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Toimitusjohtajan katsaus

Keliber on sitoutunut
vastuulliseen toimintaan.

Suomessa. Maamme tarjoaa yritystoimintaa
tukevan lainsäädännön sekä turvallisen ja
toimivan yhteiskunnan, jossa vastuullinen
toimintatapa on ainoa mahdollinen.

Keliberin arvolupaus, vastuullisesti litiumia
Euroopasta, tarkoittaa litiumhankkeemme ja
tulevan tuotantomme edistämistä kestävän
kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden
mukaisesti. Keliber voi rakentaa toimintaansa
parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla, mikä
takaa tehokkaat prosessit ja haitallisten
ympäristövaikutusten minimoinnin. Esimerkiksi
vesi on meille arvokas yhteinen luonnonvara,
jonka käytön vastuullisuuteen olemme
sitoutuneita. Vedenkäsittelyä on suunniteltu
huolella usean asiantuntijan voimin, ja
toiminnan käynnistyttyä sitä seurataan
kattavasti ja jatkuvasti.

Keliberin vastuullisuusohjelma päivitetään
vuonna 2022, kun kehitämme vastuullisuustyötämme vastaamaan toimivan
teollisuusyrityksen käytäntöjä. Arvioimme
kaikkein tärkeimmät eli olennaiset asiat
yhdessä keskeisten sidosryhmiemme kanssa
ja asetamme uusia, mitattavia tavoitteita
varmistaaksemme toiminnan jatkuvan
parantamisen.
Keliberin tulevan hiilijalanjäljen koko on
tärkeä kysymys niin asiakkaillemme ja muille
sidosryhmillemme kuin itsellemmekin. Se
tulee olemaan uusi aihe olennaisten asioiden
listalla, jota kehitämme osana Keliberin
vastuullisuusohjelmaa. Esittelemme hiilijalanjälkeä myös tässä vastuullisuuskatsauksessa,
joka on jäsennelty tulevia raportointitarpeita
ja GRI-standardia ajatellen.

Kasvavana yrityksenä saamme rakentaa
Keliberin yrityskulttuuria yhdessä henkilöstömme kanssa; yhtiön henkilöstömäärä
on tuplaantunut sitten vuoden 2020
lopun. Yrityskulttuurimme perustuu
kunnioitukseen ympäristöä ja ihmisiä
kohtaan, mikä on yksi vuonna 2019 kehitetyn
vastuullisuusohjelman teemoista. Toinen
perustavanlaatuinen asia on turvallisuus,
johon jokaisen Keliberissä on sitouduttava,
mukaan lukien ne kymmenet henkilöt, jotka jo
työskentelevät tai tulevat työskentelemään
kanssamme urakoitsijoiden kautta.

Haluamme tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidia akkuteollisuuden kasvaviin tarpeisiin
ja siten mahdollistaa liikenteen sähköistymistä
ja edistää maailmanlaajuista CO2-päästöjen
vähentämistä. Kuten hallitustenvälinen
ilmastopaneeli (IPCC) on usein varoittanut,
meillä on kiire, jos mielimme rajoittaa
maapallon lämpenemisen 1,5 asteeseen.

Työpaikat ja taloudellinen hyvinvointi ovat yksi
tapa luoda jaettua arvoa litiumista erityisesti

Litiumhanke edistyi hyvin vuonna 2021,
ja olemme aikataulussa voidaksemme

Keliber

aloittaa rakentamisvaiheen tulevana
kesänä 2022. Valmistelevat työt on aloitettu
ensimmäisen kaivoksen tontilla samoin kuin
litiumkemiantehtaan tontilla Kokkolassa.
Neuvottelemme usean mahdollisen asiakkaan kanssa litiumhydroksidin toimitusten
aloittamisesta vuosina 2024–2025.
Olen luottavaisin mielin nähdessäni, kuinka
vahvasti litiumhankkeessa mukana olevat
ovat sitoutuneet siihen päämääränään toimittaa vastuullisesti litiumia Euroopasta
suunnitelmien mukaan. Niitä esitellään
kattavasti tässä vuoden 2021
vastuullisuuskatsauksessa.

Hannu Hautala,
toimitusjohtaja
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Keliber 			
lyhyesti

Keliber tulee markkinoille oikeaan aikaan

Keliber on suomalainen
kaivos- ja akkukemikaaliyhtiö,
jonka tavoitteena on tuottaa
vastuullisesti akkulaatuista
litiumhydroksidia vuonna 2024.
Keliber aikoo olla Euroopan
ensimmäinen erittäin
puhtaita litiumkemikaaleja
omista malmivaroistaan
tuottava yhtiö.

2019 Keliber päättää

muuttaa lopputuotteen
sa litiumkarbonaatista
litiumhydroksidiksi
Kannattavuus
selvityksen (DFS)
päivitys julkaistaan

2020 Kasvaneet malmi
varat antavat Keliberille
mahdollisuuden lisätä
tulevaa tuotantokapa
siteettiaan ja sijoittaa
tuleva rikastamo pää
louhosalueen välittö
mään läheisyyteen

2021 Malmivarapäivitys

2020

2021

2019

2019 Keliberin Rapasaaren
malmivarat kasvoivat lähes
50 %*

Keliberin Rapasaaren
malmivarat kasvoivat
55 %*

2022 Lupa- ja kaavoitus
asiat sekä myyntisopi
mukset päätökseen

2021 Siltarahoitus

2022 Rakentamisen
aloitus

≈ 40 miljoonaa euroa

2020–2022 Ympäristöluvat, kaavoitus,

yksityiskohtainen suunnittelu ja rakennuslupaprosessit meneillään

2019–2020 Litiumhydroksidin pilot-mittakaa

van koeohjelma saatiin päätökseen ja Syväjärven
malmiin perustuvan litiumhydroksidin uudelleen
kiteyttäminen todennettiin**

Keliber

2022

2024 Tuotannon aloitus
150−200 työpaikkaa

2023

2022–2024 Rakennusvaihe
~ 500 työpaikkaa

2022 Kannattavuusselvitys (DFS)
päivitettiin Q1 2022
2022 Projektirahoitus noin
500 miljoonaa euroa

2024

2025 Tuotanto 15 000
tonniin vuodessa

2025

2025− Positiivinen
kassavirta. EBITDA
noin 250 miljoonaa
euroa vuodessa
(vuonna 2030)
* laadittu ja raportoitu JORC 2012 -koodin mukaisesti
** vahvistettu, Anzaplan
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/ Keliber numeroina
Perustettu 2001
Suunniteltu tuotannon käynnistys vuonna 2024
Raportoidut
malmivarat:

12,3 Mt

Raportoidut
mineraalivarannot:

Ensimmäiset löydökset:

(Li₂O-pitoisuus 1,05 %)
mukaan lukien mitatut,
osoitetut ja mahdolliset
mineraalivarannot

Ensimmäiset esiintymät löydettiin
kairaamalla 1961–1962. Keliber
perustettiin 2001, malmin louhinta
alkaa 2024

15,6 Mt

(Li₂O-pitoisuus 0,94 %)

Kaivosten arvioitu
elinkaari:

Kaivosalueiden
pinta-ala yhteensä:

15,5 vuotta 221 ha

Spodumeenimineraali tunnistettiin pegma
tiittilohkareista ensimmäisen kerran

1959

Malminetsintää
12 kohteessa:

1 950 ha

2021
Henkilöstö asuinpaikan mukaan:

Kokkola 40 %, Pietarsaari 20 %, Oulu 20 %, Helsinki 10 %
Henkilöstömäärä 24

Keliber

(vuoden 2021 lopussa)
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/ Keliberin visio, arvot, tarkoitus

TARKOITUKSEMME
Edistää ilmastoystävällistä kehitystä

ja arvolupaus

Keliber pitää ilmastonmuutoksen ja
maapallon lämpenemisen vastaista taistelua
äärimmäisen tärkeänä. Hiilidioksidipäästöjen
vähentäminen on välttämätöntä, ja liikenne
on yksi tärkeimpiä alueita, jolla ratkaisuja
päästöjen vähentämiseksi haetaan.
Liikenne sähköistyy, ja litiumia tarvitaan
sähkö- ja hybridiajoneuvojen akuissa ja
erilaisissa työkoneissa. Akkuteknologian
edistyessä akkujen tuotantokustannukset
ovat laskeneet, mikä lisää sähköautojen
suosiota.
Litium on kevyttä, sillä on korkea
energiatiheys, ja se soveltuu hyvin energian
varastointiin kehitettyihin ratkaisuihin.
Uskomme litiumhydroksidin kysynnän
kasvavan autoteollisuuden vaatiessa akkuja,
joiden avulla voidaan pidentää sähköautojen
ajoetäisyyksiä.
Tarkoituksemme on antaa ihmisille mahdollisuuden valita ilmastoystävällisiä ratkaisuja.
Siten arvolupauksemme on vastuullisesti
litiumia Euroopasta. Arvomme – avoimuus,
kunnianhimo, tehokkuus, kunnioitus –
kuvaavat tapaamme työskennellä tähän
tavoitteeseen pääsemiseksi.

ARVOLUPAUKSEMME
Vastuullisesti litiumia Euroopasta

Avoimuus on toimintamme elinehto.

Kerromme avoimesti suunnitelmistamme
ja niiden vaikutuksista eri sidosryhmille.
Olemme avoimia myös palautteelle. Avoimuus
sisäisesti on yksi kasvumme kulmakivistä;
se mahdollistaa ennakoinnin ja nopean
reagoinnin eri tilanteissa.

TAVOITTEEMME
Tuottaa kustannustehokkaasti akkulaatuista litiumhydroksidia
omasta malmista ensimmäisenä Euroopassa

Teemme kunnianhimoisia valintoja.
Keskitymme toimintamme kannalta
olennaisiin asioihin. Haluamme, että jokainen
tekomme edistää suurempaa yhteiskunnallista tavoitetta, ilmastonmuutoksen
pysäyttämistä.

Ratkaisuja
KIERRÄTYKSEEN
TYÖPAIKKOJA
ihmisille

Tehokkuutemme pohjaa tavoitteelli-

seen ja avoimeen toimintatapaamme. Litiumin
tuotantoteknologiamme tehostaa koko
litiumarvoketjun toimintaa. Maantieteellinen
sijaintimme lisää logistista tehokkuuttamme.
Tehokkuutemme mahdollistaa arvon luomisen
sekä omistajillemme että ympäröivälle
yhteiskunnalle.

Kunnioitamme toisiamme ja ympä-

ristöämme. Kunnioitus näkyy arjessamme
kuunteluna, aktiivisena vuoropuheluna ja monipuolisena vaikutusten arviointina. Haluamme
jättää jälkeemme paremman maailman.

OSINKOJA
sijoittajille

VEROTULOJA
kunnalle,
kaupungille ja
valtiolle

Lisää
MALMIA

Henkilökunta

Naapurit

Työnhakijat

Yhteisöt
ja järjestöt

Omistajat

Viranomaiset

Rahoittajat

Kumppanit

Asiakkaat

Avoimuus

Kunnioitus

Kunnianhimo

LITIUMMALMI

Keliber

LITIUMIA
teollisuuteen

Tehokkuus
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/ Toimintaympäristö
Keski-Pohjanmaan tunnetut litiummalmivarat on arvioitu merkittävimpien joukkoon
Euroopassa. Alueella on erinomainen
potentiaali malmivarojen kasvattamiseen
ja uusien esiintymien löytymiseen. Keliberin
litiumhanke käsittää viisi kaivoskohdetta,
spodumeenimalmin rikastamon Päivänevalla,
litiumkemiantehtaan Kokkolan suurteollisuusalueella ja tarvittavat aputilat kaikilla
toimipaikoilla. Keliberillä on kaivosluvat
Läntän ja Syväjärven kaivoksille ja malminetsintäluvat mm. Rapasaaren, Outoveden,
Emmeksen ja Leviäkankaan esiintymille.

Toimintamme Suomessa mahdollistaa
tehokkaat litiumhydroksidin kuljetukset
asiakkaille, koska tuotantomme sijaitsee lähellä
tulevaisuuden kysyntää. Noudatamme tarkkaa
ympäristö- ja työolosuhdelainsäädäntöä ja
hyödynnämme luotettavaa yhteiskunnallista
infrastruktuuria. Suomi on monilla mittareilla
vastuullisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä
ja sijoittuu erityisen hyvin hallintojen välisissä
vertailuissa. Lisäksi Suomen hallitus on asettanut kunnianhimoisia ympäristötavoitteita, niiden
joukossa pyrkimys olla maailman ensimmäinen
fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta.

Keliberin litiumhankkeen edetessä eri
vaiheisiin vastuullisuuskysymysten
painopisteet muuttuvat. Ennen varsinaista
kaivostoimintaa ja tuotantoa painopiste
on ollut biologisen monimuotoisuuden
turvaamisessa, osaajien houkuttelemisessa,
vahvan turvallisuuskulttuurin rakentamisessa ja hallintoon liittyvissä asioissa,
kuten eettisessä toiminnassa ja sääntöjen
noudattamisessa. Hankkeen edetessä
päästöt, energia, vedenkäsittely ja jätehuolto
muuttuvat nykyistä näkyvämmiksi ja
tärkeämmiksi asioiksi.

Keliberin hallussa
on useita pitkälle
tutkittuja litiumesiintymiä yli 500
km²:n laajuisella
alueella KeskiPohjanmaalla.

Keliber
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Integroitu
litium
hydroksidin
tuotanto
omasta
malmista

Integroitu tuotantoprosessi

Avolouhintamenetelmä soveltuu hyvin
useimpiin Keliberin litiumesiintymiin, koska ne
sijaitsevat lähellä maanpintaa. Maanalaisissa
kaivoksissa käytetään ensisijaisesti
pengertäyttölouhintaa.

Litiumhydroksidin kysyntä ja hinta
Akkulaatuisen litiumkarbonaatin ja
-hydroksidin hinnan ennustetaan nousevan
17 % ja 26 %, vastaavasti, vuoteen 2031
mennessä. Autoteollisuuden kasvava
vaikutus akkuteollisuuteen jatkuu vuoteen
2031 ja siitä eteenpäin. Litiumin tarve
ladattavissa akuissa vaikuttaa yhä enemmän
myös litiumyhdisteiden kysyntään.

Malminlouhinta ja rikastus

Keliber
litiumkaivos

Spodumeenimalmi

2

Korkealämpötilakonversio

Paineliuotus

Suodatus

Ennuste akkulaatuisen litiumhydroksidin keskimääräisestä vuosisopimukseen
perustuvasta hinnasta (USD/t)
Alin

Perushinta

Murskaus ja
optinen lajittelu

Jauhatus

Prefloat
-rejekti

Rikastus
hiekka

Prefloatvaahdotus

Spodumeenin
vaahdotus

Suodatus

Litiumhydroksidin valmistus

Sooda

Ylin

Sivukivipoiste

Spodumeenirikaste

KO K KO L A

Integroitu tuotantoprosessimme mahdollistaa vastuullisen litiumkemikaalin tuotannon.
Litiumhankkeen rakennusvaiheen on määrä
käynnistyä vuonna 2022. Kaivostoiminta
sijoittuu Kaustisen, Kokkolan ja Kruunupyyn
alueelle, jonne rakennetaan myös rikastamo.
Litiumkemiantehdas nousee Kokkolan
suurteollisuusalueelle, josta on hyvät
liikenneyhteydet erityisesti Eurooppaan.

KAUSTINEN

1

Konversioliuotus

Suodatus

Kalkkimaito

Analsiimi
hiekka

IX Ioninvaihto
LiOH liuos
puhdistus

Kiteytys

Linkous

Kuivaus
Akku
laatuinen
litiumhydroksidi

Vesi

Akkulaatuisen litiumhydroksidin tarjonnan ja kysynnän suhde 2022–2031 (kt LCE)
Uudet hankkeet
(100 % spodumeeni)

Historiallinen hinta

Uudet hankkeet
(25 % suolavesi)

Tuotannon
tasapaino

Nettotasapaino
(ml. uudet hankkeet)

100
0
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5,000
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0
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Lähde: Wood Mackenzie, Roskill. Huom: Hintaennusteet ovat vuoden 2021 Yhdysvaltain dollareissa.
Historialliset hinnat ovat nimellisiä.

-900
-1000
2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Lähde: Wood Mackenzie, Roskill. Huom: Mallissa oletetaan, että 25 % uusista suolaveden haihduttamiseen perustuvista hankkeista ja 100 % uusista spodumeenimalmin louhintaan perustuvista hankkeista tuottaa akkulaatuista litiumhydroksia.
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Vastuullisuustyön periaatteet,
tavoitteet ja tunnusluvut

Keliberin vastuullisuuden perustana on läpinäkyvyys niin vastuullisuuden hallinnoinnissa
kuin käytännön toimissakin. Tavoitteena
on noudattaa alan parhaita käytäntöjä ja
standardeja, kuten YK:n ihmisoikeuksien
yleismaailmallista julistusta, kansainvälisen
työjärjestön ILOn julistusta työelämän
perusperiaatteista ja -oikeuksista, YK:n
Global Compact -sopimuksen periaatteita ja
kansainvälisen kaivos- ja metallineuvoston
ICMM:n periaatteita.
Noudatamme useita politiikkoja ja periaatteita,
jotka ohjaavat vastuullista toimintaamme.
Huolehdimme siitä, että jokainen Keliberissä
työskentelevä tuntee toimintatapamme ja
kaikki siihen liittyvät ohjeistukset. Edellytämme kaikilta kanssamme työskenteleviltä
vastuullista ja periaatteidemme mukaista
toimintaa. Lue lisää osoitteessa
keliber.fi/vastuullisuus/politiikkamme/
Vuoden 2022 alussa määrittelimme
yhteistyössä KPMG:n kanssa tavoitetason
vuoden 2021 vastuullisuusraportoinnille
ja tuleville raporteille. Arvioimme sopivia
Keliber

vastuullisuusraportoinnin viitekehyksiä ja
standardeja, Keliberin vertaisyritysten
julkaisuja ja haastattelimme muutamia Keliberin
johtoryhmän ja hallituksen jäseniä.
GRI-standardit (Global Reporting Initiative)
ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (UN
Sustainability Development Goals, SDGs)
ovat käytetyimmät viitekehykset kaivos- ja
kemianteollisuudessa. Arvioinnin perusteella
GRI vaikuttaa Keliberille sopivalta vastuullisuusraportoinnin viitekehykseltä, joka mahdollistaa
kattavan raportoinnin olennaisten asioiden
vaikutuksesta liiketoimintaan ja ympäröivään
yhteiskuntaan.
Ennen kuin kaivostoiminta ja tuotanto alkavat
v. 2024, tutkimme mahdollisuutta noudattaa
EU:n direktiiviä yritysten vastuullisuusraportoinnista, joka sisältää standardoidut vaatimukset vastuullisuusraportoinnille, mukaan
lukien esim. ilmastoriskit. Lisäksi Keliberin
tavoitteena on korostaa toimintansa vaikutuksia
valittujen SDG-tavoitteiden kautta ja raportoida
GRI-standardien ja ICMM:n kaivostoiminnan
periaatteiden mukaisesti.

Keliberin johtoryhmälle ja hallitukselle v. 2021 raportoidut tunnusluvut (KPI)
Tunnusluku

Määritelmä

Merkittävät
ympäristöpoikkeamat

Raportointikausi

2021

Kuukausittain,
kumulatiivinen luku
vuoden alusta

0

Työntekijämäärä

Keliberin oma henkilöstö kuukauden viimeisenä työpäivänä

Kuukausittain, keskiarvo
vuoden alusta

20

Sairauspoissaolo-%

Sairauspoissaoloista johtuvat
poissaolotunnit, % teoreettisten
työtuntien määrästä

Kuukausittain,
kumulatiivinen luku
vuoden alusta

0,5 %

LTI
(Lost-time injury)

Työtapaturmat, joista aiheutuu
ainakin yhden kokonaisen päivän
poissaolo, määrä ja taajuus (kpl/
miljoona tehtyä työtuntia), ml.
omat työntekijät ja urakoitsijat.

Kuukausittain,
kumulatiivinen luku
vuoden alusta ja taajuus

0

TRI
(Total recordable
injuries)

Raportoitujen työtapaturmien
kokonaismäärä ja taajuus (kpl/
miljoona tehtyä työtuntia), ml.
omat työntekijät ja urakoitsijat.

Kuukausittain,
kumulatiivinen luku
vuoden alusta ja taajuus

0

Merkittävät turvallisuuspoikkeamat

Merkittäväksi tai vakavaksi luokiteltujen sellaisten turvallisuuspoikkeamien määrä, joista aiheutuisi suurella todennäköisyydellä
vakava vamma.

Kuukausittain,
kumulatiivinen luku
vuoden alusta

0
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Vastuullisuuden hallinnointi

Keliberin riskienhallinnan päämääränä on
tukea yhtiön strategisten ja liiketoiminnan
tavoitteiden saavuttamista. Vastuullisuuden
hallinnointi on osa riskienhallintaa. Yhtiön
toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan
kokonaisuudesta, vastuullisuuteen liittyvät
riskit mukaan lukien.
Yrityksen ja sen johtajien, työntekijöiden,
konsulttien ja urakoitsijoiden odotetaan
toimivan eettisesti ja läpinäkyvästi sekä
noudattavan eettistä ohjeistoamme (Code of
Conduct) ja voimassa olevia lakeja. Eettinen
ohjeisto on saatavilla suomeksi ja englanniksi;
se selittää eettiseen liiketoimintaan kuuluvat
määritelmät ja odotukset. Johdon tehtävänä
on varmistaa, että jokainen Keliberissä
työskentelevä tuntee ja ymmärtää käyttäytymiseen kohdistuvat odotukset ja noudattaa
työhön kuuluvia ohjeistuksia, mukaan lukien
toimintalupiin ja laatustandardeihin kuuluvat
vaatimukset. Työntekijöiden tulee toimia
vastuullisesti ja yhtiön toimintaperiaatteiden
mukaisesti; esimerkiksi lahjonnan vastainen
koulutus on pakollinen, ja sen täytäntöönpanoa seurataan.
Keliber suojelee, edistää ja vaalii sidosryhmien ihmisoikeuksia koko arvoketjussaan ja
yhtiöllä on käytännöt valitusten käsittelyyn.
Edellytämme kumppaneiltamme vastaavaa
sitoutumista omissa arvoketjuissaan.
Keliber valmistautuu sertifioimaan johtamisjärjestelmänsä seuraavien standardien
mukaisesti:
Keliber

• ISO 9001 -laatujärjestelmä
• ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
• ISO 45001 -työterveys- ja
työturvallisuusjärjestelmä
• ISO 50001 -energianhallintajärjestelmä
Keliber tavoittelee litiumhankkeessaan ja
toiminnassaan maailman huippuluokkaan
kuuluvaa turvallisuuskulttuuria. Myös
vastuullisuusriskien hallinnassa uskomme
läpinäkyvän toiminnan antavan parhaat
mahdollisuudet riskien onnistuneeseen
arviointiin ja vähentämiseen. ISO 31000:
2018 -riskinhallintastandardiin perustuva
järjestelmäkehys tukee Yhdistyneiden
kansakuntien Global Compact -sopimuksen
(UNGC) seitsemännen periaatteen
noudattamista eli yritysten varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa. Järjestelmä
sisältää keskeisten tarkkailumekanismien
kehittämisen, täytäntöönpanon ja seurannan
sekä säännöllisen riskiraportoinnin ja
tarkastusvarmuuden yhtiön johtoryhmälle
ja hallitukselle. Vastuullisuusriskien hallinta
antaa yritykselle mahdollisuudet arvioida ja
vähentää näitä riskejä onnistuneesti.
Keliber tunnistaa ja ehkäisee vastuullisuuteen
liittyviä riskitekijöitä, joita ovat esimerkiksi
tuotantomenetelmien toimivuuteen,
mineraali- ja malmivarojen arviointiin,
henkilöstöön ja rekrytointeihin, lupa-asioihin
sekä turvallisuuteen liittyvät riskit.
Yhtiö kertoo huomattavimmista riskeistään
julkaisussa hallituksen toimintakertomus

Keliberin ympäristökäytännöt
Vuosi 2021
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Sijainti luonnonsuojelualueella*
Ympäristöjohtamisjärjestelmä**
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle (aloitetaan 2024)
Mittaukset melulle (aloitetaan 2024)
Mittaukset tärinälle (aloitetaan 2022)
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta **
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
*Keliberin toiminnot eivät sijoitu luonnonsuojelualueille, mutta toiminnan läheisyydessä sijaitsee Vionnevan Natura 2000 -alue.
Toiminnan vaikutuksista alueeseen on tehty Natura-arviointi.
** Pöly- ja meluvaikutukset on mallinnettu YVAn yhteydessä. Ympäristölupa myönnetty.

ja tilinpäätös 2021 ja tarpeen mukaan
tapauskohtaisesti.
Jäsenyys toimialajärjestöissä on tärkeää, ja se
edesauttaa Keliberiä pysymään ajan tasalla
julkisen hallinnon hankkeista, kestävän
kehityksen trendeistä, lakien ja sääntöjen
päivityksistä, sidosryhmien kiinnostuksen
kohteista ja alan parhaiden käytäntöjen
jakamisesta. Vuonna 2021 Keliber oli
Kaivosteollisuus ry:n jäsen.

Yhtiö on sitoutunut yhteistyöhön muun
muassa Kestävän kaivostoiminnan verkoston
kanssa. Se tarjoaa avoimen ja tasapuolisen
foorumin jatkuvalle vuoropuhelulle ja yhteistyölle kaivosteollisuuden ja sen sidosryhmien
välillä. Verkosto edistää vastuullisen,
kestävän ja ennakoitavan kaivostoiminnan
kehittämistä Suomessa.

Vastuullisuuskatsaus 2021

/

Olennaiset asiat ja 			
kestävän kehityksen 		
tavoitteet (SDG)

Keliberin hallitus ja johtoryhmä arvioivat edelleen yhtiön
priorisoimia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG,
Sustainable Development Goals) ja teettävät olennaisuus
analyysin ennen tuotannon alkamista vuonna 2024.
KELIBER AIKOO VALITA KOLME TAI NELJÄ SDG:TÄ
HAASTATTELUISSA ESILLE NOUSSEISTA TAVOITTEISTA
SOSIAALINEN VASTUU: 3 (terveyttä ja
hyvinvointia) ja 4 (hyvä koulutus)

Olennaiset asiat ja SDGt
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Keliberin vastuullisuuskatsaus vuodelta 2021
keskittyy aiheisiin, jotka ovat liiketoiminnan
ja sidosryhmien kannalta olennaisimpia.
Viimeisimmässä olennaisuusarvioinnissa
vuonna 2022 yhtiö haastatteli sisäisiä
sidosryhmiä huomioiden kansainvälisen kaivos- ja metallineuvoston ICMM:n periaatteet,
GRI-standardit, YK:n kestävän kehityksen
tavoitteet sekä Suomen ja EU:n säädökset.
Tässä konsultaatioprosessissa tunnistettiin
olennaisia vaikutuksia ympäristö-, sosiaalisen
ja taloudellisen vastuun alueilta ja niitä
priorisoitiin sen perusteella, kuinka merkittäviä
vaikutukset ovat yhtiölle, sen sidosryhmille ja
ylipäätään mineraalialalla.
KPMG:n tekemän arvioinnin ja haastattelujen
perusteella olennaisimmat asiat Keliberille

YMPÄRISTÖVASTUU: 6 (puhdas vesi ja
sanitaatio), 13 (ilmastotekoja), 14 & 15
(luonnon monimuotoisuus)
TALOUDELLINEN JA HALLINNOLLINEN
VASTUU: 8 (ihmisarvoista työtä ja
talouskasvua) ja 9 (kestävää teollisuutta,
innovaatioita ja infrastruktuureja)

ovat tärkeysjärjestyksessä: vesienhallinta;
työturvallisuus; henkilöstön rekrytointi,
kehittäminen ja sitouttaminen; toiminta
yhteisöjen kanssa; CO2-päästöjen hallinta;
luonnon monimuotoisuus; taloudellinen
panos. Vuoden 2022 arvioinnissa tunnistetut
asiat ovat hyvin linjassa vuonna 2020 lanseeratun Sustainability Excellence -ohjelman ja
vuonna 2019 tehdyn olennaisuusarvioinnin
kanssa. Ohjelma sisältää kolme pääteemaa:
Kunnioitamme ympäristöä ja ihmisiä;
Vaalimme vastuullista työyhteisöä; Luomme
jaettua arvoa litiumista.
Tämä raportti sisältää tietoa myös aiheista,
joita ei muodollisesti arvioitu olennaisiksi,
jotta voimme esittää toimintaamme
mahdollisimman kattavasti.

Sustainability Excellence

Kunnioitamme ympäristöä
ja ihmisiä

Vaalimme vastuullista
työyhteisöä

Luomme jaettua
arvoa litiumista

Yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
Ympäristöjohtaminen
Luonnon monimuotoisuus
Kiertotalous

Monimuotoinen
ja osaava
henkilöstö

Asiakkaat
Omistajat ja rahoittajat
Kumppanit
Paikallisyhteisöt ja yhteiskunta

Kustannustehokas
cleantech-prosessi

Terveys ja
turvallisuus

Etiikka ja sääntöjen
noudattaminen

Vastuulliset
hankinnat

AVOIMUUS / KUNNIANHIMO / TEHOKKUUS / KUNNIOITUS

Keliber

Vastuullisuuskatsaus 2021
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Sosiaalinen vastuu

Keliber haluaa tarjota turvallisen ja terveellisen työympäristön, jossa turvallisuus on aina
etusijalla, riskit ovat hallinnassa
ja työtapaturmat vältetään.
Hätä- ja poikkeustilanteita
varten yhtiöllä on vakiintuneet
toimenpiteet kuten koulutus
ja harjoittelu sekä tarkkailusuunnitelmat, joiden avulla
suojellaan jokaista – niin
ympäröivää yhteiskuntaa
kuin ympäristöäkin.
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/ Työturvallisuus
Turvallisuus on toimintamme perusta.
Uskomme, että kaikki työhön liittyvät vaaratilanteet, loukkaantumiset ja sairaudet ovat
vältettävissä. Prosesseihin, ympäristöön ja
turvallisuuteen liittyvät riskit ja uhkatekijät
on huomioitu, ja niitä pienennetään toimintojemme koko elinkaaren ajan, suunnittelusta
sulkemisvaiheeseen. Yhtiö kannustaa kaikkia
työntekijöitä osallistumaan turvallisuutta
parantaviin aktiviteetteihin kuten riskien
arviointiin sekä turvallisuushavaintojen ja
-kierrosten tekemiseen. Turvallisuusraportoinnissa noudatamme kansainvälisen
kaivos- ja metallineuvosto ICMM:n kriteerejä.
Vuoden 2021 aikana päivitettiin HR-ohjeistuksia ja -käytäntöjä sekä työterveyshuollon
ja työsuojelun toimintasuunnitelmat.
Työterveyshuolto ja henkilöstövakuutukset
siirtyivät uusille palveluntarjoajille.
Turvallisuusaktiivisuus parani vuoteen 2020
verrattuna, ja poissaoloon johtavien tapaturmien määrä oli nolla. Sairauspoissaoloja
mittaava luku oli alhainen 0,5 %.

Keliber

Vastuullisuuskatsaus 2021
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/ Henkilöstön rekrytointi, kehittäminen ja sitouttaminen
Keliber vaalii vastuullista ja turvallista
työyhteisöä, jossa vallitsee keskinäinen
kunnioitus ja arvostus. Yhtiö on sitoutunut
yhdenvertaiseen kohteluun ja monimuotoisuuden tukemiseen ja tarjoaa mahdollisuuksia
osaamisen kehittämiseen. Yhtiö ei suvaitse
minkäänlaista häirintää tai syrjintää.
Keliber haluaa tarjota työpaikan, jossa on
mahdollista oppia, kasvaa ja toimia yhteiskunnan hyväksi. Tarjoamalla mahdollisuuksia
ammatilliseen kehittymiseen yhtiö houkuttelee
oikeanlaisia ihmisiä. Keliber tarjoaa lisäksi
modernit tilat ja laitteet sekä kilpailukykyiset
edut ja palkitsemisjärjestelmän.
Tietoa palkoista ja palkkioista on julkaisussa
hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2021.
Keliberin toiminnan ja henkilöstöhallinnon
periaatteet esitellään yhtiön toimintapolitiikassa ja eettisessä ohjeistossa (Code of
Conduct). Jälkimmäinen ilmaisee myös Keliberin
sitoutumisen YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja kansainvälisen
työjärjestön ILOn julistukseen työelämän
perusperiaatteista ja -oikeuksista. Kestävä
kehitys, avoimuus, yhteistyö ja eettinen
liiketoiminta korostuvat yhtiön eettisessä
ohjeistossa. Keliberin konsulteilta ja urakoitsijoilta edellytettävää sitoutumista kuvataan
englanninkielisessä yhteistyökumppaneiden
eettisessä ohjeistossa.
Keliber on nopeasti kasvava yritys, joka
rekrytoi jatkuvasti. Rakennusvaiheessa vuosina
Keliber

2022–2024 Keliberin odotetaan työllistävän
jopa 500 henkeä, pääosin urakoitsijoiden
kautta. Kun tuotanto on käynnistynyt vuonna
2024, työntekijöiden määrän arvioidaan
olevan 150–200. Keliber on tunnistanut
ammattitaitoisen työvoiman saantiin liittyvän
riskin, vaikka Keski-Pohjanmaalla on kemiantekniikan koulutusohjelmia ammatillisista
oppilaitoksista korkeakouluihin.

prosessi- ja kemiantekniikan koulutuksen
kehittäminen vastaamaan akkuklusterin ja
kaivosalan tulevaisuuden tarpeita.
Lisäksi Keliber perusti yhteistoimintaneuvot
telukunnan ja yhdenvertaisuust yöryhmän
Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Vuonna 2021 tehtiin henkilöstökysely, joka
toistetaan puolivuosittain. Ensimmäisessä
kyselyssä 85 % vastanneista oli tyytyväinen
tai erittäin tyytyväinen yhtiöön työnantajana.
Kehityskohteet käsiteltiin yhteistoiminnassa
henkilöstön kanssa..

Henkilöstökäytäntöjä
vuonna 2021

Koulutuksen määrä on yksi Keliberin
tunnusluvuista. Henkilöstölle tarjotaan
verkkokoulutusta monipuolisesti toimihenkilö- ja esimiestehtäviin liittyen sekä
työturvallisuuteen liittyvää koulutusta.
Vuoden 2021 aikana henkilöstö on koulutettu
eettiseen ja korruption vastaiseen toimintaan
ja lisäksi on järjestetty työturvallisuuskortti-,
ensiapu- ja alkusammutuskoulutuksia
työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti.
Vuonna 2021 koulutuspäiviä oli keskimäärin
3,5 työntekijää kohden.

Henkilöstön koulutussuunnitelma

Keliber ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Kpedu ovat sopineet yhteistyöstä, jolla
varmistetaan osaavan työvoiman saatavuutta
tulevina vuosina Keliberin litiumhankkeen
edetessä tuotantovaiheeseen. MinePro-yhteistyösopimuksen tavoitteena on alueellisen

Henkilöstöaloitejärjestelmä
Koko henkilöstöä koskevat
kehityskeskustelut

Tasa-arvosuunnitelma*
Henkilöstöllä edustus yrityksen
hallinnossa
Työterveys- ja turvallisuus
johtamisjärjestelmä**
Työturvallisuuskortti kaikilla
alueella työskentelevillä
Oma pelastusyksikkö
*Alle 30 työntekijää
**Toimintasuunnitelmat tehty

On

Ei

Vastuullisuuskatsaus 2021
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/ Toiminta yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa
Keliber toimii aktiivisesti paikallisissa yhteisöissä ymmärtääkseen toimintansa haitalliset
vaikutukset, joita yhtiö pyrkii ehkäisemään ja
vähentämään, ja vastatakseen paikallisten
ihmisten huolenaiheisiin ja valituksiin.
Keliberin sidosryhmätyö on ennakoivaa ja
suunnitelmallista sidosryhmien tiedonsaannin
varmistamiseksi. Yhtiön toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan ajantasaisesti
yhtiön internet-sivuilla sekä Facebook- ja
LinkedIn-sivuilla.
Kunnat, lähiseudun asukkaat, maanomistajat
ja ympäristöjärjestöt ovat yrityksen keskeisiä
sidosryhmiä ja huomioidaan yrityksen
sidosryhmätyössä.
Tällä hetkellä yhtiö hankkii palveluita pääosin
suomalaisilta yrityksiltä ja paikallisesti aina
kun mahdollista. Yhtiön vuonna 2021 päivitetyn
hankintapolitiikan mukaan kaikkien hankintojen
tulee olla kokonaisratkaisultaan tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita.

Keliber

Keliberin sidosryhmiä
Sidosryhmä

Yhteydenpito

Näkemykset ja odotukset

Asiakkaat

Olemme aktiivisesti yhteydessä potentiaalisiin asiakkaisiin 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 viestinnän kautta. Raportointikaudella Keliber
on valmistellut litiumhankkeen jatkorahoitusta sekä nykyisten omistajien että potentiaalisten rahoittajien kanssa.

Sijoitetun pääoman tuotto, toiminnan kannattavuus, litium
markkinoiden 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 ympäristö
vaikutusten arviointeja niiden tulosten esittelyn yhteydessä että
muutoin kertomalla Keliberin suunnitelmista.

Maanomistajien ja asukkaiden kannalta keskeisiä asioita ovat yhtiön
malminetsintäkairaukset, maanomistajille tulevat korvaukset sekä
kaivos- ja ympäristöluvat. Erityisesti vesienhallintaan ja liikenne
turvallisuuteen kohdistuu paljon odotuksia. Keliberillä ei ole toimintaa poronhoitoalueilla.

Päättäjät ja
viranomaiset

Kaivostoiminnan valmisteluun ja luvitukseen liittyy runsaasti yhteistyötä esimerkiksi kuntien ja kaupunkien päättäjien sekä viranomaisten,
kuten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELYn, aluehallintovirasto
AVIn ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin, kanssa. Teemme
yhteistyötä avoimesti, huolellisesti ja tiedontarpeita palvellen.

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

Kokkola Industrial
Park

Keliberin litiumkemiantehdas sijoittuu Kokkolan suurteollisuusalueelle (Kokkola Industrial Park, KIP) ja tuotteet kulkevat maailmalle sen
sataman kautta.

KIPin kannalta litiumkemiantehtaaseen liittyvät asiat ovat keskiössä.
Selvitämme kiertotalousajattelun mukaisesti myös mahdollisuutta hyödyntää Keliberin toiminnasta syntyvää analsiimihiekkaa satama-alueen
kehittämisessä.

Yhteistyökumppanit

Keliber toimii lukuisten kumppanien, alihankkijoiden ja edustajien kanssa.
Hoidamme kumppanuuksia läpinäkyvästi ja periaatteidemme mukaisesti.
Työturvallisuus on aina etusijalla.

Kumppanit odottavat selkeää, yhdessä hyvin suunniteltua ja
toteutettua työskentelyä.

Järjestöt ja
yhdistykset

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

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

Nykyiset ja tulevat
työntekijät

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

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

Vastuullisuuskatsaus 2021

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius julkaisi
2019 Kaustisen seutukunnan (KASE-alue)
kaivos- ja tuulivoimahankkeiden taloudellisten kokonaisvaikutusten ennakkoarvioinnin.
Rakentamisen, kaivannaistoiminnan ja
metallien jalostuksen ohella Keliberin
tulevan toiminnan vaikutus heijastuu muun
muassa kuljetuksiin, erilaisiin kuluttajapalveluihin sekä kauppaan ja majoitus- ja
ravitsemustoimintaan.
Ympäristövaikutusten arvioinnin (KeskiPohjanmaan litiumprovinssin laajennus)
yhteydessä selvitettiin tulevan toiminnan
vaikutukset alueen virkistyskäyttöön. Alueella
ei sijaitse virallisia luonto- tai ulkoilureittejä,
ja marjastukselle ja metsästykselle koettiin
aiheutuvan pientä haittaa. Vaikutusten
merkittävyys ihmisten elinoloihin, terveyteen
ja viihtyvyyteen arvioitiin niin ikään pieneksi.
Keliber

Social

Osana arviointia toteutettiin syksyllä 2020
asukaskysely, jolla selvitettiin hankkeen
mahdollisia vaikutuksia lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen. Yli puolet
(51 %) vastaajista koki Keliberin toiminnan
tulevan vaikuttamaan yksilötasolla myönteisesti, 34 % koki kielteisen vaikutuksen ja
15 % koki, ettei toiminnalla ole vaikutusta.
Vastaajista 49 % piti erityisen tärkeänä
Keliberin toiminnassa työllistäviä vaikutuksia
Keski-Pohjanmaalla, 42 % ympäristöasioiden
hallintaa ja kestävää kehitystä ja 7 %
vähäpäästöisemmän liikennemuodon
kehittämistä.
Vuonna 2021 kaikille avoimia yleisötilaisuuksia
järjestettiin kaksi: litiumkemiantehtaan
YVA-tilaisuus verkossa ja yleisötilaisuus
Kaustisella ja verkossa. Keliber osallistui
myös Kokkola Material Week -tapahtumaan.

Koronapandemian takia messuja ja muita
tapahtumia oli rajoitetusti ja osallistujien
määrä pienempi kuin tavanomaisena vuotena.
Sosiaalisen vastuun alueella huomio oli
vuonna 2021 turvallisuudessa, joka koskee
kaikkia sidosryhmiä, hyvän yrityskulttuurin
kehittämisessä, ja yhteiskunnallisessa
hyväksynnässä, jota Keliber vahvistaa
toimintansa läpinäkyvyydellä ja aktiivisella
viestinnällä. Keliber ylläpitää jatkuvaa
vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien kuten
maanomistajien ja viranomaisten kanssa.
Sidosryhmien yhteydenotot kirjataan ja ne
raportoidaan johtoryhmässä.
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Ympäristövastuu

Keliberin ympäristötyön
pääperiaatteet ovat ennakoiva
ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen ja toiminnan
haitallisten ympäristövaikutusten minimointi. Luonnon
monimuotoisuuden suojelu,
sivuvirtojen hyödyntäminen,
vesistöjen tilan ylläpito ja hiilidioksidipäästöjen hillitseminen
ovat esimerkkejä keskeisistä
ympäristötavoitteista.
Kaivostoiminta edellyttää ympäristölain
(527/2014) mukaisia ympäristölupia. Luvat
myöntää aluehallintovirasto (AVI), ja
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
(ELY) valvovat lupien noudattamista.

on maiseman ja kulttuuriympäristön herkkyys
arvioitu vähäiseksi muutosten näkyessä
vain tulevilla tuotantoalueilla ja niiden
lähiympäristössä.

Keliber arvioi seuraavia tunnuslukuja
tuotannon alettua vuonna 2024
• Kaivannaisjätteen määrä: tonnia, yksilöinti
prosentteina
• Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: prosentteina
lajeittain
• Polttoaineiden kulutus (liikkuvan kaluston polttoaineiden kulutus kaivosalueella, sisältäen yhtiön
ja urakoitsijoiden kulutuksen), GWh
• Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö), GWh, sähkö
ja lämpö eriteltyinä, uusiutuvien osuus prosentteina. Huom. lämmön osalta koko energiankulutus
(sis. esim. hukkalämmön hyödyntämisen) ja hukkalämmön tms. osuus prosentteina.
• Energian kulutuksen tavoite, GWh
• CO2-päästöt, (arviot sivulla 20)

Keliberin ympäristöluvat löytyvät
internetsivulta keliber.fi/vastuullisuus/
ymparistoluvat/

• Vedenkulutus, Mm3, raakaveden osuus prosessissa prosentteina (raakavedellä tarkoitetaan järvitai jokivettä, ei esimerkiksi kaivoksen kuivanapitovettä tai sadevettä)
• Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle, Mm3

Koska Keliberin tuotantotoimintojen
lähialueella ei ole arvokkaita maisema-alueita
tai merkittäviä kulttuuriympäristön kohteita,

• Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien
määrä: 5 (viitasammakko, maakotka, saukko,
liito-orava, lepakko)

Keliber
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/ Vesienhallinta
Vesi on mukana Keliberin kaikissa tuotanto
prosesseissa: kaivoksissa, rikastamossa ja
litiumkemiantehtaalla. Vesienhallinta on
keskeinen osa ympäristötyötä, ja tavoitteena
on pitää vesistöjen tila samalla tasolla
kuin ennen toiminnan aloittamista. Tämä
varmistetaan vesistövaikutusten kattavilla
tutkimuksilla, lupaehdoilla ja jatkuvalla
vesistöjen tilan seurannalla.
Vesienhallintasuunnitelma on laadittu
yksityiskohtaisesti kahdelle ensimmäiselle
kaivokselle, Syväjärvelle ja Rapasaarelle,
ja yleisellä tasolla Läntän, Outoveden ja
Emmeksen kaivoksille. Ne kaikki sijaitsevat
Perhonjoen valuma-alueella Keski-Suomessa. Suunnitelma sisältää kaivosten
hydrologiset ja hydrogeologiset kartoitukset
ja mallinnukset sekä vesitase- ja kuormitusmallit. Syväjärvellä, Rapasaarella ja rikastamolla on yhteinen tarkkailusuunnitelma.

Kaivokset ja rikastamo
Kaivosten suurin vesistövaikutus aiheutuu
räjäytysaineen sisältämästä typestä. Pohja-,
sade- ja suotovettä kerääntyy kaivoksiin,
joista se on poistettava. Kaivostoiminnalla
ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta
vesistöjen laatuun, rehevöitymiseen ja
happamoitumiseen.
Syväjärven kaivosalueella vedenpuhdistus
järjestelmä koostuu laskeutusaltaista ja
pintavalutuskosteikoista, joiden kautta vesi
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johdetaan ojaan ja edelleen Ullavanjokeen.
Purkuvesistä mitataan jatkuvatoimisesti virtaamaa sekä sähkönjohtavuutta. Purkuvesien
laatu tutkitaan kuukausittain.
Rapasaaren kaivoksen kuivatusvesi ohjataan
rikastamon vedenkäsittelylaitokselle, jossa
typpi poistetaan biologisesti. Puhdistettu
vesi joko johdetaan Köyhäjokeen tai ohjataan
takaisin rikastamon vedenkiertoon.
Rikastamon raakavesi otetaan Köyhäjoesta.
Normaalissa tuotantotilanteessa
vedenkiertoon lisätään vain pieni määrä
raakavettä, noin 20 m3 tunnissa. Rikastamon
vesienkäsittelyyn kuuluu kaivosveden
puhdistuksen lisäksi raakaveden käsittely
rikastamon prosessia varten, prosessiveden
käsittely ja haitallisten aineiden poistaminen
jätevedestä.
Pohjaveden korkeutta mitataan RapasaariPäivänevan alueella ja pohjavesinäytteitä
otetaan useita kertoja vuodessa tarkkailu
kaivoista, joita suunnitellaan olevan 29.
Näytteistä analysoidaan mm. ravinne- ja
metallipitoisuudet sekä pH (happamuus).
Tarkkailusuunnitelmaan kuuluu lisäksi
mm. sedimenttien ja pintaveden tarkkailu.
Hankkeen päästöjen ei odoteta vaikuttavan
alapuolisten vesistöjen ekologiseen tilaan
eikä estävän vesienhoidon tavoitteiden
toteutumista ja vesistöjen virkistyskäyttöä.

Köyhäjoen hydrologia muuttuu rikastamon
raakavedenoton ja purkuvesien johtamisen
takia. Toiminnan alkuvaihetta lukuun
ottamatta purkuvesimäärät ovat raakavedenottomääriä suurempia. Vesistön virtaamien
jatkuvatoimista seurantaa varten perustettiin
tarkkailuasemia vuonna 2021. Lisäys Köyhäjoen virtaamaan ei arvion mukaan vaikuta
merkittävästi eliöiden elinolosuhteisiin.

Litiumkemiantehdas
Litiumkemiantehtaalla vettä tarvitaan jäähdytykseen ja prosessiin. Käytetty merivesi
palautetaan mereen. Prosessin poistovesi
johdetaan sähkökemialliseen (EWT) vedenkäsittelyyn ja sen jälkeen paineflotaatioon
(DAF). Puhdistettu vesi johdetaan tehtaalta
kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle, jossa
vettä puhdistetaan edelleen ennen sen
johtamista mereen. Puhdistetun jäteveden
sekoittuessa meriveteen on litiumpitoisuuden
arvioitu olevan vain murto-osa eliöille haitallisen pitkäaikaisen altistuksen raja-arvoista.
Vuoden 2021 aikana Keliber täydensi vesienkäsittely ja -tarkkailusuunnitelmia. Rikastamon ja Rapasaaren kaivoksen ympäristö- ja
vesitalouslupahakemuksia – jotka oli jätetty
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle
kesäkuussa – täydennettiin marraskuussa
johtuen Rapasaaren malmivara-arvion
huomattavasta suurentumisesta.
Syväjärven ympäristö- ja vesitalouslupien
käsittely saatiin päätökseen 2021. Myös

kaivosalueen vesiensuojelurakenteiden suunnitelmat hyväksyttiin ja infrarakentamisen
valmistelevat työt saatiin käyntiin vuoden
2022 alussa.
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Lisäksi Keliber valmisteli ajantasaistetun
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen,
joka koski litiumkemiantehtaan vedenkäsittelyyn ja analsiimihiekan käsittelyyn tehtyjä
parannuksia. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
antoi YVA-selostuksesta perustellun
päätelmän kesäkuussa 2021. Keliber täydensi
tietoja syksyllä ja vuoden 2022 alussa.

Rikastushiekan ja sivukiven käsittely
Rikastushiekan ja sivukiven käsittelyyn
kuuluu riskien minimointi, säännölliset
tarkastukset, riippumattomat katselmukset
ja tehokas teknologia koko niiden elinkaaren
ajan. Tavoitteena on jatkuva parantaminen
ja kaikkien luontoon ja ihmisiin kohdistuvien
haitallisten vaikutusten estäminen.

Ympäristövastuu

suotovesi kerätään talteen ja puhdistetaan.
Sivukivikasat maisemoidaan, osin jo
tuotantovaiheessa.
Rikastushiekka varastoidaan lietteenä
rikastamon rikastushiekka-altaaseen. Hiekka
laskeutuu altaan pohjalle, ja yläpuolelle
jäävä vesi pumpataan takaisin rikastamon
prosessivesialtaaseen.

Patoturvallisuus
Keliber rakentaa neljä patoa rikastamo
alueen altaita varten. Padot hyväksyy ja niiden turvallisuutta valvoo Kainuun elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), joka on
Suomessa patoturvallisuudesta vastaava
viranomainen.

Keliber pyrkii minimoimaan materiaalien
ja jätteiden aiheuttamat vaikutukset
käsittelemällä huolellisesti niin mineraalipitoisia kuin muitakin jätteitä. Sovellamme
kiertotalouden periaatteita luonnonvarojen
käsittelyssä, pyrkien uudelleenkäyttämään
ja kierrättämään niitä mahdollisuuksien
mukaan.

Patojen mitoitus tehdään Suomen
patoturvallisuusoppaan ohjeiden ja
alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
Esimerkiksi rikastusaltaan patojen neljä
suunniteltua korotusta tehdään ns.
alavirtaan menetelmällä, eli lisäämällä tukea
ja leveyttä patoseinämän ulkopinnalle, mikä
lisää padon vakautta.

Spodumeenimalmin louhinnassa syntyy
suuri määrä sivukiveä, joka on irrotettava
kallioperästä arvokkaan malmikiven
talteen saamiseksi. Kaikilla kaivoksilla tulee
olemaan sivukiven varastoalue ja Rapasaarella lisäksi erillinen alue kiisupitoista
kiilleliusketta varten. Sivukivialueiden

Patojen mitoituksessa tavoitteena on
maksimaalinen vakaus huomioiden
muuttuvat sääolosuhteet, kuten routa ja
rankkasateet. Patojen rakentamisessa
hyödynnetään erilaisia moreenilajeja, joilla
on erilaiset vedenläpäisyvyydet, sekä
kiviaineksia tukirakenteina. Näitä kaikkia on
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saatavilla kaivosalueilla. Rikastusaltaassa
hyödynnetään pohjan perustiivisteenä
turvetta, jonka hydraulinen läpäisevyys on
optimaalisen alhainen puristetussa tilassa.
Rikastamoalueen altaiden ympärille
rakennetaan huoltotiet ja suotovesiojat,
joihin suotautuva vesi kerätään ja pumpataan
takaisin altaisiin.
Eristerakenne- eli prefloat-allas on jäte- ja
metallipitoista vettä varten. Sen vesitiiviys
varmistetaan bentoniittimatolla ja muovikalvolla (HDPE), jotka peittävät sekä padon
seinämät että altaan pohjan.

/ Kiertotalous
Resurssitietoisuus ja kiertotalous ovat osa
vastuullista kuluttamista ja tuotantoa, kuten
YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 12
määrittelee. Keliberille kiertotalous on tärkeää
kahdesta näkökulmasta: kaivosyhtiönä se
tuottaa runsaasti sivuvirtoja ja akkumateriaalin
valmistajana se on osa teollisuutta, jonka
on kehitettävä käyttämiensä arvokkaiden
mineraalien kierrätystä. Kiertotalous on yksi
Keliberin T&K-toiminnan painopistealueista,
ja tavoitteena on tuotannon sivuvirtojen
hyödyntäminen niin paljon kuin mahdollista.
Sivukiveä, jota joudutaan louhimaan mineraalien ohella, voidaan hyödyntää sekä louheena
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Sivuvirtojen
hyödyntäminen on
hyväksi sekä luonnolle
että taloudelle.
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/ Water and tailings
että sepelinä infrastruktuurin rakentamisessa,
esim. kaivosalueen rakenteissa sekä teiden
perustana ja päällysteenä.
Keliber aloittaa sivukiven louhinnan
Syväjärvellä keväällä 2022 saadakseen hyötykiveä rakentamiseen. Syväjärven kaivoksen
rakennusvaihe kestää noin kaksi vuotta,
joiden aikana louhitaan noin miljoona tonnia
sivukiveä. Sitä käytetään myös Päivänevan
rikastamoalueen ja teiden rakentamiseen.
Ylimääräinen sivukivi, jota ei voida hyödyntää
kaivoksen infrastruktuurin rakentamisessa,
varastoidaan kaivosalueella.
Toinen tärkeä sivuvirta on malmin rikastusprosessissa syntyvä rikastushiekka, joka on
hienojakoista kvartsia ja maasälpää sisältävää
hiekkaa. Siinä ei ole raskasmetalleja, eikä se
aiheuta happamien valumien vaaraa. Se varastoidaan rikastushiekka-altaaseen. Mahdollisia
käyttökohteita ovat rakennusaineet kuten
betoni ja asfaltti, sekä lasi- ja keramiikkateollisuus, joissa kaikissa rikastushiekan käyttöä
on testattu onnistuneesti pienen mittakaavan
kokeissa. Rikastushiekkaa voidaan käyttää
myös maanparannuksessa.
Kolmas sivuvirta on litiumkemiantehtaan
liuotusprosessissa syntyvä analsiimihiekka.
Rikastushiekan lailla se on turvallinen ja
käyttökelpoinen raaka-aine rakentamiseen.
Kiertotalouden edistäminen on osa Suomen
kansallista akkustrategiaa 2021–2025.

Keliber

/ Ennallistaminen 		
kaivostoiminnan 		
jälkeen

Tuotantovaihetta seuraava sulkemisvaihe
huomioidaan Keliberin suunnittelussa,
päätöksenteossa ja toiminnassa koko
elinkaaren ajan. Siihen kuuluvat sulkemiseen
liittyvien riskien hallinta, sulkemissuunnitelman laatiminen ja paikallisten yhteisöjen
sekä muiden sidosryhmien sitouttaminen
asiaan, sillä sulkemissuunnitelma vaaditaan
ympäristöluvan saamiseksi.
Toiminnan päätyttyä alue saatetaan
sulkemisvaiheessa yleisen turvallisuuden
edellyttämään tilaan. Louhosalue
kunnostetaan, siistitään ja maisemoidaan ja
ylimääräiset rakenteet poistetaan tarpeen
mukaan. Sivukivialueet maisemoidaan lopulliseen muotoonsa. Kun louhoksen kuivanapitoon
liittyvät pumppaukset lopetetaan, louhos
täyttyy hiljalleen vedellä. Sulkemisen jälkeen
kaivosalueen vedet purkautuvat luontaiset
valuma-alueet huomioiden rikastamo-alueelta
ja Rapasaaren kaivosalueelta Näätinkiojaan.
Sivukivialueiden suotovettä tarkkaillaan ja
käsitellään tarpeen mukaan.
Ennallistamisen varmistamiseksi kaikissa olosuhteissa asetetaan kaivoksille vakuusmaksu.
Se on Rapasaaren osalta 4,6 miljoonaa euroa,
Syväjärvellä 1,7 miljoonaa euroa ja rikastamon
osalta 3,4 miljoonaa euroa.
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/ CO2-päästöt ja energia
Keliberin tavoitteena on vähentää tulevan
toimintansa aiheuttamia hiilidioksidi- ja
muita päästöjä, kuten pölyä sekä NOx- ja
SOx-päästöjä, jotta ilmanlaatuun kohdistuvia
vaikutuksia voidaan lieventää. Samalla
varmistetaan, että ilmanlaatua koskevia
määräyksiä noudatetaan sekä omassa
toiminnassa että läpi koko arvoketjun.
Keliberin litiumhankkeella on myönteinen
ilmastovaikutus, koska se edistää maailmanlaajuista CO2-päästöjen vähentämistä.
Tuottamalla 15 000 tonnia akkulaatuista
lithiumhydroksidimonohydraattia (LiOH.H2O)
vuodessa, Keliber mahdollistaa yli 300 000
henkilöauton liikkumisen hiilivapaasti.
Keliberin hiilijalanjäljen arvioidaan olevan
litiumkemikaaliteollisuuden pienimpiä
integroidun tuotannon ja suomalaisessa sähköntuotannossa käytettyjen energialähteiden
ansiosta.
Vuonna 2021 konsulttiyhtiö Wood Mackenzie
vertasi seitsemää käytössä olevaa tai
suunniteltua litiumkemikaalien toimitusketjua,
joissa litiumkemikaalin määränpää on
Rotterdamin satama Hollannissa. Keliberin
litiumhydroksidituotannon päästöintensiteetti
oli vertailussa pienin: 4,38 tonnia CO2/tuotettu
tonni litiumhydroksidia. Laskelma on tehty
World Resources Instituten mallin mukaan
huomioiden Scope 1 ja Scope 2, eli yrityksen
oman tuotannon (kaivos, jalostus ja niihin
liittyvä kuljetus) suorat päästöt ja ostetun
sähkön tuotannosta aiheutuneet päästöt.
Keliber

Vahanen Environment Oy:n tekemässä
tuotannon elinkaarianalyysissa (LCA, Life
Cycle Assessment) Keliberin hiilijalanjälki on
10,0 tonnia CO2e (ekvivalenttia) tuotettua
litiumhydroksidimonohydraattitonnia kohden.
Kyseessä on ns. cradle-to-gate-analyysi, joka
kattaa kaikki tuotantovaiheet kaivoksesta
aina tehtaan portilta lähtevään valmiiseen
tuotteeseen asti.
Analyysin mukaan Keliberin päästöistä 78 %
syntyy lopputuotteen valmistuksessa litium
kemiantehtaalla. Tutkimuksessa käytetty
polttoaine LNG ja prosessikemikaali kalsium
oksidi ovat Keliberin suurimmat päästölähteet, yhteensä 37 % kokonaishiilijalanjäljestä.
Sähkön osuudeksi päästöistä on laskettu 17 %
ja kaivoksella käytettävän dieselin 9 %.

Keliberin kokonaishiilijalanjälki päästölähteiden mukaan (%)

Sähkö
LNG
Kalsiumoksidi
Sooda
Höyry
Diesel

Rasvahappokokooja
Kuljetus
Trinatriumfosfaatti
Lämpölaitos (pelletti)
Jauhatus
Muu

Lähde: Vahanen Environment

Seitsemän käytössä olevaa tai suunniteltua litiumkemikaalien toimitusketjua,
joissa litiumkemikaalin määränpää on Rotterdamin satama Hollannissa
R 1 Kiinalainen litiumkarbonaatti
R 2 Kiinalainen litiumhydroksidi
R 3 Australialainen litiumhydroksidi

R 4 Chileläinen litiumhydroksidi
R 5 Euroopplainen litiumhydroksidi

Keliber tekee lisätutkimuksia hiilijalanjäljen
koosta ja siitä, miten päästöjä voidaan
tulevaisuudessa vähentää.

R 6 Eurooppalainen litiumhydroksidi
R 7 Keliberin litiumhydroksidi

R7

Elinkaarianalyysin mukaan Keliberin
energiaintensiteetti on 21 840 kWh/tonni
LHM:ta (litiumhydroksidimonohydraatti) tai
24 820 kWh/tonni LCE:tä (litiumkarbonaatti
ekvivalenttia), kun muuntokerroin LHM:stä
LCE:hen on 0,88. Wood Mackenzien
tutkimuksen perusteella mineraalituottajien
energiaintensiteettiluvut sijoittuvat haarukkaan 62 000–32 000 kWh/tonnia LCE:tä.

R6
R1
R2

R4
R5

Lähde: Wood Mackenzie, Roskill

R3
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/ Luonnon monimuotoisuus
Keliber pyrkii minimoimaan toimintansa
aiheuttamat riskit ja haitat luonnon
monimuotoisuudelle, ekosysteemeille ja
lajeille. Silloin kun vaikutuksia luontoon
ei voida kokonaan välttää, ne pidetään
mahdollisimman vähäisinä.

Liito-oravan reviiristä on havaintoja Päivänevalle rakennettavan rikastushiekka-altaan
läheisyydessä. Syksyllä 2021 Keliber päätti
muuttaa rikastushiekka-altaan rajausta
varmistaakseen turvallisen etäisyyden
liito-oravan elinpiiriin.

Kaivostoiminta vaikuttaa kasvistoon ja
eläimistöön niillä alueilla, joille toiminta
sijoittuu. Keliberin tulevilla kaivosalueilla
elää viitasammakkoja, liito-oravia, saukkoja
ja lepakkoja. EU:n luontodirektiivin ja sen
liitteen IV perusteella nämä lajit edellyttävät
tiukkaa suojelua EU:ssa niin Natura 2000
-alueilla kuin niiden ulkopuolellakin. Keliberin
kaivosalueella on tavattu myös maakotkia,
jotka on luokiteltu Suomessa uhanalaiseksi.

Keliber seuraa näiden ns. direktiivilajien
tilaa varmistaakseen niiden suotuisan
suojelutason säilymisen.

Vuoden 2021 aikana yhtiö jatkoi aktiivisia
suojelutoimia. Tavoitteena on suojata ja
parantaa kotkan pesimismahdollisuuksia,
joten kaivosalueen ulkopuolelle on
rakennettu tekopesiä ja talvisin on järjestetty
keinoruokintaa. Viitasammakoita varten on
kaivettu lampia, jotka sopivat sammakon
lisääntymiseen ja talvehtimiseen.
keliber.fi/ajankohtaista/
raportit-ja-julkaisut/
viitasammakkoseuranta/

Keliber

Keliberin kaivostoimintoja lähimpänä oleva
luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alue on
Vionneva, joka sijaitsee noin 300 metrin
päässä Rapasaaren kaivosalueesta. Vionneva
on suojeltu sekä luonto- että lintudirektiivin
mukaisena alueena (SPA ja SAC). Valtaosa
alueesta kuuluu samannimisenä soiden
suojeluohjelmaan (SSO100302), jossa
määritelty raja on noin kilometrin päässä
Rapasaaresta.
Suuri osa Keliberin toiminnasta sijoittuu
nykyiselle turvetuotantoalueelle, jossa
toiminta on päättymässä, ja monimuotoisuus
ja maisema-arvot ovat pienet. Metsätalousalueelle sijoittuvilla louhosalueilla maisemaa
havainnoivien ja muutoksen kokevien
ihmisten määrä on pieni.
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Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu

Raportointikauden taloudellista
kehitystä ja toiminnan tulosta
esitellään neljännesvuosittain
julkaistuissa Projektin edistyminen
-raporteissa ja vuoden 2021
tilinpäätöksessä. Taloudessa
painottuvat investoinnit ja kustannus
tehokkuus sekä tulevaisuudessa
tuotantomäärän optimointi ja sen
myötä kassavirta.

Keliber

Keliberin toiminta luo arvoa ja edistää
taloudellista kehitystä ja vaurautta luomalla
työpaikkoja paikallisesti ja valtakunnallisesti.
Yhtiö maksaa palkkaa työntekijöille ja urakoitsijoille, hyödyntää paikallisia toimittajia,
maksaa korvauksia valtiolle, tekee paikallisia
investointeja ja tukee kestävää kehitystä
edistäviä hankkeita ja maksaa veroja.
Keliber-konsernille ei ole kertynyt
liikevaihtoa, koska sillä ei ole vielä tuotantoa.
Tietoa konsernin tuloista ja taloudellisesta
asemasta on saatavilla Projektin edistyminen
-raporteista, jotka ovat osoitteessa
keliber.fi/ajankohtaista/
raportit-ja-julkaisut/raportit-ja-julkaisut/
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/ Toiminta ja innovointi
Keliber haluaa varmistaa, että sen toiminta
ja lopputuotteet vastaavat viranomaisvaatimuksia ja alan standardeja. Yhtiö haluaa
edistää innovaatioita, joilla parannetaan
yhteiskuntaa niin ihmisten, ympäristön kuin
taloudenkin näkökulmasta, ja jakaa vahvaa
tuottoa osakkeenomistajille. Keliberin kaikkien
resurssien valvonta ja vastuullinen hallinnointi
on kriittisen tärkeää.
Keliber osallistuu useisiin T&K-hankkeisiin
GTK:n, VTT:n, Oulun yliopiston, Kokkolan
yliopistokeskus Chydeniuksen, Aalto yliopiston
ja muiden julkisten ja teollisten toimijoiden
kanssa. Useat tutkimuskonsortiot edistävät
kiertotaloutta kehittämällä ja testaamalla teollisten prosessien sivuvirtojen hyödyntämistä.
Keliber

Vuonna 2021 Keliberin tutkimus- ja kehitys
hankkeita (T&K) olivat BATCircle 2.0, jonka
keskiössä on akkumetallien kierrätyksen
kehittäminen (Business Finlandin rahoittama
yhteishanke); BATTRACE, akkumineraalien,
-metallien ja -materiaalien jäljitettävyys ja
kestävä tuotanto (Business Finland); MIMEPRO,
korkean potentiaalin epäorgaaniset sivuvirrat
(Business Finland); DECARBONATE (Business
Finland); MAA-kierto, sivuvirtojen hyödyntäminen maanparannuksessa (EAKR, Euroopan
aluekehitysrahasto). Keliber on myös mukana
hankkeissa IPCEI 1 ja 2 (Important Projects of
Common European Interest), joissa kehitetään
kestävää litiumioniakkuketjua hankinnoista
kierrätykseen. Morecovery-hanke, jossa
kehitettiin metallien talteenottoa teollisuuden
sivuvirroista (EIT RM, European Institute of

Innovation and Technology, Raw Materials)
päättyi 2021.
Keliberin T&K-työn suuntaviivoja täsmennettiin
vuonna 2021 valitsemalla neljä painopistealuetta, jotka ovat tuotannon käynnistämisen tuki,
prosessikehitys, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen.
Yhtiö tekee tutkimus- ja kehitysyhteistyötä
itsenäisesti ja yhdessä laitetoimittajiensa kanssa.
Business Finland myönsi Keliber Technology
Oy:lle enintään 7 miljoonan euron investointiavustuksen, joka kohdistuu ympäristönsuojelua
merkittävästi parantavaan litiumhydroksidin
tuotantoteknologiaan ja tuotteen valmistuksessa
syntyvän sivuvirran hyödyntämiseen. Se kertoo
litiumhankkeen nauttimasta luottamuksesta.

Aktiivista hallinnointia
kehitetään edelleen
hankkeen edetessä.
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/ Hallinnointi, eettinen toiminta ja vaatimustenmukaisuus
Keliber harjoittaa liiketoimintaa eettisesti,
vaalii avointa puhumisen kulttuuria, toimii
korruptiota ja lahjontaa vastaan, noudattaa
lakeja ja sääntöjä ja kommunikoi nämä
odotukset myös liikekumppaneilleen.
Yhtiön hallitus vastaa yrityksen johtamisesta
ja strategiasta. Hallitus varmistaa, että
asianmukaiset hallintomekanismit yrityksen
kehityksen seuraamiseksi ovat käytössä ja
asiaankuuluvat tiedot ja raportit saatavilla,
mukaan lukien tiedot litiumhankkeen
edistymisestä ja jatkuvasta parantamisesta
turvallisuuden saralla sekä ympäristö-,
sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen
liittyen. Hallituksessa on 7 jäsentä (6 miestä
ja 1 nainen), joista 2 on yhtiöön nähden

ulkopuolisia jäseniä. Hallituksen jäsenten
keski-ikä on 58 vuotta ja keskimääräinen
toimikauden pituus 1 vuosi 9 kuukautta.
Hallitus kokoontui 21 kertaa vuonna 2021.
Keliber Oy on Suomessa rekisteröity
osakeyhtiö ja toimii Suomen osakeyhtiölain
ja yhtiöjärjestyksensä puitteissa. Konsernin
emoyhtiö on Keliber Oy, jonka kotipaikka on
Kaustinen, Suomi (Y-tunnus 0752546-7).
Emoyhtiön rekisteröity osoite on
Toholammintie 496, 69600 Kaustinen.
Keliber-konserniin kuuluu Keliber Oy ja
sen kokonaan omistama tytäryhtiö Keliber
Technology Oy. Yhtiöllä ei ole ulkomaisia
sivuliikkeitä.

Keliberin hallintorakenne

Osakkeenomistajat

Yhtiökokous

Hallitus
(7 jäsentä)

Toimitusjohtaja
ja johtoryhmä

Nimitysvaliokunta

Tarkastusvaliokunta (3 jäsentä)
Rahoitusvaliokunta (3–5 jäsentä)
Tekninen valiokunta
Palkitsemisvaliokunta (3–5 jäsentä)

Keliber suoritti vuonna 2021 liiketoimintasiirron, jossa Keliber Oy:n operatiivinen
liiketoiminta siirtyi tytäryhtiö Keliber
Technology Oy:hyn. Konsernirakennejärjestely toteutettiin veroneutraalina
liiketoimintasiirtona, jossa Keliber Oy sai
vastikkeena tytäryhtiön osakkeita.
Liiketoimintasiirron perusteluna oli
tehdä tarvittavat yhtiöjärjestelyt, jotta
projektirahoitusvaiheessa voidaan
velkojille tarjota tytäryhtiön osakkeita
lainojen vakuudeksi. Keliber Technology
Oy on kokonaan (100 %) Keliber Oy:n
omistuksessa. Keliber Technology Oy on
perustettu vuonna 2018, mutta sillä ei ole
ollut liiketoimintaa ennen 1.1.2021.
Vastuu yhtiön hallinnosta ja johdosta
on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja
toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat Keliber Oy:n hallintoa ja
johtamista koskevaan päätöksentekoon
yhtiökokouksessa. Keliberin toiminta on
tarkkaan säädeltyä ja sitä ohjaavat monet
lait, toimiluvat ja säännöt sekä yhtiön
omat arvot, periaatteet ja hyvä hallintotapa. Puitelainsäädäntö sisältää useita
lakeja, asetuksia ja lupia, jotka vaikuttavat
Keliberin toimintoihin. Toimintaa ohjaavat
lait ja luvat kerätään Keliberin vaatimustenmukaisuus- eli compliance-rekisteriin.
Toimintaa ohjaavia lupia ovat ympäristöluvat, vesitalousluvat, kaivosluvat,
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kaivosturvallisuusluvat, rakennusluvat,
lupa vaarallisten kemikaalien varastointiin
ja käsittelyyn, lupa räjähdysaineiden
varastointiin ja malminetsintäluvat.
Keliberissä on meneillään laatu- ja johtamisjärjestelmän kehittäminen ja siihen
kuuluvien käytäntöjen, ohjeistusten ja
työkalujen päivittäminen. Merkittävimmät
riskit ovat jatkuvassa tarkkailussa, ja
niiden vähentämiseen varataan riittävät
resurssit. Johtoryhmä arvioi merkittävimpiä riskejä säännöllisesti ja päättää,
milloin muutokset tietyissä riskeissä edellyttävät välittömiä toimenpiteitä yhtiön
hallitukselta. Merkittävimmät uhkatekijät
ja niihin liittyvät riskinhallintatoimet
raportoidaan yhtiön hallitukselle.
Keliberin ICT-sovellukset, -järjestelmät ja
-infrastruktuuri suunnitellaan ISO 27001
-standardin mukaisesti kriisinsietokyvyn
varmistamiseksi. Turvatarkastuksia
tehdään järjestelmien suojaamiseksi
kyberhyökkäyksiltä.
Keliberin suurimmat omistajat ovat
monikansallinen kaivos- ja metallinjalostuskonserni Sibanye Stillwater Limited,
Suomen Malmijalostus Oy ja norjalainen
kaivosalan sijoitusyhtiö Nordic Mining
ASA. Lisäksi omistajiin kuuluu suomalaisia
sijoitusyhtiöitä ja noin sata yksityistä
sijoittajaa.
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Yhteenveto
vastuullisuuskatsauksesta

Vastuullisuuskatsauksessa esitellään tärkeysjärjestyksessä Keliberin olennaiset asiat:
vesienhallinta; työturvallisuus; henkilöstön
rekrytointi, kehittäminen ja sitouttaminen;
toiminta yhteisöjen kanssa; CO2-päästöjen
hallinta; luonnon monimuotoisuus; taloudellinen panos.

Tässä vastuullisuuskatsauksessa on tulevaisuutta ennakoivia tietoja, tai viittauksia
sellaisiin, mukaan lukien tiedot yhtiön
vastuullisuuden hallinnasta ja visiosta,
hankkeista ja suunnitelmista sekä tiedot
tulevasta taloudellisesta ja toiminnallisesta
suorituskyvystä.

GRI-standardit ja YK:n kestävän kehityksen
tavoitteet (SDG) ovat käytetyimmät viitekehykset kaivos- ja kemianteollisuudessa.
GRI-standardit saattavat olla Keliberille
sopivin vastuullisuusraportoinnin viitekehys,
joka mahdollistaa kattavan raportoinnin
olennaisten asioiden vaikutuksesta
liiketoimintaan ja ympäröivään yhteiskuntaan. Myös SDG:t ovat tärkeitä, ja ennen
tuotantotoiminnan aloittamista vuonna
2024 Keliber valitsee niistä itselleen kaikkein
olennaisimmat tavoitteet.

Tämä on Keliberin toinen vastuullisuuskatsaus, ja se sisältää kaikki nykyiset toiminnot.
Katsauksessa kuvataan operatiivista
toimintaa ja suoritusta kalenterivuonna 2021.
Keliber aikoo julkaista vastuullisuuskatsauksen kerran vuodessa.

Lisäksi Keliber tutkii mahdollisuutta
noudattaa vuodesta 2024 EU:n direktiiviä
yritysten vastuullisuusraportoinnista,
joka sisältää standardoidut vaatimukset
vastuullisuusraportoinnille.
Yksityiskohtaista tietoa Keliberin omistuksesta
ja yhtiömuodosta sekä raportit projektin
edistymisestä ovat saatavilla osoitteessa
keliber.fi/ajankohtaista/raportit-ja-julkaisut/
raportit-ja-julkaisut/
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Tämä katsaus löytyy pdf-muodossa sivulta
keliber.fi/ajankohtaista/raportit-ja-julkaisut/
vastuullisuuskatsaukset/
Palaute tästä vastuullisuuskatsauksesta on
tervetullutta, ja sen voi lähettää osoitteeseen sustainability@keliber.fi

Vastuullisuuskatsaus 2021

/

Muistiinpanoja

Keliber

26

Keliber on aloittanut valmistelevat
työt ensimmäisen litiumkaivoksensa,
Syväjärven, alueella.

keliber.fi
KELIBER OY
Toholammintie 496, 69600 Kaustinen
Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola
010 567 0600, info@keliber.fi

