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Ei tapaturmia, sairauspoissaolojen määrä pieneni
Henkilöstön rekrytointia jatkettiin
Rapasaaren mitatut ja osoitetut mineraalivarannot kasvoivat yli 30 prosenttia
Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Keliberin Syväjärven ympäristö- ja vesitalousluvista ja
velvoitti Keliberin edelleen tehostamaan vesien tarkkailua
ELY-keskukselta* perusteltu päätelmä Kokkolan kemiantehtaan ajantasaistetusta YVAselostuksesta**
Osakkeenomistajille suunnattu merkintäoikeusanti merkittiin täyteen
Varsinainen yhtiökokous 26.5.2021 valitsi yhtiölle hallituksen, jossa on seitsemän jäsentä
Business Finlandilta lisärahoitusta kestävän akkuarvoketjun kehittämiseen

* Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
** Ympäristövaikutusten arviointiselostus
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Toimitusjohtajan katsaus

”Olemme matkalla start-up-yhtiöstä
keskisuureksi akkukemikaaliyhtiöksi.

Kuluvan vuoden toisen neljänneksen aikana Keliber raportoi kasvaneista mineraalivarannoistaan,
toteutti investointihankkeen projektisuunnitelmaa ja jatkoi muuntautumista start-up-yhtiöstä kohti
keskisuurta akkukemikaaliyhtiötä. Monilla osa-alueilla olemme siis onnistuneet hyvin, mistä suuri kiitos
henkilöstölle. Ilolla olen myös pannut merkille, kuinka olemme toteuttaneet sovittuja
turvallisuusaktiviteetteja ja luoneet kasvavassa organisaatiossamme hyvää työyhteisökulttuuria.
Mineraalivarantojen suureneminen noin 2 miljoonalla tonnilla on pitkäjänteisen malminetsinnän ja
kairaustoiminnan tulos. Tämän vuoden toukokuussa ilmoitimme, että Keliberin kaikkien esiintymien
mitatut ja osoitetut mineraalivarannot ovat yhteensä 13,69 miljoonaa tonnia. Aikaisempi vastaava luku
vuodelta 2019 oli 11,77 miljoonaa tonnia. Tulevan syksyn aikana yhtiön geologit ja ulkopuoliset
riippumattomat asiantuntijat arvioivat, kuinka suuri osa uusista mineraalivarannoista on
litiummalmivaroja, siis taloudellisesti hyödynnettävää arvokasta kiviainesta. Vuosien 2016–2019
kokemusten perusteella Keliber on saanut yhdestä miljoonasta tonnista mineraalivarantoa (luokka
mitatut ja osoitetut) noin 0,7 miljoonaa tonnia malmia, mikä vastaa yhtä vuosituotantoa, sitten kun
laitokset ovat toiminnassa. Samalla kun asiantuntijat tekevät malmivarapäivitystä, jatkuu
kairaustoiminta uudessa erittäin lupaavassa paikassa Rapasaaren ja Syväjärven välisellä alueella. Minulla
on hyvä syy odottaa, että myös sieltä saamme erinomaisia kairasydännäytteitä tulevan syksyn ja talven
aikana.
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Hannu Hautala

Toimitusjohtajan katsaus

Investointihankkeen projektisuunnitelman toteuttamisessa huomio on ollut lupa-asioissa, suunnittelussa ja hankintapäätösten
valmistelussa. Päivänevan rikastamon ja Rapasaaren kaivoksen ympäristölupahakemusten laatiminen on tuottanut tuhansia sivuja
dokumentaatiota. Niiden tuottamisen aikana saimme myös Vaasan hallinto-oikeuden meille myönteisen päätöksen hylätä
Syväjärven kaivosalueen ympäristö- ja vesitalouslupia koskevat valitukset. Kyseisessä päätöksessä oikeus velvoitti Keliberin
edelleen tehostamaan kaivosvesien tarkkailua mm. lisäämällä vesien sähkönjohtavuuden jatkuvatoimista mittaamista, mikä on
helppoa ja käytännöllistä toteuttaa. Projektiryhmän ohjaama ja eri teknologiatoimittajien tekemä tekninen suunnittelu on
kohdentunut mm. kemiantehtaaseen, rikastamoon ja allasrakenteisiin. Hankintojen osalta olemme käynnistäneet
yksityiskohtaisten tarjouspyyntöjen toimittamiset valituille teknologiatoimittajille ja urakoitsijoille.

Muuntautuminen start-up-yhtiöstä kohti keskisuurta akkukemikaaliyhtiötä on Keliberissä kevään 2021 aikana tarkoittanut noin
10 avainhenkilön rekrytointiprosessia, IT-palveluiden parantamista ja muuttoa aikaisempaa tilavampaan toimistoon Kokkolassa.
Loppuvuoden 2021 aikana Keliber jatkaa kannattavuusselvityksen päivittämistä vastaamaan 15 000 tonnin vuosituotantoa ja
suurentuvia malmivaroja. Samalla jatkamme valmistautumista investointiprojektin vastuulliseen toteuttamiseen, mikä tarkoittaa
sitoutumista parhaiden käyttökelpoisten tekniikoiden käyttöön, ympäristöasioiden priorisointiin ja tinkimättömään
työturvallisuuskulttuuriin, jota edellytämme niin itseltämme kuin yhteistyökumppaneiltammekin.
Toivotan kaikille lomailijoille rentouttavia vapaapäiviä. Muille tämän raportin lukijoille toivotan antoisia lukuhetkiä seuraavien
muutamien sivujen parissa ja lähetän samalla kesäiset terveiset Keliberiltä.
Hannu Hautala
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Terveys ja turvallisuus
Töissä Keliberillä

Terveys ja turvallisuus

Kaikilta Keliberille työskenteviltä edellytetään tinkimätöntä turvallisuuskulttuuria

Turvallisuusaktiivisuus

Tunnusluvut
Tunnusluku

Turvallisuusaktiivisuus
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Turvallisuustehtävät /
henkilö

0,5

Tavoite
YTD

Joulukuu

Marraskuu

Syyskuu

Lokakuu

Elokuu

Heinäkuu

Kesäkuu

Huhtikuu

Toukokuu

Helmikuu

Maaliskuu

2020

Tammikuu

2019

0

Turvallisuusaktiviteetti: osallistuminen riskinarviointiin tai
turvallisuusparannushankkeeseen, turvallisuushavainnon tai
poikkeaman raportointi.
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2021

2020

Merkittävät
ympäristöpoikkeamat

0

0

0

Työntekijämäärä (oma
henkilöstö) keskimäärin

18

18

16

Sairauspoissaolo-%

0,6

0,7

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)
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Töissä Keliberillä

Keliber nähdään haluttuna työnantajana
Keliberillä oli toisen vuosineljänneksen lopussa 19 työsuhteessa olevaa työntekijää. Lisäksi yhtiön organisaatiossa työtä teki 7
henkilöä konsulttisopimuksella, tyypillisesti oman konsulttiyrityksen kautta. Lisäksi hankkeessa työskentelee useita asiantuntijoita
yhteistyökumppaneiden organisaatioissa. Rakennusvaiheessa vuosina 2022–2024 Keliberin työmailla arvioidaan työskentelevän
jopa 500 henkilöä, ja tuotantovaiheessa yhtiön henkilöstömäärä on 150–200 henkilöä. Avainhenkilörekrytoinnit vauhdittuivat
kevättalvella rahoituspaketin varmistuttua. Suuri kiinnostus avoimia työpaikkoja kohtaan kertoo Keliberin houkuttelevuudesta
työnantajana.
Muita henkilöstötoimia:
• Työturvallisuuskortti- ja ensiapukoulutus
• Koulutusta lahjonnan ja korruption
tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi
• HR-ohjeistusten ja käytäntöjen päivitys
• Yhteistoiminnan kehittäminen, YTneuvottelukuntana toimii
työsuojelutoimikunta
• Uudet, isommat toimistotilat Kokkolan
keskustassa

Uudet työsuhteet Q2:n aikana:
• Senior Project Engineer
• Rakennuspäällikkö
• Sähkö- ja automaatiopäällikkö
Uudet konsulttisopimukset kevään aikana:
• Engineering Manager
• Mine Manager
• Installation and Mechanics Manager
• Henkilöstöjohtaja
• Viestintäkonsultti
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Neljä geologian opiskelijaa palkattiin
harjoittelijoiksi kesän ajaksi.
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Markkinoiden kehitys
ja markkinanäkymä

Markkinoiden kehitys ja markkinanäkymä
Neuvottelut litiumhydroksidin myyntisopimuksista vauhdittuvat
• Uudet potentiaaliset asiakkaat ovat kiinnostuneita Keliberistä toimittajana.
• Varmistunut siltarahoitus ja lupaprosessien eteneminen ovat vahvistaneet
asiakkaiden luottamusta Keliberiin.
• Keliberin sijainti Euroopassa tukee toimitusketjun varmuutta ja nopeita
toimituksia.
Teollisuuden kehitys tukee Keliberin hanketta
• Sähköautojen menekki kasvaa.
• Useat autonvalmistajat ilmoittavat luopuvansa polttomoottoreista ennen vuotta 2035.
• Uusia akkutehtaita perustetaan Eurooppaan, mm. Englantiin, Italiaan, Ranskaan,
Saksaan ja Unkariin.
• Litiumin kysynnän ennustetaan kasvavan tarjontaa nopeammin, minkä seurauksena
litiumista voi tulla pulaa.
Kaaviot: ylhäällä litiumin tarjonta/kysyntä 2018–2022 (ennuste), alhaalla akkulaatuisen litiumhydroksidin
hintakehitys 2018–3.7.2021
Lähde: Fastmarkets – Battery Raw Materials Market Tracker, 13.7.2021
(LCE = litiumkarbonaattiekvivalentti)
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Talous ja rahoitus
Hallinto ja johto

Talous ja rahoitus

Talousluvut kehittyivät vuosineljänneksen aikana suunnitelmien mukaisesti
Keliber Oy:n osakeanti vanhoille osakkeenomistajille viimeisteltiin huhtikuussa 2021. Osakeannit saivat kaupparekisteriviranomaisten
hyväksynnän 31.5.2021.
Miljoonaa euroa
Rahavarat kauden lopussa
Rahavarojen muutos
Investoinnit
Kauden tulos
Taseen loppusumma
Oma pääoma
Korolliset velat
Henkilöstön lukumäärä kauden aikana, ka
•
•

Q2 2021 Q1 2021
18,1
21,2
-3,1
19,9
2,5
1,6
-1,5
-1,6
38,3
38,8
31,0
22,5
4,0
4,0
18
17

FY 2020
1,3
-1,3
3,8
-4,2
15,4
11,2
2,2
16

Rahavarat kesäkuun 2021 lopussa olivat 18,1 miljoonaa euroa (Q1 2021: 21,2).
Osakeantimerkinnät kirjattu kokonaisuudessaan omaan pääomaan
(väliaikaisesti osa velkana 31.3.2021).
Korolliset velat sisältävät 1,9 miljoonaa euroa vuokrasopimusvelkoja (IFRS 16),
joista suurin osa koostuu Kokkolan kemiantehtaan maanvuokrasopimuksesta.

•
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Business Finland myönsi Keliberille 550 000
euroa Euroopan komission hyväksymää tukea
syys-IPCEI-hankkeeseen sekä enintään 708 000
euroa BATCircle 2.0 -yhteishankkeeseen.
Investoinnit Q2:n aikana olivat 2,5 miljoonaa
euroa, joista suurimpia olivat
- kairaus ja malmivarojen kehittäminen 0,3
miljoonaa euroa
- yleissuunnittelu ja alustava rakentamisen
hallinnointi ja suunnittelu 1,8 miljoonaa
euroa
- ympäristölupien edistäminen 0,3
miljoonaa euroa

Hallinto ja johto

Keliber Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.5.2021
• Yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2020.
• Yhtiökokouksessa valittiin Keliberin hallituksen jäseniksi uudelleen Mika Seitovirta (puheenjohtaja), Timo Kärkkäinen
(varapuheenjohtaja), Harri Natunen, Karin Tynelius, Richard Stewart (jäsen 16.3.2021 alkaen) ja Robert Van Niekerk
(jäsen 16.3.2021 alkaen). Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Ivar S. Fossum.

Mika
Seitovirta
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Richard

Robert

Ivar
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Van Niekerk

Fossum
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Malminetsintäkairauksia jatkettiin
Tuoreetsaarilla, lähellä Rapasaaren esiintymää
Malminetsintäkairaukset Q2 2021
• Kairaukset on kohdennettu Tuoreetsaarille, Rapasaaren
esiintymän tuntumaan.
• Katsauskauden aikana on kairattu 13 reikää, joiden
yhteenlaskettu pituus on 3 214 metriä.
• Kairaustulokset ovat olleet positiivisia.
• Kairauksia suunnitellaan jatkettavan Tuoreetsaarten
alueella myös tulevalla raportointikaudella.

mes = mitatut (punainen)
ind = osoitetut (vihreä)
inf = mahdolliset (sininen)

Mineraalivarantopäivitys
• Rapasaaren päivitetyt mineraalivarannot raportoitiin
toukokuussa 2021.
• Rapasaaren mineraalivarannot ovat 9,64 miljoonaa tonnia ja
niiden keskimääräinen pitoisuus on 0,98 % Li2O.
• Rapasaaren yhteenlasketut mitatut ja osoitetut
mineraalivarannot kasvoivat yli 30 %.
• Koko yhtiön mitatut ja osoitetut mineraalivarannot suurenivat
13,69 miljoonaan tonniin (aiemmin 11,77).

Kaivossuunnittelu
• Rapasaaren avolouhosoptimointi on päivitetty.
• Yksityiskohtainen kaivossuunnittelu on käynnissä.
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Projektin edistyminen

Toimintojen perussuunnittelu loppusuoralla
Sweco Industry Oy valittiin maaliskuussa EPCM-kumppaniksi vastaamaan projektin suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisen
johtamisesta. Q2:n aikana jatkettiin yhteistyön organisointia ja työkäytäntöjen jalkauttamista, samalla kun infra- ja
yleissuunnittelu on käynnistynyt.
Päivänevan kaivosalue
• Rikastamon perussuunnittelu ja prosessivesien käsittelyn suunnittelu jatkuu Metso Outotecin kanssa ja
valmistuu aikataulun mukaisesti Q3:n aikana.
• Rikastamon prosessisuunnittelun toimittaa FLSmidth Q4:n aikana.
• Rikastushiekka-altaiden perussuunnittelu on valmistunut. Suunnittelun toteutti AFRY.
• Sweco tekee parhaillaan kaivosalueen infra- ja yleissuunnittelua (Balance of Plant).
Kokkolan litiumhydroksiditehdas
• Korkealämpötilakonversion perussuunnittelu FLSmidthin kanssa ja hydrometallurgisen prosessin perussuunnittelu Metso
Outotecin kanssa valmistuvat aikataulun mukaisesti Q3:n aikana.
• Sweco tekee parhaillaan kemiantehtaan infra- ja yleissuunnittelua (Balance of Plant).
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Kaikkien päätoimintojen ympäristölupahakemukset jätetty
Päivänevan rikastamo ja pääkaivosalueet
• Vaasan hallinto-oikeus antoi 16.6.2021 päätöksen Syväjärven kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvista tehtyihin valituksiin.
Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset ja lisäsi tarkkailumääräyksiin poisjohdettavien vesien sähköjohtavuuden jatkuvatoimisen
tarkkailun.
• Keliber jätti rikastamon ja Rapasaaren kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukset Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirastolle käsiteltäviksi aikataulun mukaisesti 30.6.2021.
Kokkolan kemiantehdas
• ELY-keskus antoi Keliberin 31.3.2021 jättämästä ajantasaistetusta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta perustellun
päätelmän 30.6.2021. Siinä ELY-keskus lausuu, että arvioinnin perusteella ja sen sisältämistä epävarmuustekijöistä
huolimatta hankkeesta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Keliber jätti ajantasaistetun YVA-selostuksen, koska
tehtaan prosessissa oli parannettu sekä jätevesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. Muutokset
vähentävät edelleen ympäristövaikutuksia, jotka oli jo alkuperäisessä YVA-selostuksessa arvioitu pieniksi.
Läntän kaivosalue
• Kokkolan kaupunginvaltuusto hyväksyi Läntän kaivosalueen osayleiskaavan 25.3.2021. Päätöksestä tehtiin yksi valitus.
Vastineessaan Vaasan hallinto-oikeudelle Kokkolan kaupunginhallitus vaatii, että valitus on perusteettomana hylättävä.
ELY: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
YVA: Ympäristövaikutusten arviointi
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Kestävään kehitykseen tähtäävä työ jatkuu
Rapasaaren malmin täysimittaisen pilotin toteutussuunnitelma valmistui
• Malminäyte otetaan RC-kairaamalla (Reverce Drilling) Q3 2021, millä saadaan riittävä
näytemäärä ilman louhintatyötä
• Rikastuksen ja lämpökäsittelyn pilotointi Q4 2021
• Litiumhydroksidin tuotannon pilotointi Q1 2022

Vaaleaa ja
punertavaa
spodumeenimineraalia

Kiertotalous ja yhteishankkeet
Keliber päätti osallistua uuteen sivutuotteita koskevaan hankkeeseen ja liittyi eurooppalaiseen akkumineraalien tuottamista edistävään
hankkeeseen. Business Finland myönsi Keliberille yli miljoona euroa hankerahoitusta kestävän akku-arvoketjun kehittämiseen:
• Syys-IPCEI (Important Project of Common European interest), Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke, jossa Keliber kehittää
louhintamenetelmiä, mm. kaivosvesiin kohdistuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi
• BatCircle 2.0 yhteishanke, jossa mm. tutkitaan kierrätetyn litiumin käyttöä raaka-aineena
Tutkimus- ja kehitystyön (T&K) suuntaaminen
• Keliber on täsmentänyt T&K-toimintaa ja tavoitteena on päivittää T&K-suuntaviivat Q3 2021 aikana.
18
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Avaintoiminnot
Q3 2021

Avaintoiminnot Q3 2021
Yleinen
•

Avainhenkilöiden
rekrytointi jatkuu

•

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

•

Yhtiön vastuullisuustyön
ja -raportoinnin
kehittäminen

20

Suunnittelu ja
rakentaminen

Ympäristö
•

•

Päivänevan alueen
vesienhallinnan
tarkistaminen vastaamaan
uutta kaivossuunnitelmaa
Päivänevan rikastamon ja
Rapasaaren kaivoksen
toimintojen ympäristö- ja
vesitalouslupahakemuksen liitetietojen
päivittäminen

•

•

www.keliber.fi

T&K ja geologia

Kemiantehtaan sekä
Päivänevan kaivosalueen
ja rikastamon
teknologian
perussuunnittelun
saattaminen päätökseen

•

Rapasaaren malmin
pilotointiohjelman
edistäminen

•

T&K-suuntaviivojen
viimeistely

Kemiantehtaan sekä
Päivänevan kaivosalueen
ja rikastamon infra- ja
yleissuunnittelun
jatkaminen

•

Kierrätykseen liittyvien
hankkeiden jatkaminen

•

Kairaustoiminnan
jatkaminen Syväjärven ja
Rapasaaren välisellä
alueella

•

Malmivarojen päivitys

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 forwardlooking 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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