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»Sisällys

▪ Yleistä Terrafamesta

▪ Akkukemikaalitehdas

▪ Käynnissä olevat lupaprosessit

▪ Sakka-YVA:n taustat
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»Terrafame Oy on sotkamolainen 
yritys

▪ Terrafame Oy:n toiminta alkoi syyskuussa 2015.

▪ Yhteiset arvomme ohjaavat jokapäiväistä 
toimintaamme: turvallisuus, sitoutuminen ja 
tehokkuus.

▪ Visiona on olla kustannustehokkuudessa alan 
parhaassa kolmannessa globaalisti.

▪ Omistajat: Suomen valtio (Suomen Malmi-
jalostus) Trafigura-konserni (Galena) ja Sampo.

3



»Terrafame lukuina

4 * Uuden akkukemikaalitehtaan kaupallinen tuotanto alkaa loppukeväällä 2021. 

Nikkelin tuotanto
2020

28 740 t

Liikevaihto 2020

338,3 M€

Terrafamen henkilöstö
31.12.2020

870

Kumppaniyritysten 
henkilöstö keskimäärin 

vuonna 2020

1 166

Omavaraisuusaste
joulukuu 2020

48,1 %

Sinkin tuotanto
2020

55 100 t

Nikkelisulfaatin
tuotantokapasiteetti*

170 000 t/a

Kobolttisulfaatin
tuotantokapasiteetti*

7 400 t/a
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»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-kesakuu-2021?fr=sMWI3MTI0Mjc2MDI


»Akkukemikaalitehdas



»Terrafamen nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on noin 60 % 
pienempi verrattuna keskimääräiseen tuotantotapaan

▪ Akkukemikaalitehdas on yksi suurimmista nikkelisulfaatin
tuotantoyksiköistä maailmassa. 

▪ Akkukemikaalien korkea laatu varmistetaan tasalaatuisella omalla 
raaka-ainetuotannolla, modernilla tuotantoteknologialla sekä 
tarkalla prosessin ohjauksella (Statistical Process Control, SPC).

▪ Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo aloitettiin kesäkuussa ja 
ensimmäiset tuotetoimitukset käynnistyvät heinäkuussa.
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Suunniteltu 
tuotantokapasiteetti

Nikkelisulfaattia sähköautojen akkuihin 170 000 t/a

Kobolttisulfaattia sähköautojen akkuihin 7 400 t/a

Ammoniumsulfaattia lannoiteteollisuuteen 115 000 t/a
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»Sähköautojen myynti kasvoi maailmanlaajuisesti noin 
50 prosenttia verrattuna vuoteen 2019 

9 Lähde: Rho Motion *Sis. akkukäyttöiset täyssähköautot ja ladattavat hybridiautot

Sähköautojen* myynti maailmanlaajuisesti

▪ Vuonna 2020 sähköautoja myytiin  
maailmanlaajuisesti noin 3,2 (2,2) 
miljoonaa kappaletta, mikä on noin 50 
prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. 

▪ Vuoden 2020 alkupuolella sähköautojen
myynti maailmanlaajuisesti laski korona-
viruspandemian puhkeamisen vuoksi.

▪ Myynnin elpyminen käynnistyi kuitenkin 
nopeasti jo keväällä ja vahvistui loppu-
vuotta kohden erityisen voimakkaasti 
Euroopassa. Kasvu jatkui tasaisesti myös 
Kiinassa.

Kiina

Yhdysvallat ja Kanada

Euroopan Unioni ja 
Euroopan vapaakauppajärjestö

Japani

Aasian ja Tyynen-
meren alue

Muu maailma
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» Perustietoa Terrafamesta

» Keskeiset lupaprosessit



»Terrafamen keskeiset lupaprosessit

▪ Koko toimintaa koskeva ympäristö- ja vesitalouslupa

▪ Hakemus jätetty 30.8.2017, odotetaan PSAVI:n päätöstä vuoden 2021 aikana. Vanha päälupa on 
voimassa, kunnes uusi lupa on lainvoimainen. 

▪ Akkukemikaalitehtaan ympäristölupa

▪ PSAVI:n lupapäätös 20.1.2021. Lupa on täytäntöönpanokelpoinen muutoksen hausta huolimatta.

▪ Ympäristövaikutusten arviointiprosessit (YVA)

▪ Kolmisopen hyödyntäminen ja kaivospiirin laajentaminen

▪ YVA-selostus nähtävillä 20.9.2021 saakka, yleisötilaisuus 24.8.2021

▪ Vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen

▪ YVA-selostus nähtävillä 20.9.2021 saakka, yleisötilaisuus 18.8.2021

11



»Taustaa 
vesienkäsittelysakoista



»Taustaa vesienkäsittelysakoista

▪ Terrafame Oy:n kaivosalueella on varastoituna vanhoja vesienkäsittelysakkoja. 

▪ Sakat syntyivät pääosin kaivoksella vuonna 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon jälkeen 
rakennettujen kenttäpuhdistamoiden toiminnassa vuosien 2012-2016 aikana. 

▪ Hanke pitää sisällään vesienkäsittelyssä muodostuneiden sakkojen ja lietteiden poistamisen, 
käsittelyn ja sijoittamisen. 

▪ Kunnostettavissa massoissa on yhteensä noin 0,7 M m3ktr sakkaa, 0,2 M m3ktr turpeensekaista 
sakkaa ja 0,3 M m3ktr pilaantunutta maata sekä lisäksi 0,4 M m3 ktr geotuubeihin sijoitettua 
vesienkäsittelysakkaa. YVAssa käsiteltyjen massojen yhteismäärä noin 1,6 miljoonaa kuutiota. 

▪ Nykytilanteessa sakat ovat peittämättöminä kalvopinnoitetuilla geotuubikentillä geotuubeissa sekä 
maapohjaisissa altaissa. Pieni osa sakoista sijaitsee Salminen-järven alueella.

▪ Tilanne ei nykyisellään vastaa tämänkaltaiselta jätemateriaalilta edellytettäviä 
loppusijoitusvaatimuksia, ja sakat onkin loppusijoitettava turvallisesti tulevien 
ympäristölupavaatimusten mukaisille alueille.
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»Vesienkäsittelysakkojen sijainti kaivosalueella
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www.terrafame.fi

Kevennämme liikenteen 
hiilijalanjälkeä 
vastuullisesti tuotetuilla 
akkukemikaaleilla.


