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LYHENTEET

LIB Litiumioniakku
NiCd Nikkelikadmiumakku 
NiMH Nikkelimetallihydridiakku
NMC Litiumnikkelimangaanikobolttioksidi eli sekametallioksidi (katodimateriaali)
PbA Lyijyakku
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1. JOHDANTO

Tämän raportin tarkoitus on tarkastella erilaisten sähköautoissa käytettävien akkujen kierrä-
tystä ja hyödynnettävyyttä: benchmarkkaamalla akkujen kierrätysmenetelmiä tieteellisten 
julkaisujen ja muiden relevanttien tietolähteiden avulla globaalisti; selvittämällä akkujen kier-
rätystä koskevaa lainsäädäntöä ja kierrätysjärjestelmiä kansainvälisellä tasolla; sekä selvittä-
mällä liikennekäytöstä poistuvien akkujen uusiokäytön ja uudelleen valmistuksen mahdolli-
suuksia. Tämä raportti on osa suurempaa julkaisukokonaisuutta, joka on tehty osana Battery 
Recycle Akkupuisto -hankkeen hanketoteutusta.

Tässä raportissa puhuttaessa akuista tarkoitetaan pienempiä, jopa yksittäisistä kennoista ra-
kentuvia akkuja, ja akustoilla suurempia kokonaisuuksia, kuten sähköautojen ajovoima-akku-
ja. Raportti keskittyy sähköautojen akustoihin ja niissä käytettäviin materiaaleihin, erityisenä 
painopisteenä litiumioniakut (LIB:t). Samalla käsitellään myös joitain muita käytössä olevia 
akkukemioita (ei-litiumioniakkuja). Raportissa selvitetään saatavilla olevan kirjallisuuden pe-
rusteella akkujen kiertotalouteen oleellisesti liittyviä prosesseja, kuten uusiokäyttöä ja kierrä-
tystä, näiden nykyistä tasoa sekä niihin liittyvää lainsäädäntöä eripuolilla maailmaa. Raportti 
ilmestyy kolmiosaisena julkaisusarjana: 
1. Akkujen kierrätyksen taso ja kierrätystä koskeva lainsäädäntö
2. Sähköautojen ajovoima-akuissa käytettävien materiaalien kierrätysmenetelmät
3. Sähköautojen ajovoima-akkujen uusiokäyttö ja uudelleenvalmistus

Voimakas liikenteen sähköistäminen ja huoli ympäristön tilasta ovat herättäneet runsaasti 
kiinnostusta niin akkujen käyttöä, kuin niiden uusiokäyttöä ja kierrätystä kohtaan käytös-
sä olevien akkujen määrän kasvaessa. (Chen, Ma, Chen, Arsenault, Karlson, Simon & Wang 
2019, Hua, Zhou, Huang, Liu, Ling, Zhou, Zhang & Yang 2020, Moore, Russell, Babbitt, To-
maszewski & Clark 2020) Vaikka perinteisissä polttomoottoriautoissa sekä muissa sovelluk-
sissa käytettävät lyijyakut (PbA:t) dominoivat vielä ladattavien akkujen markkinoina, myös 
muita ladattavia akkukemioita on tarjolla. (Assefi, Maroufi, Yamauchi & Sahajwalla 2020, 
Dehghani-Sanij, Tharumalingam, Dusseault & Fraser 2019) PbA:jen lisäksi yleisesti autoissa 
käytettäviä akkuja ovat sähköajoneuvoissa käytettävät nikkelimetallihydridiakut (NiMH:t) ja 
LIB:t. (Gaines 2014)

Samalla kun akkujen käyttö yleistyy, kasvaa myös akkujätteen määrä mm. sähköajoneuvojen 
määrän kasvaessa. (Liu, Lin, Cao, Zhang & Sun 2019) Kasvava akkujätteen määrä lisää tarvet-
ta sen käsittelylle niin turvallisuuden kuin ympäristön näkökulmasta, kun akkujen sisältämät 
haitalliset sekä arvokkaat aineet saadaan talteen. (Hua ym. 2020, Huang, Pan, Su & An 2018) 
Akut sisältävät laajan kirjon erilaisia materiaalijakeita (muovit, metallit, epämetallit, paperi/
pahvi, kemikaalit). Suurin osa näistä jakeista on mahdollista kierrättää ja saadut kierrätys-
tuotteet voidaan käyttää akkutuotannossa tai muissa vaihtoehtoisissa käyttökohteissa. Näin 
neitseellisten raaka-aineiden tarve vähenee ja siten niiden tuotannon ympäristövaikutukset 
lievenevät. (Dehghani-Sanij ym. 2019)

Akut ovat energiansäilöntäyksiköitä, jossa energia säilytetään kemiallisena potentiaalienergia-
na. Akkua ladattaessa sähköenergia säilötään kemialliseen muotoon, ja latausta purettaessa 
prosessi kumotaan. (Park 2012) Kaikki edellä mainitut akut rakentuvat samanlaisista komponen-
teista, vaikka ne on valmistettu eri materiaaleista. Yleisesti akut koostuvat elektrodeista (anodi ja 
katodi), niitä erottavasta separaattorista sekä elektrolyytistä, jotka on suljettu umpinaisen kuo-
ren sisään (KUVIO 1.). Tämä on pienin mahdollinen kokonaisuus, jota voidaan kutsua akuksi, eli 
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ns. kenno. Kennon sisällä elektrodit ovat yhteydessä kuoreen ja sen ulkopuolelle virrankeräinten 
välityksellä, ja sisäisesti virrankulun elektrodien välillä mahdollistaa elektrolyytti. (Gaines 2014) 
 

KUVIO 1. Kennon sisärakenne, eri kokoisia akkurakenteita sekä niiden käyttökohteita

Ladattavia litiumionikennoja valmistetaan monilla eri geometrioilla. Saatavilla on sauva-, nap-
pi-, pussi- tai prismaattisina kennoina. Tutuin muoto on varmasti sauva-akku, joita voidaan 
käyttää esimerkiksi taskulamppujen virtalähteenä (KUVA 1.). Prismaattisia kennoja on useam-
paa tyyppiä ja kokoa, kuten sauvakennoja, näitä käytetään esimerkiksi kannettavissa laitteissa 
(KUVA 1.). Kovakuoristen kennojen lisäksi on myös pehmeärakenteisia pussikennoja, joiden 
kuori on joustavasta materiaalista valmistettuja. (Park 2012)

Yksittäisistä kennoista voidaan rakentaa useamman kennon akkuja tai ne voidaan koota mo-
duuleiksi, joista kootaan edelleen akustoja, esimerkiksi sähköauton voiman lähteeksi. (Hua ym. 
2020, Park 2012, Skeete, Wells, Dong, Heidrich & Harper 2020) Kuviossa 1 on esitetty edellä ku-
vattujen akkujen rakennetasojen keskinäistä suhdetta ja erikokoisten akkujen käyttö sovelluk-
sia. (Hua ym. 2020, Meshram, Pandey & Mankhand 2014) Kennojen määrä akuissa voi vaihdella 
suuresti ja esimerkiksi sähköautojen akustoissa voi olla tuhansia kennoja: Tesla Model S:n akus-
to sisältää yli 7000 pientä sauvakennoa, kun taas Nissan Leaf vain hieman alle 200 suurempaa 
pussikennoa. (Elwert, Goldmann, Römer, Buchert, Merz, Schueler & Sutter 2015)
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KUVA 1. a) Taskulampun sylinterikenno ja b) puhelimen prismaattinen kenno
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2. AKKUJEN KIERRÄTYKSEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA JÄRJESTELMÄT

Tämän raporttikokoelman ensimmäinen osa syventyy akkuja koskevaan lainsäädäntöön eri 
maissa ja alueilla. Erityisenä painopisteenä on litiumioniakkujen kierrätys, sillä LIB-teknologia 
on vielä suhteellisen tuoretta, eikä vakiintuneita kierrätysjärjestelmiä ole vielä kattavasti muo-
dostunut. Samalla tässä osiossa tarkastellaan, millaisia keräysjärjestelmiä maailmalla ja Suo-
messa käytetään akkujen kierrätyksessä sekä tutustutaan jo vakiintuneeseen akkujenkierrä-
tysjärjestelmään, eli miten lyijyakkujen kierrätys on järjestetty.

2.1. Litiumioniakkujen kierrätykseen liittyvä lainsäädäntö

Tässä luvussa tutustutaan erilaiseen erityisesti LIB:ja koskevaan lainsäädäntöön EU-alueella, 
Itä-Aasiassa, Oseaniassa sekä Pohjois-Amerikassa. Raportissa on tarkoitus tutustua kansainvä-
lisellä tasolla LIB:jen kierrätystä koskevaan lainsäädäntöön ja sen muutoksiin, koskien lähinnä 
EU:n uutta komission ehdottamaa akkuja ja paristoja koskevaa direktiiviä, joka on raportin kir-
joitusajankohtana käsiteltävänä Euroopan Parlamentissa. Samalla tarkastellaan lain asettamia 
tavoitteita ja kierrätysjärjestelmä vaateita.

2.1.1. Suomi ja Eurooppa

Suomessa akkuja ja paristoja koskeva lainsäädäntö perustuu Euroopan unionin yhteiseen 
sääntelyyn. EU-alueella on voimassa ns. paristo- ja akkudirektiivi (2006/66/EY), jota ollaan 
parhaillaan uudistamassa. Paristo- ja akkudirektiivi koskee akkujen ja paristojen markkinoille 
tuomista, sekä käytettyjen akkujen ja paristojen keräystä ja käsittelyä. Direktiivi velvoittaa EU-
maita keräämään vuositasolla tietoa akkujen keräys- ja kierrätysmääristä sekä kierrätystehok-
kuudesta. (Direktiivi 2006/66/EY) Nämä tiedot ovat kaikkien saatavilla komission kokoamana 
Eurostat-sivustolta, josta löytyy vastaavia tilastoja myös joidenkin yhteistyömaiden osalta 
(Norja, Islanti, Liechtenstein ja Iso-Britannia). (Eurostat 2020)

EU-alueella kierrätys perustuu laajennettuun tuottajavastuuseen, ja direktiivin mukaan ak-
kujen ja paristojen tuottajien tulee suoraan tai kolmannen osapuolen kautta kattaa kaikki 
keräyksestä ja kierrätyksestä syntyvät kulut tuottajavastuun myötä. Tuottajalla tarkoitetaan 
EU-markkinoille akkuja tai paristoja tuovaa osapuolta. (Direktiivi 2006/66/EY) Akkujen ja paris-
tojen kierrättämistä Suomessa valvoo Pirkanmaan ELY-keskus ja tuottajavastuuta ylläpitävät 
pääosin tuottajayhteisöt (kolmas osapuoli). (Ymparisto.fi 2021)

Voimassa olevan Direktiivin 2006/66/EY mukaan akut ja paristot jaetaan kolmeen kategoriaan: 
kannettavat akut ja paristot, teollisuusakut ja -paristot sekä ajoneuvoakut ja -paristot. Kan-
nettavat akut ja paristot sisältävät mm. kuluttajaelektroniikan (puhelimet, kannettavat tieto-
koneet, sähköhammasharjat) käyttöön tarvittavat akut sekä paristot ja johdottomat työkalut. 
Teollisuusakkujen ja -paristojen alaisuuteen kuuluu mm. kulkuneuvojen (esimerkiksi sähköau-
tot ja -pyörät) käyttövoima-akut sekä työkoneiden akut (trukit, kaivostyökoneet jne.). (Direk-
tiivi 2006/66/EY) Ajoneuvoakut ja -paristot taas sisältävät muut kuin ajovoima-akut ajoneu-
voissa (esim. starttiakut). Suomessa kunkin kategorian alla toimii useampi tiettyihin akkuihin 
erikoistunut tuottajayhteisö:

• Kannettavat akut ja paristot
 • Recser Oy (kaikki kannettavat akut ja paristot)
 • ERP Finland ry (kaikki kannettavat akut ja paristot)
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• Teollisuusakut ja -paristot
 • Akkukierrätys Pb Oy (lyijyakut)
 • Suomen Autokierrätys Oy (sähkö- ja hybridiautojen ajovoima-akut)
 • Recser Oy (kannettavat teollisuusakut ja -paristot sekä kannettavat ajoneuvoakut)
• Ajoneuvoakut ja -paristot
 • Akkukierrätys Pb Oy (lyijyakut) (Ymparisto.fi 2021)

Kierrätysvastuiden lisäksi direktiivi määrää myös vähimmäiskeräys- ja -kierrätystavoitteet, 
sekä miten näitä seurataan. (Direktiivi 2006/66/EY) Koska direktiivi ei erottele kaikkia akkuja 
kemioittain, saatavilla ei ole esimerkiksi LIB:jen tai NiMH:jen keräys- ja kierrätysmääriä. Pir-
kanmaan ELY-keskus kuitenkin arvioi, että vuonna 2018 Suomessa olisi kerätty 110 tonnia LIB-
jätettä, huomauttaen samalla tietojen olevan puutteellisia. (Ely-keskus 2020)

Raportin kirjoitushetkellä akkudirektiiviä ollaan uudistamassa ja Euroopan komissio luovutti 
parlamentille ehdotuksensa akkuja ja paristoja koskevasta lainsäädännöstä 10.12.2020. (EUR-
Lex 2021) Uusi direktiivi on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Ehdotuksen pyrkimyk-
senä on kestävän kehityksen ja materiaalien kierron edistäminen sekä sosiaalisten ja ympä-
ristöhaittojen ehkäisy. Toimilla pyritään lisäämään EU-alueen omavaraisuutta kierrätyksen ja 
materiaalitehokkuuden avulla. Samalla pyritään lisäämään vastuullisuutta koko akkujen elä-
mänkaaren aikana sekä minimoimaan akkujen valmistuksesta, käytöstä ja kierrätyksestä ai-
heutuvia ympäristövaikutuksia. (Komission ehdotus COM(2020) 798 final)

Siinä missä voimassa oleva direktiivi sisältää 30 artiklaa, uusi ehdotus on laajuudeltaan 79 ar-
tiklaa laajentaen direktiivin sisältöä huomattavasti. Merkittäviä uusia lisäyksiä akkujen kierto-
talouden kannalta ovat mm. akkujen uusiokäyttö ja uudelleenrakentaminen, kierrätysmate-
riaalien käyttövaateet suuremmissa akuissa, akkujen vaihdettavuus kuluttajaelektroniikassa, 
suurten akkujen hiilijalanjälki sekä akkupassi. Samaan aikaan kiristetään mm. keräys- ja kierrä-
tystavoitteita, sekä tehdään tarkennuksia ja lisäyksiä akkujen merkintäsäädöksiin. Lisäksi säh-
köautojen ajovoima-akut on eroteltu omaksi kategoriakseen (sähköajoneuvoakut). (Direktiivi 
2006/66/EY, Komission ehdotus COM(2020) 798 final)

Uusiokäyttöä ja uudelleenrakentamista koskevat säädökset mahdollistavat akkujen uudelleen 
käytön ja hyödyntämisen, sekä asettaa rajaehtoja ja yleisiä toimintatapoja akkujen uudelleen 
hyödyntämiseen. Kierrätysmateriaalien käyttövaade akuissa varmistaa ja luo markkinoita 
kierrätysmateriaaleille ja kiristyvät keräys- ja kierrätysvaateet lisäävät kierrätysmateriaalien 
tarjontaa tulevaisuudessa. Kierrätystä tulevaisuudessa helpottaa myös tarkennukset pakkaus-
merkintöihin, jotka voivat avustaa niin kuluttajien kuin kierrättävien yritysten lajittelun helppo-
utta, ja siten tehostaa niin keräystä kuin kierrätystä. (Komission ehdotus COM(2020) 798 final)

Samaan aikaan materiaalien eettisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä edistetään akkujen hiilija-
lanjäljen seurannalla, joka koskee tietynlaisia sähköautojen ajovoima-akkuja sekä teollisuusak-
kuja. (Komission ehdotus COM(2020) 798 final) Näiden akkujen mukana on jatkossa (1.7.2014 
lähtien) hiilijalanjälki-ilmoitus, jossa ilmoitetaan akun hiilijalanjälki, hiilidioksiekvivalentti ja 
akun hiilijalanjäljen jakautuminen sen elinkaaren mukaan (raaka-aineet, akun valmistus, akun 
kuljetus myyntiin sekä akun käytöstä poisto ja kierrätys). (Komission ehdotus COM(2020) 798 
final, Komission ehdotus COM(2020) 798 final - Liitteet)

Lisäksi niin pienten (yleiskäyttöiset irtoakut) kuin suurten (tietyt ehdot täyttävät teollisuus-
akut ja sähköautojen ajovoima-akut) akkujen ja paristojen suorituskyvylle ja kestävyydelle 
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asetetaan vaatimuksia. (Komission ehdotus COM(2020) 798 final) Aluksi pienten irtoakkujen 
valmistajien on ilmoitettava arviot akkujen suorituskyvystä ja kestävyydestä (kapasiteetti, 
keskimääräinen käyttöaika, säilyvyys, syklityskestävyys ja vuotosuojaus). (Komission ehdotus 
COM(2020) 798 final, Komission ehdotus COM(2020) 798 final - Liitteet) Tulevaisuudessa mää-
ritellään myös vähimmäisrajat näille eri muuttujille. Direktiivissä annetaan myös lähtölaukaus 
paristojen asteittaiselle käytöstä poistamiselle. (Komission ehdotus COM(2020) 798 final) Suu-
rempien akkujen kohdalla tulee jatkossa ilmoittaa nimelliskapasiteetti, teho ja energian koko-
naishyötysuhde sekä näiden häviö, sisäinen resistanssi ja sen kasvu sekä osoitettu käyttöikä. 
(Komission ehdotus COM(2020) 798 final, Komission ehdotus COM(2020) 798 final - Liitteet) 
Kuten pienempien akkujen ja paristojen kohdalla, näille eri muuttujille tullaan jatkossa asetta-
maan vähimmäisvaatimukset. (Komission ehdotus COM(2020) 798 final)

Myös akkupassilla seurataan tulevaisuudessa akkujen eettisyyttä. Akkupassi on osa suurempaa 
tulevaa akkuihin liittyvää sähköistä järjestelmää, johon rekisteröidään suuret teollisuusakut ja 
sähköajoneuvojen akustot ja niihin liittyvää tietoa. Akkupassi sisältää sähköisesti edellä mainit-
tujen akkutyyppien akkukohtaista tarpeellista informaatiota ja sen käyttö alkaa vuonna 2026. 
(Komission ehdotus COM(2020) 798 final)

Kierrättämistä edistävät ja helpottavat useat muutokset nykyiseen direktiiviin verrattuna, kuten 
akkujen merkintöihin tulevat muutokset, vaatimus helposti irrotettavuudesta ja kierrätysma-
teriaalin käyttövaateet. (Komission ehdotus COM(2020) 798 final) Akkujen merkintöihin tulee 
muutoksia vuosina 2023 ja 2027, jolloin akkuihin täytyy merkitä asteittain seuraavia tietoja: tie-
to valmistajasta (nimi, tuotenimi, tavaramerkki), tunnistemerkintä (tyyppi-, erä- tai sarjanume-
ro), mallitunniste, valmistuspäivä, markkinoille tuomisajankohta, akun koostumus, vaaralliset 
aineet sekä kriittiset raaka-aineet, erilliskierrätysmerkintä sekä QR-koodi, joka sisältää edellä 
mainitut tiedot. (Komission ehdotus COM(2020) 798 final, Komission ehdotus COM(2020) Tu-
levan direktiivin mukaan irrotettavien akkujen tulee olla helposti irrotettavia sekä vaihdettavia, 
mikäli akun vaihtaminen on mahdollista. (Komission ehdotus COM(2020) 798 final)

2.1.2. Yhdysvallat ja Kanada

Yhdysvalloissa ja Kanadassa ei ole LIB:jen liittyen käytössä kansallisia tuottajavastuujärjes-
telmiä, joten litiumioniakkujen kierrätystä säädellään pääasiassa yleisellä jätelainsäädännöl-
lä tai vaihtoehtoisesti kierrätys on täysin vapaaehtoista ja aluekohtaista. (Choi & Rhee 2020, 
King & Boxall 2019, Sun, Yang, Huisingh, Wang & Wang 2015) Kummassakaan maassa ei ole 
maanlaajuista velvoittavaa lainsäädäntöä LIB:jen keräyksestä ja siten käytänteet ovat vahvas-
ti osavaltio- ja provinssikohtaisia. Molemmissa maissa toimii kuitenkin yksi suuri keräysohjel-
ma, Call2Recycle. Call2Recycle toimii niin Yhdysvalloissa kuin Kanadassa maanlaajuisesti ja 
sen toimintaa rahoittaa vapaaehtoisesti yrityksiä, joiden toimintaan akut ja paristot liittyvät. 
Toimintaan sisältyy niin akkujen keräys kuin kerättyjen akkujen toimittaminen kierrättäville 
tahoille. (Sun ym. 2015, Winslow, Laux & Townsend 2018) Call2Recycle:n toiminta on siis tuot-
tajavastuun kaltaista, mutta toiminta on vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa, eikä yrityksiä siten 
ole velvoitettu osallistumaan keräykseen. Tosin Kanadassa Call2Recycle osallistuu yhteissään-
telyn kautta lakisääteiseen keräykseen tietyissä provinsseissa. (King & Boxall 2019, Winslow 
ym. 2018) Myös muita tällaisia keräysohjelmia on olemassa. Esimerkkeinä The Big Green Box 
ja Battery Solutions, jotka toimivat Yhdysvalloissa. (Winslow ym. 2018)

Koska keräyksen ja kierrätyksen säätely on pitkälti paikallishallintojen alaisuudessa, ovat jär-
jestelmät monenkirjavia, mutta löytyy joukosta myös EU-lainsäädännön tyyppisiä järjestel-



12

miä. Yhdysvalloissa kansallisella tasolla säädellään mm. vaarallisen jätteen hävityksestä, johon 
LIB:t voivat tietyin kriteerein sisältyä, mutta koska LIB:ja ei ole luokiteltu kokonaisuudessaan 
vaaralliseksi jätteeksi, säätelyä on myös osavaltiotasolla, kattavan kansallisen lainsäädännön 
puuttuessa. Jotkin osavaltiot ovat kieltäneet LIB:jen kaatopaikkauksen. (Winslow ym. 2018) 
Kuten Yhdysvalloissa, Kanadassa säätely on vaihtelevaa ja provinssikohtaista. Joissain provins-
seissa kierrätys on pakollista ja velvoittaa tuottajat järjestämään keräysjärjestelmän, tällaisissa 
provinsseissa tyypillisesti on myös jonkinlaisia kierrätys- ja keräystavoitteita. (Sun ym. 2015, 
Winslow ym. 2018)

2.1.3. Itä-Aasia ja Oseania

Kiinassa LIB:ja ei ole luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi, mutta valmistajia keräykseen velvoitta-
vaa sääntelyä on olemassa. (Winslow ym. 2018) Kiinassa laajennettua tuottajavastuuta sovel-
letaan vain sähköautojen LIB:hin. Tähän tuottajavastuuta koskevaan kokonaisuuteen kuuluu 
myös tuottajien kannustaminen valmistaa akkuja, jotka on helppo kierrättää. Akkujen tulisi siis 
olla mahdollisimman helppo purkaa kierrätyksessä, ja kierrättävien yritysten tulisi saada tar-
vittavaa informaatiota kierrätystä helpottamaan. (Skeete ym. 2020) Käytössä on myös joitain 
kansallisia standardeja, jotka liittyvät purkamiseen ja akun kunnon testaamiseen. (Wang & Wu 
2017) Erilaiset standardit ja määräykset eivät kuitenkaan sisällä vaatimuksia kierrätystehok-
kuuksista. Kiinassa on kuitenkin joukko keräyssysteemejä, jotka toimivat koko maan laajuises-
ti. (Winslow ym. 2018)

Toisin kuin Kiinassa, on Japanissa, Etelä-Koreassa ja Taiwanissa käytössä kaikki akut ja paristot 
kattavat tuottajavastuuseen perustuvat kierrätysjärjestelmät. (Sun ym. 2015) Japanissa lain-
säädäntö, joka liittyy akkujen kierrätykseen, on osa yleisesti kierrätykseen liittyvää lainsäädän-
töä, ja se kannustaa tuottajia vastaanottamaan ja kierrättämään valmistamiaan tuotteita. Laki 
ei kuitenkaan velvoita valmistajia, eikä aseta keräystavoitteita. Laissa on kuitenkin asetettu 30 
% kierrätystavoite ja Japanissa on rakennettu verkosto ja infrastruktuuri litiumioniakkujen kier-
rätystä varten. (Winslow ym. 2018) Etelä-Korea on ottanut käyttöön laajan tuottajavastuun. 
Paristojen tuottajat ovat vastuussa keräyksestä, mutta tuottajat asettavat itse keräystavoit-
teet. Etelä-Koreassa tuottajia kuitenkin sanktioidaan, mikäli tavoitteita ei saavuteta. (Sun ym. 
2015) Samalla Etelä-Koreassa kuluttajat on velvoitettu palauttamaan käytetyt sähköautojen 
akut. Vaikka tämä on velvoite, palautuksesta saa palkkion. (Choi & Rhee 2020) Taiwanissa kier-
rätykseen osallistuvat niin kansalaiset, kunnat kuin kierrätystä varten perustettu rahasto, jota 
rahoittaa akkujen tuottajat. Keräyksen jälkeen kunnat keräävät ja myyvät jätteen kierrättäville 
yrityksille. (Sun ym. 2015) 

Oseanian osalta Australiassa ja Uudessa-Seelannissa ei ole laajoja pakollisia kierrätysjärjes-
telmiä ja akkuja viedään maiden ulkopuolelle kierrätettäviksi, kierrätykseen tarvittavan infra-
struktuurin puuttuessa. (Sun ym. 2015) Australiassa akut on jaoteltu vain kannettaviin akkui-
hin ja suuriin lyijyakkuihin (yli 5 kg painavat PbA:t), eikä kannettavien akkujen (joihin LIB:t ja 
NiMH:t siis kuuluvat) keräyksestä ei ole säädetty lakia tai muuta ohjeistusta, ja keräys onkin 
laajalti yhdistysten varassa. (King & Boxall 2019, Sun ym. 2015, Winslow ym. 2018) Akkujen 
kierrättämistä varten ei myöskään ole säädetty standardeja tai muita vastaavia prosesseja. 
Uudessa-Seelannissa ladattavien akkujen keräys on järjestetty kuntien kautta, mutta kaikkia 
akkutyyppejä ei kierrätetä maan sisällä. Tuottajavastuu ei siis ole laajemmin käytössä Uudessa-
Seelannissa tai Australiassa, lisäksi keräys keskittyy pääasiassa lyijyakkuihin. (Sun ym. 2015)
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2.2. Akkujen keräyksen ja kierrätyksen taso, kierrätystehokkuudet

Tässä luvussa käsitellään keräys- ja kierrätyslainsäädäntöä käytännössä, ja sitä miten lainsää-
däntö näkyy mm. käytettyjen akkujen keräyksessä ja miten käytänteet eroavat toisistaan glo-
baalisti. Syvennytään tarkemmin siihen, miten EU-alueella keräystä ja kierrätystä tarkkaillaan, 
miten voimassa olevan direktiivin implementointi on vaikuttanut kierrätykseen ja miten mah-
dollinen uusi lainsäädäntö tulee vaikuttamaan näihin tekijöihin.

2.2.1 Suomi ja Eurooppa

EU:n alueella tavoitteet on asetettu akkudirektiivissä. Direktiivin 2006/66/EY mukaan keräys- 
ja kierrätysmääriä seurataan tonneina ja -asteita massaprosentteina. Keräysaste lasketaan ot-
taen huomioon edellisen kolmen vuoden (sisältäen kyseinen kalenterivuosi) myydyt paristot 
ja akut kategorioittain (kannettavat, teollisuus sekä ajoneuvo) ja suhteuttamalla ne kyseisenä 
vuonna kerättyihin paristoihin seuraavasti:
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Tällä hetkellä käsittelyssä olevassa esityksessä pohditaan uutta laskutapaa, sillä nykyinen ei 
sovellu pitkäikäisille LIB:lle. Uusi direktiivi ei kuitenkaan sisällä uutta laskutapaa, vaan laskuta-
van selvittäminen on jätetty tulevaksi toimenpiteeksi direktiivin sisälle, ja nykyistä laskutapaa 
käytetään vielä vuoden 2023 loppuun. (Komission ehdotus COM(2020) 798 final)

Koko EU-alueella ja kaikissa sen jäsenmaissa keräystavoite käytetyille akuille ja paristoille 
26.9.2016 mennessä oli 45 %. (Direktiivi 2006/66/EY) Esimerkiksi kannettavien akkujen kohdalla 
vuonna 2016 kierrätysaste oli 46,8 % EU-alueen keskiarvona ja kierrätysaste-tavoite saavutet-
tiin 16:ssa silloisesta 28:sta EU-maasta. Vastaavasti vuoteen 2018 mennessä keräysaste nousi 
47,5 %:iin ja 18 maata 28:sta oli saavuttanut tavoitteen. Kaikkien maiden tietoja ei kuitenkaan 
ole vuodelta 2018 ja jos näiden maiden osalta tarkastellaan vuotta 2017 nousee luku 20 maahan. 
Suomessa keräysasteet olivat kyseisinä ajankohtina 46,0 % ja 45,0 %. Kuviossa 2 on esitetty 
esimerkinomaisesti kannettavien akkujen ja paristojen keräysasteet EU-maissa sekä Norjassa ja 
Isossa-Britanniassa vuonna 2018, tai viimeiseltä saatavalta vuodelta. (Eurostat 2020)

Yleisen keräystavoitteen lisäksi direktiivi määrää myös kierrätysasteesta ja -tehokkuudesta. 
Akkukemioista nykyinen direktiivi erittelee vain PbA:t ja NiCd:t. Muita akkukemioita sisältävi-
en akkujen kierrätystä seurataan vain edellä mainittujen kolmen kategorian ja vaadittavan 50 
massaprosentin kierrätysasteen mukaisesti. PbA:jen tavoitelluksi kierrätysasteeksi on asetettu 
65 % ja NiCd:jen 75 %. (Direktiivi 2006/66/EY)

Laskutavan muutoksen lisäksi uuden direktiivin puitteissa keräystavoitteet kannettavi-
en paristojen sekä akkujen suhteen nousevat asteittaan 70 prosenttiin vuoden 2030 lop-
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puun mennessä. Esitys kieltää kerättyjen akkujen hävittämisen kaatopaikkaamalla tai 
polttamalla, ja samalla määrää, että kaikki kerätyt akut on kierrätettävä. Lyijyakkujen kier-
rätystehokkuus kiristyy vuoden 2030 alkuun mennessä nykyisestä 65 prosentista asteittain 
80 prosenttiin. Samalla litiumpohjaisille akuille asetetaan oma erillinen kierrätystehokkuus-
tavoite, joka kasvaa 65 prosentista (1.1.2025) 70 prosenttiin (1.1.2030). (Komission ehdotus 
COM(2020) 798 final) Samalla asetetaan materiaalikohtaisia talteenottovaateita (Co,Cu, 
Li, Ni, Pb). Kierrätystavoitteiden lisäksi määrätään uudistuksia materiaalikohtaisiin kierrä-
tystavoitteisiin, jotka edellyttävät, että 90 % Co, Cu, Ni, Pb ja 35 % Li kerätään talteen vii-
meistään 2026 alkaen, ja määrät kiristyvät vuodesta 2030 alkaen 95 prosenttiin ja 70 pro-
senttiin. (Komission ehdotus COM(2020) 798 final, Komission ehdotus COM(2020) 798 final 
- Liitteet) Materiaalikohtaisten kierrätysvaatimusten rinnalla tullaan tulevaisuudessa edel-
lyttämään, että uudet teollisuus-, ajoneuvo- ja ajovoima-akut sisältävät enenevässä mää-
rin kierrätettyjä materiaaleja (Co, Li, Ni ja Pb). (Komission ehdotus COM(2020) 798 final) 
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3. LYIJYAKUT – ESIMERKKI TOIMIVASTA JA TEHOKKAASTA KERÄYKSESTÄ JA 
KIERRÄTYKSESTÄ

Lyijyakut ovat yksi käytetyimmistä ladattavista akuista. PbA:jen markkinaosuus onkin tois-
taiseksi suurin ladattavien akkujen markkinoilla. (Assefi ym. 2020, Dehghani-Sanij ym. 2019) 
PbA:t koostuvat tyypillisesti muoviseen kuoreen pakatuista lyijy- ja lyijyoksidielektrodeista 
sekä rikkihappoelektrolyytistä. Lyijyn vaarat on tunnettu jo kauan, ja siten pitkään käytössä 
oleille akuille on kehittynyt jo vakiintunut kierrätysjärjestelmä monissa maissa. (Gaines 2014) 
Keräysaste on ollut korkea mm. monissa Euroopan maissa, Yhdysvaloissa ja Japanissa jo 
1990-luvulta lähtien. (Ahmed 1996) 

PbA:jen kierrätys on melko yksinkertainen prosessi, materiaalin yhdenmukaisuuden johdosta. 
Eri valmistajien akut valmistetaan samoista komponenteista ja komponentit samoista mate-
riaaleista. Tämän johdosta PbA:t on mahdollista käsitellä automatisoidusti ja ilman jatkolajit-
telua. (Gaines 2014) Kierrätys alkaa akkujen kuoren hajottamisella, jolloin akun sisältämä rik-
kihappo (elektrolyytti) saadaan eroteltua akkumassasta. Tätä seuraa komponenttien erottelu, 
joko manuaalisesti purkamalla tai murskaamalla ja erottelemalla akkujen komponentit fysikaa-
listen ominaisuuksien perusteella. Lopuksi erotellut komponentit (akkuhappo, akkupasta, lyijy, 
muovit) jatkokäsitellään tuotteiksi (lyijy, rikkihappo, muovirae). (Ahmed 1996, Gaines 2014) 

PbA:jen kierrätystä ja kiertotaloutta edistää automaation ja lyijyn vaarojen lisäksi, mahdolli-
suus uusiokäyttää materiaali alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, eli akkuvalmistukseen. Kier-
rätetty materiaali on laadukasta ja siten on muodostunut toimiva kiertotalousjärjestelmä. 
(Ahmed 1996, Gaines 2014) Monissa maissa PbA:jen kierrätys on pakollista eikä akkuja saa hä-
vittää esimerkiksi sekajätteen mukana. Kierrätyksen pakollisuuden seurauksena on muodostu-
nut toimivat keräys- ja kierrätysverkostot, joten myös keräys- ja kierrätysasteet ovat korkeita. 
(Ahmed 1996) 
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Tässä osana Battery Recycle Akkupuisto -hank-
keen hanketyötä tehdyssä osaraportissa on selvi-
tetty akkujen kierrätystä koskevaa lainsäädäntöä 
ja käytössä olevia kierrätysjärjestelmiä painottaen 
sähköautojen ajovoima-akkuina käytettävien litiu-
mioniakkujen kierrätystä. Osara-portissa esitellyn 
selvityksen tarkoituksena on luoda kokonaisku-
va nykyään käytetyistä kierrätysjärjestelmistä ja 
lainsäädännöllisistä ohjaustavoista, joilla käytöstä 
poistuvia akkuja hallinnoidaan. Osaraportissa tutus-
tutaan näihin seikkoihin niin Suomen ja Euroopan, 
kuin kansainvälisellä tasolla. Lisäksi raportissa esi-
tellään akkuihin liittyviä peruskäsitteitä ja -raken-
teita johdantona raporttisarjan tulevia osia varten. 
Raportti pohjautuu tieteellisiin artikkeleihin sekä 
muihin relevantteihin lähteisiin, kuten erilaisten val-
tion virastojen ohjeistuksiin ja tiedonantoihin sekä 
lainsäädäntöön. Selvityksen tuloksena nähdään, että 
käytettyjen akkujen hallinnointi on monenkirjavaa, 
ja niin kierrätysjärjestelmät kuin lainsäädäntö vaatii 
monin paikoin uudistuksia, mikäli akkujen sisältä-
mät materiaalit halutaan hyödyntää tehokkaasti ja 
pyritään luomaan toimiva akkujen kiertotalousjär-
jestelmä. Tämä osaraportti on ensimmäinen osa kol-
miosaista julkaisusarjaa, jonka seuraavissa osioissa 
keskitytään käytöstä poistuvien akkujen kierrätyk-
seen ja muihin hyödyntämistapoihin, sekä käytöstä 
poistuvien akkujen muodostamiin riskeihin.
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