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»Agenda

1. Terrafame lyhyesti.
2. Huoli ilmastonmuutoksesta kasvattaa

sähköautojen kysyntää.
3. Terrafamen akkukemikaalitehdas on yksi 

mailman suurimmista nikkelisulfaatin 
tuotantolaitoksista.

4. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin 
hiilijalanjälki teollisuuden pienin, kaikkiaan 
60 % matalampi kuin tavanomaisilla 
tuotantoteknologioilla.



»Terrafame lukuina

3 * Uuden akkukemikaalitehtaan kaupallinen tuotanto alkaa vuoden 2021 alkupuolella. 

Nikkelin tuotanto
2019

27 468 t

Liikevaihto 2019

310,4 M€

Terrafamen henkilöstö
kesäkuu 2020

848

Kumppaniyritysten 
henkilöstö keskimäärin 

kesäkuu 2020

1 022

Omavaraisuusaste
kesäkuu 2020

48,5 %

Sinkin tuotanto
2019

55 222 t

Nikkelisulfaatin
tuotantokapasiteetti*

170 000 t/a

Kobolttisulfaatin
tuotantokapasiteetti*

7 400 t/a



Euroopan suurimmat
nikkelimalmivarat  

sijaitsevat Sotkamossa.

»Kevennämme liikenteen hiilijalanjälkeä
vastuullisesti tuotetuilla akkukemikaaleilla

4

Terrafame on
Euroopan suurin 

nikkelintuottaja.

Terrafamen vuonna 
2021 käynnistyvä 

akkukemikaalien tuotanto-
linja on yksi maailman 
suurimmista.

Terrafamen tuotanto-
prosessin hiilijalan-

jälki on selvästi pienempi 
kuin perinteisillä tuotanto-
menetelmillä.

Terrafame on 
maailman kymmenen 

suurimman nikkelintuottajan
joukossa.

Terrafame on yksi 
Euroopan kymme-

nestä suurimmasta sinkin-
tuottajasta.
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»Huoli ilmastonmuutoksesta 
kasvattaa sähköautojen 
kysyntää



»Siirtymistä sähköautoihin vauhditetaan sääntelyllä

7 Lähde: Rho Motion 2019

Arvioidut mahdolliset sakkomaksut, jotka ylittävät vuoden 
2021 keskimääräiset hiilidioksidipäästötavoitteet vuoden 
2018 päästöjen perusteella

EU:n CO2-standardit, 2008–2030 



8 Lähde: Rho Motion 2020. BEV = Battery Electric Vehicle, sähköauto, PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle, ladattava hybridi 

Sähköautojen myyntinäkymät, milj. kappaletta Valmistaja Tavoite

Daimler Sähköautojen levinneisyysaste 25 % 
2025 mennessä ja 50 % 2030 
mennessä. Osa Ambition2039-
ohjelmaa.

Nissan Miljoona sähköautoa vuosittain 2023 
mennessä. Sähköautojen levinneisyys-
aste Japanissa 60 %, Kiinassa 23 % ja 
Euroopassa 50 %.

Volkswagen Sähköautojen levinneisyysaste 25 % 
vuoteen 2025 mennessä ja 40 % 2030 
mennessä. Kiinassa 50 % NEV:in
vuosittainen myynti vuoteen 2025 
mennessä (SAIC-VW, JAC-VW).

Total market excluding BEV/PHEV
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»Autonvalmistajat ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin 
tavoitteisiin sähköautoilun lisäämiseksi



»Terrafamen akku-
kemikaalitehdas on yksi 
mailman suurimmista 
nikkelisulfaatin 
tuotantolaitoksista



»Nikkeli on yksi tärkeimmistä raaka-aineista 
litiumioniakkuissa

Ni

Co

Al/
Mn

Li

Nikkeli-
sulfaatti

Koboltti-
sulfaatti

Alumiini-/
mangaani-
sulfaatti

Litium-
karbonaatti

Litium-
katodi-
materiaali
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»Akkukemikaalitehdas tuottaa 
nikkelisulfaattia ja kobolttisulfaattia

Suunniteltu
tuotantokapasiteetti

Nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköauton akkuun* 170 000 t/a

Kobolttisulfaattia noin 300 000 sähköauton akkuun* 7 400 t/a

*50 kWh akku/NCM811
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 Terrafame tuotteet on tuotettu vastuullisesti ja tuotantoketjun voi
jäljittää alusta loppuun.

 Akkukemikaalitehdas on käynnistyessään yksi maailman suurimmista 
nikkelin ja koboltin tuotantolinjoista.



»Terrafamen tuottaman 
nikkelisulfaatin hiilijalanjälki 
teollisuuden pienin



»Integroitu tuotantoprosessimme kaivoksesta
akkukemikaaleihin on ainutlaatuinen
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Avolouhinta ja
malminkäsittely

Nikkelisulfaatti ja
kobolttisulfaatti

Bioliuotus ja 
metallien talteenotto

Kaivosteollisuus Metallien tuotanto Kemianteollisuus

Euroopan suurimmat
nikkelimalmivarannot

Ainutlaatuinen
bioliuotusprosessi

Akkukemikaalien
tuotanto



»Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on 
60 % matalampi kuin tavanomaisilla tuotantoteknologioilla 

14 Lähde: Life Cycle Assessment, Sphera Solutions GmbH

Kaivos

Sulatto

Jauhe/briketit

Jalostus

Jalostus

Kaivos

Paineliuotus

MHP MSP

Jalostus

Kaivos

Bioliuotus

Jalostus

Rikastus

Metallien talteenotto

Malminkäsittely

MSP

Terrafamen 
tuotantoprosessi
 Integroitu tuotanto 

yhdellä ja samalla 
teollisuusalueella.

 Erittäin 
energiatehokas 
tuotantoprosessi.

Nikkelisulfaatti Nikkelisulfaatti Nikkelisulfaatti



»Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on 
60 % matalampi kuin tavanomaisilla tuotantoteknologioilla 

 Elinkaarianalyysin on tuottanut Sphera Solutions GmbH.
 Raportin on varmentanut Prof. Dr. Matthias Finkbiner, 

Technical University of Berlin, Saksa. 
 Laadunvarmistus ja ISO 14040/44 vastaavuus.

 Elinkaarianalyysi kattaa koko tuotantoprosessin
kaivokselta tulevaan nikkelisulfaattihexahydraatin
tuotantoon.

 Terrafamen tulosta verrataan nikkelisulfaatin
valmistukseen keskimäärin perustuen Nickel Insitute’in
elinkaarinalyysiin.

 Terrafamen integroidulla tuotantolaitosella yhden
nikkelisulfaattihexahydraattikilon tuottamisen hiilijalan-
jälki on 1,75 kg CO2e, kun se kilpailijoilla on 5,4 kg CO2e.

15 Lähde: Life Cycle Assessment, Sphera Solutions GmbH *Life Cycle Assessment of Nickel Products, Nickel Institute

1,75

5,4

Terrafame NiSO4 Keskimäärin alalla*

Globaali ilmaston 
lämpenemisvaikutus (GWP)

kg CO2e/kg NiSO4



16 Lähde: Gaia Consulting Oy 

Terrafamen 
nikkelisulfaatin 
vuosituotannolla 
CO2-säästö on
0,62 miljoonaa 
tonnia CO2e

Kun sähköautojen akuissa 
käytetään Terrafamen 
tuottamaa nikkelisulfaatti-
hexahydraattia,

säästöt hiilidioksidipäästöissä 
vastaavat vuositasolla 
yhteensä 3 400 miljoonaa 
ajokilometriä.

Tämä vastaa noin 85 000 
kierrosta maailman ympäri tai 
168 000 hehtaaria metsää.



»Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä 
maailmanlaajuisesti sekä huolehtimaan lähiympäristöstä
 Suomen kaivosteollisuus on sitoutunut noudattamaan vastuullista 

kaivostoimintaa (Towards Sustainable Mining).
 Terrafame on Kestävän kaivostoiminnan verkoston jäsen.
 Terrafamen vastuullisuusohjelma asettaa konkreettiset tavoitteet toiminnan 

kehittämiselle vuosille 2020-2024.
 Edistymistä seurataan vuosittain.

 Vastuullisuusohjelman teemat on soveltuvin osin kytketty YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin.
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Lisää Terrafamen vastuullisuus-
ohjelmasta täällä.

https://issuu.com/terrafame/docs/terrafame-kestavan-kehityksen-katsaus-2019?fr=sYzQ1MDE1ODM5NzI


www.terrafame.com

Enhancing low-carbon 
mobility with responsible 
battery chemicals.
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