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Agenda:
• 13.00 – 13.30 Ilmoittautuminen (Kahvia ja pientä syötävää tarjolla)

13.30 – 13.35 Tervetuloa (Linda Fröberg-Niemi, Turku Science Park Oy & Jouko Urmas, 
Yrityssalo Oy)

13.35 – 14.05 Projektin tulokset (Raimo Vuopionperä, Turku Science Park Oy)
14.05 – 14.30 Key Note: Electrification in underground mining (Mika Kanninen, Manager, 

Battery Diagnostics, Sandvik Oy)
• 14.30 – 14.45 Tauko (Kahvia ja pientä syötävää tarjolla)

14.45 – 15.30 Varsinais-Suomen sähköistymisen osaamiskeskittymä (Gaia Consulting Oy)
15.30 – 15.40 Q&A
15.40 – 15.45 Loppusanat (Raimo Vuopionperä, Turku Science Park Oy & Johanna Valio, 

Yrityssalo Oy)
• 15.45 – 16.00 Networking + ”Mocktail” – Tarjoilu



Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020-2022

Kasvua sähköisen liikkumisen 
yritysekosysteemistä 2020-2022

”Yhteenveto”

Raimo Vuopionperä

https://eflowhub.fi/



Tausta ja perustiedot



Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020-2022
Rahoitus: EAKR, n. 730 000 € 
Kesto: 1.4.2020 – 30.9.2022 31.12.2022 (Turku)/31.03.2023(Salo)

Fokus: Sähköistyminen ja palvelut.  

”eFlowHub”        https://eflowhub.fi/

Tavoitteet:

Vahvistaa Varsinais-Suomessa yritysten yhteistyötä, innovaatioiden 
syntymistä ja kilpailukykyä akkuteknologioiden ja sähköisen liikkumisen 
alalla.

Luoda: Sähköisen liikkumisen ja akkuteknologioiden osaamiskeskittymä 
yrityksistä, korkeakouluista ja julkisista toimijoista.

Tuoda Lounais-Suomen osaajat ja toimijat mukaan yhteistyöhön 
kansallisessa akkuekosysteemissä sekä kansainvälisesti.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen rahoitus

eFlow Hub



Raimo Vuopionperä

Erityisasiantuntija

Turku Science Park Oy

+358 40 660 8992

raimo.vuopionpera@turkubusinessregion.com

Olof Malmström

Erityisasiantuntija

Turku Science Park Oy

+358 50 556 6517

olof.malmstrom@turkubusinessregion.com

Johanna Valio

Projektipäällikkö

Yrityssalo Oy

+358 50 307 8398

johanna.valio@yrityssalo.fi

Jouko Urmas

Projektijohtaja

Yrityssalo Oy

+358 44 778 2115

Jouko.urmas@yrityssalo.fi

Turku Science Park Yrityssalo

Uutiskirjeen tilaus (eFlow Hub | Akkuteknologiat ja sähköinen liikkuminen) eFlow Hub -sivusto: https://eflowhub.fi/



Tuloksia/Kohokohtia



• TP1 Yhteinen visio Lounais-Suomi –yhteistyölle
• Alusta saakka luotu hyvässä yhteistyössä tavoitteita ja suuntaa Lounais-Suomi yhteistyölle.

• Mm. Työpaja kesäkuussa 2021 + Useita kertoja vuodessa ”laajennetut projektiryhmät”, joissa Prizztech mukana.
• Viestintä: Pääkanavat eFlow Hub – sivusto ja uutiskirje (vastuu: YritysSalo)

• TP2 Varsinais-Suomen akkuteknologian yritysverkoston rakentaminen
• erilaisia tilaisuuksia ja kohtaamisia on järjestetty, joissa tavoitteena yhteistyön ja yritystoiminnan 

edistäminen
• Yhteensä 21 erilaista tilaisuutta joissa mukana on ollut yhteensä yli 1000 henkilöä.

• yritysverkoston rakentaminen ja sen toiminnan vakiinnuttaminen yritysrajapinnassa
• Vahvaa osallistumista Turun AMK:n Merikartta (turkuamk.fi) ”Meriklusteri hiilineutraalissa kiertotaloudessa –

ekosysteemin kehittäminen” työhön, jonka kautta yhteistyötä linkitetty myös Meriteollisuuteen.
• Varsinais-Suomen sähköistymisen ekosysteemin yritysten tarpeet ja tavoitteet on tunnistettu

• Erittäin positiivista on ollut huomata, että mukaan on saatu myös täysin uusialta toimialoilta, mm. taloyhtiöitä, 
logistiikka/kuljetus toimijoita (myös meriteollisuus), jne.

• TP 4 Akkuekosysteemin viestintä ja kv-kumppanuus
• Akkuteknologian osaamiskeskittymän brändi on vahvistunut ja tueksi on tuotettu materiaalia

• Akkuteknologian osaamiskeskittymän viestintä on laajentunut (printti/digi)
• Printti (100 kpl): Projektin flyer (Turku Science Park)

• Keskeiset toimenpiteinä eFlow Hub –sivusto (https://eflowhub.fi/ ) + artikkelit Yrityssalon sivuilla
• Varsinais-Suomen sähköisen liikkumisen osaamisen näkyvyys parantunut sekä kansallisesti että Pohjoismaissa



Akkuprojektin FLYER



Pvm Tapahtuma Arvio os. Tyyppi

26.11.2020 Advancing Smart Use of Batteries – 3 Brilliant Cases 43 Online

18.2.2021 (EAKR )Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020-2022 
- Kick Off 126 Online

5.3.2021 Turvallisuus akkupakettien elinkaaren varrella - tiedonvaihtotilaisuus 25 Online

17.3.2021 The Role of Additive Manufacturing (3D printing) in emobility and 
electrification 45 Online

28.4.2021 Ajankohtaista asiaa akuista 40 Online

30.4.2021 Rahoitusinfo yrityksille 
(Focus: Sähköistyminen, Cleantech ja EU – Horizon Europe, Cluster 5) 84 Online

5.5.2021 Improving Battery Recycling through Automation 50 Online

10.6.2021 Automaatio ja Robotiikka sähköistymisen ekosysteemissä 44 Online



Pvm Tapahtuma Arvio os. Tyyppi

10.9.2021 Miten pääsen autoteollisuuden toimittajaksi 47 Online

28.9.2021 Akkuprofessuurin huippuseminaari 78 Läsnä

2.11.2021 Turun Ammattikorkeakoulun tutkimus esittäytyy yrityksille –
Sähköistymisen ekosysteemi, uudet tekniikat 21 Läsnä

15.3.2022 Akkuja, kiertotaloutta ja osaajia
Lounais-Suomen akku- ja sähköistymisklusteri esittäytyy 113 Läsnä

23.3.2022 Päästöttömän liikenteen päivä: 
Tulevaisuuden ratkaisuja logistiikalle ja raskaalle liikenteelle 40 Hybridi

29.4.2022 Aboa Tech Talks: : Sustainable Shipping (Yrkeshögskolan Novia) 42 Online

10.5.2022 Julkiset rahoituskanavat yrityksille  
(Focus: Vihreä siirtymä ja Kiertotalous) 54 Online

31.8.2022 Vauhtia vihreästä sähköstä – kohti kestävää liikennettä 60 Läsnä



Pvm Tapahtuma Arvio os. Tyyppi

28.9.2022 Varsinais-Suomen sähköistymisen osaamiskeskittymän työpaja 1 29 Online

25.10.2022 Varsinais-Suomen sähköistymisen osaamiskeskittymän työpaja 2 28 Online

9.11.2022 Automaatio ja robotiikka -vierailu Satakuntaan 13 Läsnä

23.11.2022 Turku Science Park: Clean Vuosiseminaari (Energiateema) 69 Läsnä

29.11.2022 Loppuseminaari: (EAKR) Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 
2020-2022. 42 Läsnä

1083

Materiaaleja: https://eflowhub.fi/materials/



• TP 5 Lounais-Suomen yhteistyö
• Varsinais-Suomen yritysverkosto/osaamiskeskittymä on verkostoitunut Satakunnan teknologiametalliklusterin 

kanssa eri menetelmin, mm. Lounais-Suomen akkuekosysteemin viestintä on yhteistä. 
• Yhteisiä tapahtumia järjestetty. Erittäin Onnistunut Yritysvierailu 09.11.2022.

• TP 6 Kansallinen akkuekosysteemi
• Verkostoituminen ja kumppanuus on vahvistunut kansallisten akkuteknologiantoimijoiden ja julkisten 

toimijoiden kesken.
• Linkitytty vahvasti kansallisen akkustrategian sähköistymissektoriin ja saatu Varsinais-Suomelle näkyvyyttä

• Osallistuminen 6.10.2021 klusteriwebinaariin, jatkotilaisuus 15.3.2022 Salossa. Lisäksi kevyempää alueiden 
välistä yhteistyötä.

• Turku Science Parkin osalta merkittävintä on ollut osallistuminen BF:n koordinoiman Invest In Finland toimintaan akkuarvoketjuun 
liittyvissä Investointi kyselyissä (+ osallistunut Get-Together tapahtumiin).

• Alueellinen vastaus on koordinoitu vuosien 2021 ja 2022 aikana yhteensä 10:een investointikyselyyn.

• TP3 Yritysten kasvua tukevan Varsinais-Suomen akkuteknologian osaamiskeskittymän 
rakentaminen

• Keskeiset toimenpiteet: Tilaisuuksiin on kutsuttu sekä korkeakoulujen, yritysten että julkisen sektorin edustajia.
• Osaamiskeskittymän kartoittaminen & konseptointi (ja rakentamisen & jatkotoimenpiteiden suunnittelu) 

päätettiin tehdä ostettuna asiantuntijatyönä, johon valittiin tekijäksi Gaia Consulting Oy.

• Tulokset: Julkistustilaisuus 29.11.2022 (Loppuseminaari & Osaamiskeskittymän läpikäynti)



Osaamiskeskittymä (”Polku”)…



Syvähaastattelut … (Lähtökohta ja oletukset)
Suurin potentiaali arvoketjun Applikaatiot-osassa Haastattelujen painotus!

Tutkimus Raaka-aineet
Raaka-
aineet, 

Materiaalit

Akut ja 
kennot Applikaatiot Kierrätys ja 

uusiokäyttö

Toteutuneet haastattelut (12 kpl)
• Aikaväli: 22.10 – 17.11.2020

1. Materiaalit ja kierrätys, 2/3 kpl
2. Akut ja kennot/Applikaatiot, 9/10 kpl

Oletimme, siis että erilaisten 'applikaatioiden' alueelle syntyy suurin osa 
uudesta liikevaihdosta joka hyödyntää Suomea!

 Heijastuu havainnoissa.

• Yrityshaastatteluissa painopiste oli yrityksissä jotka tuottavat ratkaisuja erilaisiin akkukäyttöisiin 
applikaatioihin. Ei kaivostoimintaa: Tämä liiketoiminnaan painopiste on todennäköinen juuri V-S alueella. 

• Toisaalta, projektissa tehdään tiivistä yhteystyötä Porin seudun rinnakkaisprojektin kanssa. Odotettavissa 
on, että uutta liiketoimintaa syntyy materiaalien, kemikaalien ja kiertotalouden ratkaisujen teemoihin. 



Syvähaastattelut – johtopäätökset (Kevät 2021)

• Löytämällä oikean fokus-alueen, ja riittävällä panostuksella siihen, voisi 
todennäköisemmin päästä kasvamaan maailman markkinoilla.

• Esimerkiksi, jos muu maailma keskittyy EV puoleen, Suomi voisi keskittyä  jollekin riittävän isolle 
niche-alueelle (Batteries for Harch USE, Työkoneet, jne.).

• Arvoketjun osaamisalueiden kehittymisen myötä Suomi voi kasvattaa osaamistaan 
myös materiaaliteknologiassa ja älykkäässä teollisessa valmistuksessa.  Kasvun 
mahdollisuuksia monelle teollisuuden alalle. 

• Tämän takia akkuekosysteemin arvoketjun tarkastelua pitää avata tarkemmin myös applikaatioiden 
alueella, sillä siellä on isoin liiketoimintapotentiaali. 

• Akkujen älykästä käyttöä pitää lisäksi tarkastella osana kokonaisvaltaista energiaratkaisua.
• Uusia yritys-yliopisto yhteistyömuotoja tarvitaan kasvun tukemiseksi.

Tutkimus Malmit Materiaalit, 
kemikaalit

Kennoista 
akkupakettiin Applikaatiot

Arvoaineiden 
talteenotto ja 
kiertotalous
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30.11.2022
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Lähtökohta – ”Akku Arvoketju”
•

Havainnot ja palautteet (lisäyksiä alkuperäiseen):

• Erityisesti kannattaisi kiinnittää huomiota (fokusoida) ”Niche” sektoreihin, kuten kierrätykseen, kaivosteollisuuden 
(yleisemmin työkoneiden/teollisuuden) sähköisiin ratkaisuihin, joilla on myös eritysvaatimuksia 
”akku”ekosysteemissä.

• Muu maailma keskittyy EV puoleen --- "Se juna on jo mennyt", ei kannata enää polttaa rahaa!

• Meriteollisuudella on myös tärkeä rooli ja sillä on ”isona” niche-alueena omat spesifiset tarpeet sähköistymisen 
suhteen (Esim. Merikartta-työ / Turku AMK & Noviassa tehtävä tutkimus & opetus)

• Latausinfra (sähkönsaanti) on hyvin tärkeä, sillä ilman sitä on turha haaveilla esim. joukkoliikenteen, raskaan 
liikenteen tai logistiikan voivan siirtyä sähköisten ratkaisujen massakäyttäjäksi.

• Jokainen akku tarvitsee laturin! (ja jokainen laturi tarvitsee yhteyden virtalähteeseen, jne.)

• Lopuksi: Ilman kestävää kehitystä tukevaa energian tuotantoa ongelmaa vain siirretään (Green washing) ja 
esimerkiksi logistiikan ja meriteollisuuden (+ raskaiden työkoneiden) tapauksessa kestävästi tuotettu ”sähkö” pitäisi 
voida käyttää myös järkevässä muodossa (esim. e-polttoaineina).

Osaamiskeskittymä  - Polku kohti suurempaa ”VIISAUTTA”
Lähteet: Syksyllä 2020 tehdyt yrityshaastattelut, myöhemmistä tilaisuuksista ja suoraan 

toimijoilta saadut palautteet + omat huomiot yleisestä kehityksestä.

Tutkimus Raaka-
aineet

Raaka-
aineet, 

Materiaalit

Akut ja 
kennot Applikaatiot

Kierrätys ja 
uusiokäyttö



Sähköisen voimansiirron professuuri (8/-21 alkaen)



KORKEAKOULUT JA 
TUTKIMUSLAITOKSETYRITYKSET 

Potentiaaliset toimijat/vaikuttajat: eFlowHub (osaamiskeskittymä)
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Yhteenveto



Tärkeimmät huomiot (”Suomi-hattu päässä”)
• (Liikkumisen) Sähköistyminen EI OLE vain AKKUKEMIKAALEJA ja –TEKNOLOGIAA.

• Sähköistymisen arvoketjussa liiketoiminnan potentiaalia löytyy kaikista osista ja pelkästään 
materiaaleihin (ja niiden kierrätykseen) keskittyminen on Suomelle pitkällä tähtäimellä 
vähemmän kannattavaa kuin kokonaisvaltainen lähestyminen koko sähköistymiseen ml. Nichet.

• Latauslaitteet ja tekniikat, lataus-infran ja jopa sähköverkkojen (ml. Tuotannon ja 
jakelun) suunnittelu on hyvin tärkeää ottaa huomioon.

• ”Jokainen akku TARVITSEE laturin” JA ”kaikkea sähköä EI VOIDA SÄILÖÄ akkuihin”, SEKÄ 
logistiikkakeskukset ja Satamat tarvitsevat suuren energiatarpeen huomioivia ratkaisuja.

• Eritoten (pitkän matkan) logistiikan ja merenkulun puolella sähköistyminen 
tarvitsee myös ratkaisuja, joissa SÄHKÖ SÄILÖTÄÄN esim. e-polttoaineisiin (P2X) 
lisäksi pitää huomida ”voiman” kuljetus kohteeseen sen jakelu/käyttö (X2P).

• Hybridi ratkaisut tai erilaiset ratkaisut käyttötarkoituksen mukaan pitää sallia, eikä saa lukita 
itseään vain yhteen ”oikeaan” Mahdollisuus mukautumiselle pitää olla olemassa jatkossakin.

• Esimerkiksi ”HIILI- ja RESURSSI neutraalien” ratkaisujen tarjoamisen LEGACY-tekniikoiden muuttamiseen!

• Koulutus ja yhteistyö ”oppilaitosten” ja liike-elämän kanssa on hyvin tärkeää!



• Toimiala (ja toimintaympäristö) nopeasti 
muuttuva >> Tekemistä muutettu.

• Varsinais-Suomen vahvuudet: 
sähköistyminen, applikaatiot ja palvelut.

• Alueella on neljä (4) hyvin vahvaa 
yliopistoa ja korkeakoulua, jotka 
tuottavat paljon liike-elämää 
hyödyttäviä tutkimustuloksia ja 
kouluttavat osaajia. Lisäksi he voivat 
tarjota osaamista esim. palveluina 
yrityksille (testaustoiminta, kokeilut, …)

• Invest In Finland toiminta: Seudulliset 
vahvuudet ja realiteetit tunnistettu ja 
otettu huomioon, asemoitu Lounais- ja 
Varsinais-Suomi suomalaiseen akku- ja 
sähköistymisen arvoketjuun.

Opit (Varsinais-Suomi / Lounais-Suomi ”hattulla”)
eFlow Hub ja 
Varsinais-Suomen alue

Kasvua sähköistymisestä 
teknologiametalli-klusteriin 
ja Satakunnan alue



Salo Region
Intelligent Production

• Production site for battery packs
• Infra for novel production
• Battery chargers and power

supplies

Turku Region
Innovation Centre

• End user innovations
• Startup companies
• City as a testbed: Electric public

transportation

Pori Region
Technology Metal Cluster

• Metal industry
• Refining & recovery
• Novel materials for battery 

applications

Southwest Finland
Center of Expertise in Battery Technology & Electrification

Universities and 
Higher education 
centers @ Region



Kiitos!
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Kaikki materiaalit tullaan jakamaan.

All materials will be published.

Kiitos kaikille osallistujille!



Networking with impact


