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Akkutoimialan kasvussa mukana

Miksi olemme lähteneet mukaan akkuarvoketjun kehi�ämiseen?

Kehitystä on viety eteenpäin:

EU:n ilmastotavoitteet
Kansallinen akkustrategia
Kaakkois-Suomen teollinen perimä tukee akkuteollisuuden etabloitumista

Systemaattinen ja pitkäjänteinen invest-in työ
Esisopimukset allekirjoitettu ja tarjonta kehittynyt
Mahdollisten tehdaskokonaisuuksien vaikutukset Kymenlaaksossa
Power Coast konsepti



Kansallinen akkustrategia tukee toimialan kasvua

Suomen kansallisen akkustartegia
kasvattaa merkittävästi Suomeen tehtäviä investointeja 

Suomen Malmijalostus Oy
tähtää kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen

Ba�eries from Finland
houkuttelee mm. akkuarvoketjun kv. investointeja Suomeen

Laaja alueellinen yhteistyö Kaakkois-

Suomessa
mahdollistaa isojen kokonaisuuksien rakentamisen ja tarjoamisen



Taustalla pitkäjänteinen invest-in työ ja yhteistyö Business Finlandin kanssa

Invest-in toiminta Kotka-Haminan seudulla

Business Finland yhteistyö

Akkuarvoketjussa tiivistä yhteistyötä

Myyntikohteiden tuotteistus
Laaja yhteistyö
Monipuolinen investointiportfolio
Myyntiprosessien loppuun saattaminen ja after care

Markkinoi Suomea ja tuo asiakaskontakteja alueelle
Tukee alueiden aktiviteetteja asiakasneuvotteluiden aikana

Neuvotteluja n. 20 akkuasiakkaan kanssa Kotka-Hamina seudulla
Hankkeet isoja ja prosessit nopeita ==> tarjonta oltava valmiina
Yhteistyö Suomen muiden alueiden kanssa hedelmällistä
Opimme jokaisesta neuvottelusta ja kehitämme tarjontaamme



Kaakkois-Suomen teollinen  perimä tukee akkuteollisuuden etabloitumista

Valmistava teollisuus
Teknologiateollisuus
Tukevat toiminnat
Monipuoliset energiaverkostot
Dataliikennepalvelut

Akkumateriaalituotanto on prosessiteollisuu�a



Pol�omoo�ori autojen käy�övoimana on syrjäytymässä nopeasti

Ban of  Combustion Engines
Car sales in 1000

Lähde: Prof. Dr. Ferdinand Dudenföffer
            Director, CAR-Center Automotive Research, Duisburg



Kilpailu akkualan investoinneista on kovaa Euroopan maiden välillä

Kilpailu akkualan investoinneista on
kovaa Euroopan maiden välillä. 

Investointien esteitä pitää poistaa ja
Suomen toimintaympäristöä on
kehitettävä houkuttelevammaksi.

Suomen oltava akkualan yritysten
näkökulmasta varteenotettava ja
kilpailukykyinen vaihtoehto. 

Lähde:
Suomen Akkustrategia 2025 (TEM)



Suomessa kehi�ymässä useita hankkeita ja kilpailu hankkeista on kovaa

Suomen malmijalostus Oy:n hankkeet Suomen akkuarvoketjussa

Lähde: Suomen Malmijalostus OyLähde : GTK + company announcements



Akkuarvoketju rakentuu Eurooppaan ja Suomeen seuraavien vuosien aikana

Lähde: Suomen Malmijalostus Oy

Kotkan ja Haminan akkumateriaalitehtaiden

vaikutuksia alueella

Tehtaiden suora työllistävä vaikutus on jo
investointien ensimmäisessä vaiheessa n. 400
työpaikkaa.
Näköpiirissä on toiminnan merkittävä
laajentuminen ja tuhannet työpaikat.
Hankkeet voimistavat seutumme teollisuutta,
luovat uutta toimintaa ja alueellista yhteistyötä.
Akkutoimiala lisää Suomen ja alueemme arvoa
kansainvälisten investorien näkökulmasta.
Akkuteollisuudella ja sen mahdollistamalla
yhteiskunnan sähköistymisellä on keskeinen rooli
EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.
Työpaikat aktivoivat seudun asuntorakentamista ja
muuttoa seudulle.

Suomen Malmijalostus Oy kehi�ää vastuullista akkuarvoketjua



Lähde: Suomen Malmijalostus Oy ja Ramboll Oy:n k.o. projektin YVA aineisto



Lähde: Suomen Malmijalostus Oy ja Ramboll Oy:n k.o. projektin YVA aineisto



Kotkaan ja Haminaan kehi�ymässä akkumateriaalien hubi

Akkumateriaalitehdashankkeet Kaakkois-Suomessa

Suomen Malmijalostus Oy:n pCAM- ja CAM-hankkeet etenevät Haminassa ja Kotkassa

Muita hankkeita kehi�eillä

Stora Enso kehi�ää Kotkassa puupohjaista anodimateriaalia

Ahlström-Munksjö FiltEV® "High performance �ltration materials for Electric Vehicles"

Terrafamen uuden akkumateriaalitehtaan tuoteliikenne ohjataan HaminaKotka satamaan



Seuraavat aktiviteetit mukaillen kansallisen akkustrategian toimenpiteitä

Koko Kaakkois-Suomi fokuksessa

Huomioidaan, e�ä akkuarvoketjun liiketoiminta on

lähtökohtaisesti kansainvälistä ja omaa ison

kasvupotentiaalin koko Kaakkois-Suomessa

Investointipotentiaalin tukeminen

Kansallisen akkustrategian mukaisia toimia

paikallisesti

vetovoimainen toimintaympäristö = tontit & infra

Paikallisten  yritysten sitou�aminen

Osaamista ja osaajia lisää alueelle fokuksessa

edelläkävijyys, uudistuminen ja kilpailukykyisyys

Tartutaan herkästi mahdollisiin spin o� ja start up

kehityksiin

Huomioidaan toiminnassamme kestävä kehitys

aktiivista lobbausta ja markkinointia

Tontit vara�u Haminassa ja Kotkassa





KIITOS


