
Yleisötilaisuus
18.10.2021

Vanadiinin talteenottohanke
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Esityksen sisältö



Keskitymme tuottamaan
- vanadiinipentoksidia sekä
- nikkeliä, kobolttia ja litiumsulfaatteja.

Hiilineutraalius, korkea
puhtausaste
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Missiomme on valmistaa hiilineutraaleja (Zero Carbon) 
korkean puhtausasteen tuotteita Pohjoismaissa 
rakentaaksemme kestävämpää tulevaisuutta kaikille.

Missio
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Hiilineutraali,  
korkean

puhtausasteen
vanadiini

- Hiilineutraali (zero carbon) korkean
puhtausasteen vanadiinihanke on Critical Metals 
Ltd:n ja Neometals Ltd:n 50/50 yhteisyritys
(ASX:NMT).

- Critical Metals allekirjoitti sopimuksen 2 milj. 
tonnin kuonan ostamisesta Pohjoismaissa ja 
Yhdysvalloissa toimivan terästuottaja SSAB:n
kanssa huhtikuussa 2020. www.ssab.com

- Neometals on kehittänyt erittäin
energiatehokkaan, vähäpäästöisen
tuotantoprosessin korkean puhtausasteen
vanadiinin talteenottamiseksi teräksen
valmistusprosessissa syntyvästä kuonasta.

http://www.ssab.com/
http://www.ssab.com/


Yhteisyritys-
kumppani

Logistiikan
suunnittelu

Hanketta tukeva
julkinen toimija Isäntäkaupunki

YVA-menettely
Oikeudelliset

neuvonantajat
Suomessa

Kuonan toimittaja Porin satama

Lupamenettelyt Elinkaarikonsultti

Tekninen
suunnittelu

Ympäristö-, 
kemikaali- ja

rakennusluvat

Yhteistyötahot
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Tausta
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Hiilineutraali,
korkean

puhtausasteen
vanadiini

• Euroopan Unionissa (EU:ssa) ei ole vanadiinintuotantoa.  

• Metallien talteenotto sivutuotteista ympäristöystävällisellä tavalla
on erittäin tärkeää Euroopalle. 

• Noin 75 % maailmanlaajuisesta vanadiiinin tuotannosta tapahtuu
Kiinassa ja Venäjällä. 

• Vanadiini on Euroopan Komission kriittisten raaka-aineiden
listalla, joiden toimitusvarmuus on EU:n prioriteettina.

• EU on vanadiinin nettotuoja.



• Vanadiinia käytetään teräksessä (90 %), energian varastointi-
ratkaisuissa sisältäen redox-virtausakut ja litiumioniakut (2 %) sekä
lentoteollisuuden erikoismetalliseoksissa muiden käyttökohteiden
lisäksi (8 %). 

• Critical Metals pyrkii:

• toimittamaan Eurooppaan korkean puhtausasteen vanadiinia ilman
uuden kaivoksen avaamista; sekä

• talteenottamaan korkean puhtausasteen vanadiinia SSAB:n
teräksentuotannosta syntyvästä kuonasta käyttämällä uusiutuvaa
energiaa sekä samalla hyödyntämään ja varastoimaan merkittäviä
määriä hiilidioksidia (CO2).

Vanadiini
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Hiilineutraali,
korkean

puhtausasteen
vanadiini



• Hanke tuottaa vuosittain noin 9 000 tonnia vanadiinipentoksidia
(jauhe tai hiutale) ilman uuden kaivoksen avaamista, käyttää
uusiutuvaa energiaa, hyödyntää vuosittain jopa 100 000 tonnia
hiilidioksidikaasua, joka nykyisin vapautuu ilmakehään sekä muuntaa
varastoitua kuonaa uusiksi tuotteiksi. 

• Hankkeen perustana on patentoitava, energiatehokas, 
vähäpäästöinen hydrometallurginen tuotantoprosessi. Tätä pidetään
parhaimpana saatavilla olevana tekniikkana vanadiinin
talteenottamiseksi kuonavarastoista. Prosessia käytetään ensimmäistä
kertaa maailmassa. 

• Hanke hyödyntää suurimman osan maasta louhituista metalleista. 
Rautamalmia louhitaan Ruotsissa korkein kustannuksin. Rautamalmi
sisältää vanadiinia, jota on vaikeaa ja kallista erottaa ennen sen
käyttämistä teräksen valmistusprosessissa. Hankkeessa vanadiini
talteenotetaan sen jälkeen kun se on sitoutunut teräksen
valmistusprosessin aikana syntyvään kuonaan.

Kiertotalous
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Hiilineutraali,
korkean

puhtausasteen
vanadiini



Yksinkertainen
konsepti
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Hiilineutraali,
korkean

puhtausasteen
vanadiini



Wagon 
cleaning

Kuona kuljetetaan laivalla Luulajasta ja Oxelösundista, Ruotsista sekä Raahesta Suomesta
prosessoitavaksi Porin Tahkoluodon satamassa. 

Kuonavarastojen
sijainnit
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Wagon 
cleaning

Tahkoluodon satama on jäätön 365 päivää vuodessa ja tarjoaa erinomaiset logistiikkaratkaisut. 
Erinomainen

sijainti

PAGE 11

Havainnekuva vanadiiinihankkeesta ja kuonan/SSM:n varastokasoista vasemmalla. Isot valko-
siniset rakennukset ja piiput ovat Meri-Porin voimalaitos. Valokuva: Einari Vuorinen



Aikataulu
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Yhteenveto
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• Korkea raaka-ainekuonan pitoisuus 3.93 % V2O5
(vertailupitoisuus).

• Vanadiinin talteenottoaste on yli 75 %.

• Tuotteen puhtausaste on suurempi kuin 99.5 % V2O5.

• Hankkeen käyttökustannukset ovat alhaisimmassa kvartiilissa
ilman uuden kaivoksen avaamista verrattuna vanadiinin
maailmanlaajuisiin tuottajiin.

• Hanke tuottaa täydellä kapasiteetilla noin 5 % maailman
vanadiinista.

Hiilineutraali, 
korkean
puhtausasteen
vanadiini
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Yhtiön hallitus

• Jonathan Murray (Puheenjohtaja)

• Damian Hicks (Toimitusjohtaja)

• Markus Bachmann, Kris Gram, Darren Townsend ja
Olof Forslund (Hallinnolliset johtajat) 

• Amanda Scott ja Per Olof Renling (Tytäryhtiöiden
johtajat)

• Mindy Ku (Sihteeri)

Tiedustelut:
Damian Hicks

Toimitusjohtaja
+46 703 225 133 (Ruotsi)

+61 8 9322 3383 (Australia)
dhicks@criticalmetals.eu
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