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Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen
akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on
valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

Terrafamen teollisuusalueen integroitu tuotanto omasta kaivoksesta akkukemikaaleiksi muodostaa
ainutlaatuisen ja energiatehokkaan tuotantoketjun, joka tuottaa asiakkaille akkukemikaaleja, joiden
hiilijalanjälki on maailman pienimpiä.

Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia:

”Yhtiön hallitus teki vuonna 2018 kauaskatseisen investointipäätöksen, joka siirtää Terrafamen metallien
jalostusketjussa eteenpäin akkukemikaalien valmistajaksi. Nyt tehtaan käynnistyessä voimme olla
tyytyväisiä hankkeen valmistumisen ajoituksesta, kun huoli ilmastonmuutoksesta ja erityisesti liikenteen
hiilidioksidipäästöistä kasvattaa sähköautojen kysyntää voimakkaasti.

Terrafamessa on sen noin kuuden toimintavuoden aikana tehty valtava työ tuotannon ylös ajamiseksi.
Alkuvaiheessa yhtiön tulevaisuudesta ja menestysmahdollisuuksista esitettiin epäileviä puheenvuoroja.
Yhtiön kehittäminen on vaatinut aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta systemaattisella toiminnalla tuotanto on
saatu toimimaan odotusten mukaisesti ja ympäristöasiat hyvin hallintaan. Samanaikaisesti tuotannon
vakiinnuttamisen kanssa Terrafame on rakentanut yhden maailman suurimmista akkukemikaalien
tuotantolinjoista. Haluan kiittää ja onnitella kaikkia näihin hankkeisiin osallistuneita vahvasta
sitoutumisesta ja hienosta työstä.

Akkukemikaalien tuotannon käynnistymisen myötä Terrafamen toiminnan ydin laajenee
kaivostoiminnasta osaksi suomalaisen kemianteollisuuden menestystarinaa. Akkukemikaalitehtaalla on
suuri merkitys koko Suomelle, joka tavoittelee akkuarvoketjuun liittyvästä teollisesta toiminnasta
merkittävää uutta kansantalouden veturia. Akkukemikaalituotannon myötä Terrafamen toiminta
kerrannaisvaikutuksineen tuottaa lähes 20 prosenttia Kainuun bruttokansantuotteesta ja työllistää
suoraan ja välillisesti Suomessa kaiken kaikkiaan yli 5 500 ihmistä. Uusi liiketoiminta näkyy pian
selvästi myös Suomen vientiluvuissa.”

Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Akkukemikaalitehtaan rakentaminen on ollut intensiivinen yli kahden vuoden projekti.
Projektiorganisaatio ja kaikki hankkeeseen osallistuneet tahot ovat vahvalla sitoutumisellaan onnistuneet
toteuttamaan mittavan hankkeen laadukkaasti ja kilpailukykyisesti. Tästä suuri kiitos kaikille.

Voimme tyytyväisinä todeta, että akkukemikaalitehtaamme käynnistymisen ajoitus on hyvä. Vuonna
2021 sähköautojen myynnin arvioidaan nousevan noin 4,7 (3,2) miljoonaan autoon, mikä on lähes 50
prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Nopeasti rakentuvat globaalit akkuarvoketjut tarvitsevat
akkumineraaleja, joita Terrafame nyt pystyy asiakkailleen tarjoamaan.

Terrafame tarjoaa sähköautojen hankintaketjuun vastuullisesti louhittuja ja jalostettuja akkumineraaleja.
Uskomme, että akkumineraalien hiilijalanjäljen sekä vastuullisuuden merkitys korostuvat
tulevaisuudessa huomattavasti. Terrafamen tuotanto erottuu tässä edukseen: Terrafamella yhtiönä on
maailman nikkelintuottajista pienin hiilijalanjälki ja yhtiön tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on



yli 60 prosenttia pienempi kuin nikkelisulfaatin valmistuksessa keskimäärin. Uskomme, että nämä
vahvuudet tukevat Terrafamea merkittävästi keskusteluissa akkuarvoketjun eri toimijoiden kanssa.”
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Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti
tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista
sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan
nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin
hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin
sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti
eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2020 Terrafamen liikevaihto oli 338 miljoonaa euroa.
Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1600 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten
työntekijöitä.


