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S3 Advanced Materials for Batteries 
Partnership
• Kumppanuus sijoittuu Teollisuuden modernisaatio alustalle

Teollisuusvetoiset projektit

• Tavoitteena on saada aikaan uusia investointiprojekteja hyödyntäen 
alueiden välistä yhteistyötä

• Euroopan komissio tukee asiantuntijapalveluilla

• Emmanuel Boudard, N-ABLE

• Toimintaperiaate:

• Kumppanuus on avoin (liittyminen maakuntaliittojen kautta), 
yritysten tarpeisiin vastaava ja sen hallinto on osallistavaa ja 
läpinäkyvää30.4.2020 2



Miksi?

• Euroopan akkumarkkinoiden arvon 
arvioidaan kasvavan 250 miljardiin vuoteen 
2025 mennessä

• Pääosa maailman akuista tuotetaan 
Aasiassa

• Euroopan osuus litiumioniakkukennojen 
valmistuskapasiteetista on tällä hetkellä alle 
3 %, tähdäten pääosin pienille 
erityissektoreille, ei autoihin

• Tarvitaan investointeja, luodaan työpaikkoja

330.4.2020

Lähde: Euroopan komissio, 2018
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Kumppanuuden tavoitteet

• Missio: Nopeuttaa akkukennojen määrän valmistusta ja edistyneiden 
materiaalien käyttöönottoa Euroopassa vuoteen 2025 mennessä. 
Hyödyntää kestäviä ja kilpailukykyisiä tekniikoita.

• Visio: Luoda teollisuusvetoisia hankkeita, jotka perustuvat olemassa oleviin 
alueellisiin vahvuuksiin hyödyntäen kumppanuuden kautta saatavissa 
olevaa täydentävää osaamista. Tuoda EU:lle ja alueille merkittävää 
taloudellista hyötyä.

• Perusta: Tunnistetaan alueellisten ekosysteemien ja teollisten arvoketjujen 
keskeiset puuttuvat osat, Yhdistetään eri alueiden vahvuudet ja toisiaan 
täydentävät kyvyt.

30.4.2020
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Projektin ehdot

• Lähtötaso TRL5-6, johtaen kaupallistamiseen tasolla TRL9

• Teollisuusvetoinen hanke

• Perustuu alueiden väliseen yhteistyöhön. Mukana osapuolia väh. 2-3 
maasta. Yhteistyötä hallinnon, tutkimuslaitosten ja yritysten välillä.

• Alueiden välinen yhteistyö tuo projektille lisäarvoa. 

30.4.2020
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Projektit

30.4.2020

# Project leaders Thematic area / Project Basic characteristics 

1 
 

Thematic area 6: Efficient manufacturing 
process for speciality alumina for Li-ion 

batteries 

7 partners, budget               

€3 240 000 / 3 years 

2 

 

Thematic area 6: Artificial graphite for battery 

anode material 

15 partners, budget €25 
267 000, requested 

support €14 157 000 / 3 

years 

5 
 

Thematic area 6: NextBatt4EU (Next battery for 
Europe) -Novel anode and cathode materials 

for 3b generation of lithium-ion batteries 

7 partners, budget               

€5 000 000 / 3 years 

7 
 

Thematic area 1: Modular processing platform 

(MPP) for Gen4 

15+ partners, budget 
under preparation / 6 

years 

9 
 

Thematic area 5: Network of prototyping & 

testing centres 

20+ partners, budget        

€100 million / 8 years 

10 
 

Thematic area 4: Development and upscaling of 

Zn-air batteries 
Preliminary description 

 

http://www.rfi.fr/en/wires/20200223-eu-
wants-battery-autonomy-first-it-needs-
graphite, 11 M€, IPCEI

Mahdollista osallistua: investointitarve, 
yritysten osallistuminen, alueelta EoI

Business plan valmisteilla

http://www.rfi.fr/en/wires/20200223-eu-wants-battery-autonomy-first-it-needs-graphite
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Osallistuvat alueet kartalla

30.4.2020

• Uusi jäsen: 
• Pohjois-Karjala

• Kiinnostuneita:
• Galicia (Espanja)
• Västerbotten (Ruotsi)
• Extremadura (Espanja)



Itä- ja Pohjois-Suomen asiantuntijaorganisaatiot ja yritykset 
(viitteellinen kuva)
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Alueiden edustajat:
• Professori Ulla Lassi 

(Keski-Pohjanmaa ja 
Pohjois-Pohjanmaa)

• Dosentti Anna Lähde 
(Pohjois-Savo)

• Geologi Hannu Panttila 
(Lappi)

• Senior Advisor Ilkka 
Nykänen, Business 
Joensuu (Pohjois-
Karjala)

• Projektipäällikkö Esther
Takaluoma (Kainuu)
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S3 kumppanuus osana eurooppalaisia verkostoja

30.4.2020
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Business 
Finland –

kansallinen
yhteistyö
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Hyödyt

• IP –alueen yhteistyö tiivistynyt akkuteemassa

• Kokonaiskuva ja tarvittavien investointien
mittakaava on selkiytynyt

=> Kukaan ei pärjää yksin!

• Yhteystiedot:

• Pohjois-Pohjanmaan liitto: 
gitte.merilainen@pohjois-pohjanmaa.fi

• BusinessFinland: 
ilkka.homanen@businessfinland.fi

mailto:gitte.merilainen@pohjois-pohjanmaa.fi
mailto:ilkka.homanen@businessfinland.fi

