Sustainability Excellence -ohjelmamme kuvaa
vastuullisuustyömme pääteemat, tavoitteet ja mittarit.
Ohjelma perustuu vuoden 2019 keväällä tehtyyn olennaisuusanalyysiin, joka on toteutettu Global Reporting
Initiativen (GRI) ohjeistusta soveltaen.
Keliberin yritysvastuukatsaus kattaa Keliber Oy:n koko
toiminnan. Koonnin tiedot koskevat raportointikautta
1.1.2019–31.12.2019, ellei toisin mainita. Raportoimme
vastuullisuustyöstä vuosittain vuosikertomuksen
yhteydessä. Katsaus on varmentamaton. Kehitämme
Keliberin yritysvastuuraportointia sidosryhmien ja
yhtiön tarpeiden mukaisesti. Seuraamme yritysvastuuraportoinnin ohjeistojen ja sääntelyn kehittymistä.
Raportin voi ladata osoitteesta www.keliber.fi.
Raporttia koskevat kysymykset ja tiedustelut
pyydämme lähettämään osoitteeseen
info@keliber.fi.
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KELIBER OY
Toholammintie 496
69600 Kaustinen
Ristirannankatu 1
67100 Kokkola
010 567 0600
info@keliber.fi
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