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Lyhenteet 

ASIC Application Specific Integrated Circuit, sovelluskohtainen 

mikropiiri 

BEV Battery electric vehicle, Akkukäyttöinen ajoneuvo  

CdTe Kadmium-telluridi ohutkalvo aurinkokennotyyppi 

CIGS kupari-indium-gallium-(di)seleeni ohutkalvo aurinkokenno-

tyyppi 

CSP Concentrated solar power, keskittävä aurinkokeräin 

DD Direct-drive, suoraveto eli vaihteeton (tuulivoimala)  

DSIG Double Fed Induction Generator, kaksoissyötetty liuku-

rengasepätahtigeneraattori 

EESG Electrically Excited Synchronous Generator, vierasmagne-

toitu tahtigeneraattori 

EOL End of life, tuotteen käyttöiän loppu 

ESS Energy Storage System, Energian varastointiin käytettävä 

teknologia 

HEV Hybrid electric vehicle, kevythybridiauto 

HTS High Temperature Superconducting Wind turbine, korkean 

lämpötilan suprajohdetuulivoimala 

HREE Heavy rare earth elements, atomipainonsa puolesta paina-

viin harvinaisiin maametalleihin kuuluvat metallit 

ICT Information and communication technology, tieto- ja 

viestintäteknologia 

IEA International Energy Agency, Kansainvälinen energiajär-

jestö 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, Hallitustenvä-

linen ilmastonmuutospaneeli 

IRENA The International Renewable Energy Agency, kansainväli-

nen hallitusten muodostama organisaatio, joka pyrkii edistä-

mään uusiutuvaa energiaa 

LFP Lithium iron phosphate, litium-rautafosfaattiakku 

LREE Light rare earth elements, atomipainonsa puolesta kevyisiin 

harvinaisiin maametalleihin kuuluvat metallit 
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mc-Si multicrystalline silicon monikiteisestä piistä valmistettu     

aurinkokenno 

MREE Middle rare earth elements, atomipainonsa puolesta harvi-

naisten maametallien keskiosiin kuuluvat metallit 

NCA Nikkeli-koboltti-alumiini litiumioniakku 

NMC Nikkeli-mangaani-koboltti litiumioniakku 

PEMFC Proton-Exchange Membrane Fuel Cell, Protoninvaihto- 

polttokenno 

PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle, lataushybridiauto 

PMSG Permanent Magnet Synchronous Generator, kestomagneetti-

tahtigeneraattori 

RC Recycled Content, kierrätetyn materiaalin osuus lopputuottei-

den valmistuksesta 

REE, REM Rare earth elements, rare earth metals, harvinaiset maa-

metallit 

sc-Si single-crystal silicon, yksikiteinen piistä valmistettu aurinko-

kenno 

USGS United States Geological Survey, Yhdysvaltojen geologian 

tutkimuskeskus 

YK Yhdistyneet kansakunnat 
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 Johdanto 

Vuonna 2019 ilmestyneessä IPCC:n raportissa todetaan, että saadaksemme pidettyä 

ilmaston lämpenemisen alle 1,5 asteessa, pitää hiilidioksidipäästöjen vähentyä 45 % 

vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja vuoteen 2050 mennessä maailman 

tulisi olla hiilineutraali. Pariisin ilmastosopimuksen ratifioineet maat ovat sitoutuneet 

toimiin, joilla nämä päästövähennykset saavutetaan. Suurin hiilidioksidipäästöjen ai-

heuttaja on energiantuotanto, tämän jälkeen liikenne. Jos Pariisin ilmastosopimuksen 

tavoite halutaan saavuttaa, tulee energiantuotannon ja liikenteen muuttua perusta-

vanlaatuisesti [1]. 

 

Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten päästövähennysten saavuttamiseksi tulee 

energiantuotannon siirtyä kohti uusiutuvia energiamuotoja. Nopeimmin kasvavia uu-

siutuvia energialähteitä ovat tuuli- ja aurinkovoima. Näistä on tullut yhä houkuttele-

vampia vaihtoehtoja niiden hyvän skaalautuvuuden, kilpailukykyisten hintojen ja to-

distetusti toimivien teknologioiden ansiosta. Lisäksi useat valtiot ovat luoneet suuria 

vihreän siirtymän rahoituspaketteja, joiden tarkoituksena on edesauttaa siirtymistä 

kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. [2] 

 

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että pääasiallisena ratkaisuna liikenteen päästöjen vä-

hentämiseen on liikenteen sähköistäminen. Sähköautot tarvitsevat tehokkaita akkuja 

ja kaikissa myydyimmissä sähköautoissa käytetään litiumioniakkuja. Litiumioniakku-

jen kehitys on ollut nopeaa ja tällä akkuteknologialla on päästy kapasiteetissa ja akun 

hinnassa tasolle, jolla sähköautoilu on kuluttajan kannalta järkevää. Litiumioniakkujen 

valmistamiseen tarvitaan suuria määriä kriittisiä metalleja ja haasteena on näiden me-

tallien riittävyys. Metallien riittävyyshaaste ei pelkästään koske akkuja, vaan myös 

sähkömoottoreita ja tarvittavaa sähköautojen latausverkostoa. 

 

Tuulivoimaloiden generaattoreissa ja sähköautojen kestomagneettimoottoreissa tar-

vitaan harvinaisia maametalleja, kuten praseodyymiä ja neodyymiä. Erityisesti nope-

asti yleistyvissä uudentyyppisissä suoravetotuulivoimaloissa harvinaisten maametal-

lien tarve on suuri. Myös aurinkovoimaloiden ohutlevykennojen valmistuksessa tarvi-

taan kriittisiä metalleja. Tuuli- ja aurinkovoimaloiden sähkötuotanto tarvitsee energian 

varastointia tasaamaan säästä johtuvaa kysynnän ja tarjonnan vaihtelua. Energian 
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varastoinnissa on käytössä myös litiumioniakkuja ja tämä aiheuttaa lisäpainetta 

akuissa tarvittavien kriittisten metallien riittävyydelle. [2] 

 

Sähköistyvä liikenne ja tuotantomenetelmät, jotka hyödyntävät uusiutuvia energialäh-

teitä, asettavat haasteen luonnonvarojen riittävyydelle. Näissä käytettävät teknologiat 

kuluttavat useampia metalleja ja suurempina määrinä kuin fossiilisiin energialähteisiin 

pohjautuvat teknologiat. Toisaalta nämä sektorit kilpailevat keskenään ja muidenkin 

sektoreiden, kuten ICT:n, robotisaation ja aseteknologioiden kanssa samoista metal-

leista. Maailmalla on havahduttu siihen, että tiettyjen metallien taloudellinen merkitys 

kasvaa ja saatavuuteen liittyy mahdollisia riskejä. Esimerkiksi EU on määritellyt listan 

kriittisistä metalleista, joita niiden suuren kysynnän tai korkean toimitusriskin ja talou-

dellisen merkityksen takia tulee seurata ja niiden saatavuutta parantaa. 

 

Maapallon elinehtoja eivät uhkaa nykyisellään vain ilmastonmuutos, vaan myös luon-

non monimuotoisuuden väheneminen, maaperän köyhtyminen, luonnonresurssien 

ylikulutus sekä kasvava jätteiden määrä. Yhdessä nämä uhat muodostavat globaalin 

kestävyyskriisin. Siihen vastaaminen edellyttää kulttuurin ja toimintatapojen muutok-

sia ja yhteiskuntien siirtymistä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Luonnonvaroja kulu-

tetaan kiihtyvällä tahdilla yli maapallon kestokyvyn. Luonnonvarojen käyttöönotto ja 

prosessointi aiheuttavat noin puolet globaaleista kasvihuonepäästöistä ja 90 % luon-

non monimuotoisuuden vähenemisestä. Emme siis voi torjua vain ilmastonmuutosta, 

varsinkaan sellaisin keinoin, jotka kasvattavat luonnonvarojen käyttöä. [3] 

 

Kriittisten metallien saatavauuteen vaikuttaa myös niiden maantieteellinen esiinty-

vyys. Esimerkiksi koboltin ja litiumin tuotanto on hyvin keskittynyttä, puhumattakaan 

harvinaisista maametalleista, joiden tunnetut esiintymät ovat lähinnä Kiinassa ja joi-

den tuotannosta Kiinalla on keskimäärin 60 % markkinaosuus. Tästä keskittymisestä 

johtuen riskit luonnonvarojen saatavuudelle ja hyödynnettävyydelle kasvavat, mistä 

esimerkkeinä ovat Kiinan vuonna 2010 asettamat vientirajoitukset harvinaisille 

maametalleille: rajoitusten johdosta näiden metallien ja niiden oksidien hinnat kasvoi-

vat moninkertaisiksi. [4, 5] 

 

Yhdeksi ratkaisuksi on tarjottu metallien kierrättämistä, mikä voi tuoda helpotusta ti-

lanteeseen tulevaisuudessa. Tällä hetkellä monien kriittisten metallien kierrätys on 

kuitenkin hyvin vähäistä; metallien keräys ja kierrätysteknologiat ovat vielä 
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kehitysvaiheessa. Varsinkin harvinaisten maametallien suhteen ollaan tilanteessa, 

jossa kierrätys on edelleen lähes olematonta. Kaupallisesti kannattavia kierrätyspro-

sesseja ei ole, koska kriittisiä metalleja runsaasti käyttäviä sovelluksia ei vielä ole riit-

tävästi tullut elinkaarensa päähän.  

 

Osa tämän työn käsittelemistä metalleista on hyvin spesifisiä tiettyihin käyttökohteisiin 

käytettyjä, kuten harvinaiset maametallit, toiset taas yleisemmin käytettyjä, kuten ku-

pari ja nikkeli. Kupari on monipuolinen metalli, jota käytetään paljon erityisesti sen 

erinomaisiin sähkön- ja lämmönjohtokykyihin perustuvissa sovelluksissa. Nikkeliä 

käytetään akuissa ja seosaineena erilaisissa metalliseoksissa, erityisesti ruostumat-

tomassa teräksessä. Vaikka kuparia ja nikkeliä tuotetaan jo nyt suuria määriä ja niitä 

esiintyy maankuoressa suhteellisen runsaasti, voi niiden kysyntä kasvaa hyvin nope-

asti uuden metalli-intensiivisen teknologian, kuten sähköisen liikkumisen yleistyessä, 

jolloin tuotanto ei välttämättä pysty vastaamaan tähän kysyntään.  

 

Julkisuudessa, poliittisessa keskustelussa ja tutkimuksessa keskitytään usein keinoi-

hin, joilla hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää ja ongelman ratkaisuksi tarjotaan 

sähköistyvää liikennettä ja energiantuotannossa siirtymistä uusiutuvien energialähtei-

den käyttöön. Ratkaisu sinällään on varmasti oikea, kun ajatellaan päästöjen vähen-

tämistä. Vähemmälle huomiolle ovat kuitenkin jääneet asiantuntijoiden kommentit ja 

raportit siitä, onko näin laajamittainen energia- ja liikenneteknologian muutos edes 

mahdollista nykyisillä metallien tuotantomäärillä ja varannoilla. 

 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää, mitä metalleja sähköistyvä liikenne ja uusiutu-

vien energianlähteiden tuotanto vaativat ja kuinka paljon uudet teknologiat aiheuttavat 

kysynnän kasvua kriittisille metalleille. Työ on jaettu kirjallisuusosuuteen ja kriittisen 

analyysiin, joka käsittää laskentamenetelmän kuvauksen ja tulososuuden. Työn tutki-

muskohteiksi on rajattu sähköisen liikenteen osalta sähköauto ja uusiutuvien energia-

lähteiden osalta tuulivoima, osittain myös aurinkovoima. Tässä työssä käsiteltäviksi 

luonnonvaroiksi eli metalleiksi on valittu: kupari, nikkeli, litium, koboltti, gallium, in-

dium, seleeni, telluuri sekä harvinaisista maametalleista dysprosium, neodyymi ja pra-

seodyymi. 
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Tutkimuskysymyksiä ovat:  

1) Mistä sähköautoihin, tuuli- ja aurinkovoimaloihin tarvittavat raaka-aineet tule-

vat, missä metallit tuotetaan sekä soveltuvin osin myös jatkojalostusketjun 

tarkastelu, mihin metallit tuotteissa päätyvät ja missä tuotteet valmistetaan? 

Kuinka ja missä sekundäärituotanto toteutuu tänä päivänä? 

2) Mikä näiden metallien kysyntä on nyt ja tulevaisuudessa ja riittääkö tuotanto 

kattamaan ennustetun kysynnän lisääntymisen? 

3) Millä keinoilla metallit voitaisiin saada riittämään sekä liikenteen sähköistämi-

seen että uusiutuvan energiantuotannon tarpeisiin tulevaisuudessa? 

 Käyttökohteet 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen asettaa suurimmat päästöjen vähennyspaineet mer-

kittävimpiin hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin teollisuudenaloihin, joita ovat energian-

tuotanto (lämpö- ja sähköenergia) sekä liikenne ja teollisuus (kuva 1).   

 

 

Kuva 1. Maailmanlaajuiset fossiilisista energialähteistä (maankäytöstä aiheutuvia päästöjä ei 
ole huomioitu) peräisin olevat hiilidioksidipäästöt sektoreittain vuonna 2018 [6]. 

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin vuonna 2019 noin 26 % maailman sähköstä. 

Koska lämmityksessä ja liikenteessä käytetään pääosin edelleen öljyä ja kaasua, on 

uusiutuvien energialähteiden osuus maailmassa käytetystä kokonaisenergiasta 
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kuitenkin vain noin 11 % (kuva 2) [7].  Ei siis riitä, että uusiutuvilla energialähteillä 

korvataan fossiilisilla energiamuodoilla tuotettu sähkö, vaan lisäksi niiden tulee kor-

vata öljyn ja kaasun avulla tuotettu energiamäärä liikenteessä, kun liikenne sähköis-

tyy. 

 

Kuva 2. Maailman sähköntuotanto ja kokonaisenergiantuotanto tuotantomuodoittain  
vuonna 2019 [7, 8]. 

Tämän päälle tulee vielä normaali sähköntarpeen kasvu: vuosien 2000–2020 aikana 

sähkönkulutus on kasvanut maailmanlaajuisesti keskimäärin 3,0 % vuosittain [9]. Osa 

tästä kasvusta johtui jo kasvavasta sähköisen liikenteen osuudesta, mutta toistaiseksi 

sen merkitys on pieni. Koko sähköisen liikenteen sähkönkulutus oli vuonna 2018 maa-

ilmanlaajuisesti 58 terawattituntia eli 0,26 % sähkön kokonaiskulutuksesta [10]. Teol-

lisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tarkoittaa usein myös sähkönkulutuksen 

nousua, kun fossiilista polttoaineista saatavaa energiaa pyritään korvaamaan. Esi-

merkiksi SSAB suunnittelee Raahen terästehtaan siirtymistä raudanvalmistuksessa 

hiilipelkistyksestä vetypelkistykseen. Tällöin saman rautamäärän tuottamiseen vedyn 

avulla tarvitaan noin kymmenkertainen määrä sähköä nykyiseen verrattuna, eli noin 

10–12 terawattituntia vuodessa. Se olisi noin kuudesosa koko Suomen sähköntuo-

tannosta  [11].  
 

Yleinen sähkönkulutuksen kasvu sekä liikenteessä kulutetun öljy- ja kaasuenergian 

korvaaminen sähköenergialla luovat valtavan paineen jo muutenkin lisääntyville uu-

siutuvan energian käytölle. Jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin päästäisiin, 

on laskettu, että uusituvan energian tuotannon tulee vähintään kaksinkertaistua 
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nykyisestä vuoteen 2050 mennessä. Hiilineutraaliustavoitteeseen pääsemiseksi kas-

vun tulee olla vielä huomattavasti suurempaa. IEA:n raportin mukaan vuonna 2050 

90 % energiasta tulee tuottaa uusiutuvilla energialähteillä, tuuli- ja aurinkovoiman 

osuuden ollessa suurin yhteensä noin 70 %. [2, 10, 12, 13] 

 

Haasteena on myös se, että uudet teknologiat kilpailevat osittain samoista resurs-

seista (kuva 3). Esimerkiksi tuulivoimaloiden generaattoreissa ja sähköautojen säh-

kömoottoreissa käytetään samoja harvinaisia maametalleja ja autojen sekä tuuli- ja 

aurinkovoimaloiden energian varastoinnissa käytettävissä akuissa tarvitaan litiumia, 

kobolttia ja nikkeliä. Näiden lisäksi myös yleisempien metallien, kuten kuparin, käyttö 

kasvaa valtavasti, kun niitä tarvitaan suuria määriä useissa kestävän kehityksen mu-

kaisissa teknologioissa.
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Kuva 3. Havainnepiirros EU:n määritelmän mukaisten kriittisten metallien käyttökohteista [14].
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Tässä luvussa tarkastellaan yleisemmin sähköautoja, tuulivoimaloita ja energian va-

rastointiin käytettäviä teknologioita. Tapaustutkimusluvussa 5 käsitellään sähköautoa 

ja tuulivoimalaa tarkemmin metallien riittävyyden kannalta. 

 Sähköautot 

On laskettu, että EU:n alueella liikenteen päästöjen tulee vähentyä 37,5 % vuoden 

2021 tilanteesta vuoteen 2030 mennessä, jotta Pariisin ilmastosopimuksessa sitou-

duttuihin päästövähennystavoitteisiin päästäisiin. EU on myös asettanut tavoitteeksi 

vähentää CO2-päästöjä 55 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tielii-

kenteen osuus liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä on suurin, noin 75 % (henkilö-

autoliikenne 45 % ja raskasliikenne 29 %). Sekä ilmailun että laivaliikenteen osuudet 

ovat kumpikin noin 11 % ja junaliikenteen noin 1 % [15]. Monet EU-maat ovatkin pyr-

kineet lisäämään sähköautojen määrää erilaisin tukikeinoin, esimerkiksi hankintatu-

kea myöntämällä tai ilmaisia latauspisteitä rakentamalla. Jotkin maat ovat jopa ehdot-

taneet polttomoottoriautojen myynnin kieltämistä lähitulevaisuudessa, esimerkiksi 

Norja vuoteen 2025 mennessä. Nähtävissä on, että sähköautojen määrä tulee kas-

vamaan merkittävästi; EU:n tavoitteena on kasvattaa nollapäästöautojen määrää ny-

kyisestä noin 3,3 miljoonasta autosta 40 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä, käsit-

täen noin 15 % EU:n autokannasta. Maailmanlaajuisesti ennusteiden vaihteluväli on 

suuri, mutta niiden mukaan vuonna 2040 liikenteessä on 150–900 miljoonaa sähkö-

autoa [16, 17].  

 

Litiumioniakut tuotiin markkinoille vuonna 1990 ja siitä lähtien niiden markkinat ovat 

kasvaneet nopeasti: vuonna 1990 litiumioniakkuja valmistettiin 2 GWh ja vuonna 2010 

jo kymmenkertaisesti, eli 20 GWh edestä (kuva 4). Kasvun odotetaan vain kiihtyvän, 

sillä vuonna 2030 ennusteiden mukaan maailmassa valmistettaisiin litiumioniakkuja 

2 600 GWh edestä [18]. Elektroniikassa litiumioniakkuja käytetään laajasti eri sovel-

luksissa, kuten puhelimissa ja sähkötyökaluissa. Litiumioniakkujen kysyntä elektro-

niikkateollisuudessa on hiukan tasaantunut, kasvun ollessa kuitenkin vuosittain noin 

6 %. Sähköautojen yleistyminen tulee kasvattamaan litiumioniakkujen kysyntää val-

tavasti: tässä segmentissä kysynnän kasvu on ollut keskimäärin noin 67 % per vuosi 

vuosien 2010 ja 2017 välillä, muodostaen jo nyt suurimman litiumioniakkujen markki-

nasegmentin. Myös litiumioniakkujen käytön energian varastointiin ennustetaan kas-

vavan.  [16, 19] 



 

 11 

 

Kuva 4. Litiumioniakkumarkkinoiden kehitys vuosina 2010–2017 [19]. 

Litiumioniakkujen hinnat ovat laskeneet huomattavasti viime vuosina, mikä johtuu 

suurelta osin akkutuotannon kapasiteetin kasvattamisesta. Kapasiteetin on laskettu 

vähintään nelinkertaistuvan, ehkä jopa kuusinkertaistuvan vuoden 2017 tasosta vuo-

teen 2022 tultaessa [16]. Nykvist et al. ennusteen [20] mukaan litiumioniakkujen hinta 

on noin puolet nykyisestä vuonna 2030 (100 €/kWh, nyt hinta noin 200 €/kWh) ja 

hinnan on ennustettu vielä puoliintuvan tästä, ollen noin 50 €/kWh vuonna 2040.  

 

Autonvalmistajat ovat tuoneet markkinoille kahdentyyppisiä sähköautoja, täyssähkö-

autoja (BEV, Battery Electric Vehicle) ja hybridiautoja (HEV, Hybrid electric vehicle). 

HEV sähköautot voidaan jakaa vielä lataushybrideihin (PHEV, Plug-in Hybrid Electric 

Vehicle) ja kevythybrideihin; erona näillä on se, että PHEV autojen akkuja voidaan 

ladata sähköverkosta ja kevythybridit lataavat vain itsenäisesti jarrutusenergiaa tal-

teen akkuihin. Vuonna 2020 sähköautoja (HEV + BEV) myytiin noin 3,2 miljoonaa ja 

erityisesti Euroopan osuus kasvusta on vahvaa (1,4 miljoonaa autoa vuonna 2020). 

Myös raskaampaa liikennettä ollaan sähköistämässä ja varsinkin sähköbussien mark-

kinat ovat kasvussa: vuonna 2017 sähköbusseja valmistettiin maailmanlaajuisesti 

421 000 kappaletta. [16, 21] 

 

Useat autonvalmistajat, mm. Volvo, Ford ja Jaguar, ovat ilmoittaneet siirtyvänsä pel-

kästään täyssähköautojen tuotantoon. Lähes kaikki muutkin suuret autonvalmistajat 

ovat ilmoittaneet aikeistaan lisätä sähköautojen osuutta runsaasti. Syynä sähköauto-

jen määrän kasvuun on ainakin osittain EU:ssa voimassa oleva päästöraja-asetus, 

jota ollaan taas tiukentamassa vuonna 2021. [22] 
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Sähköautoissa käytetään pääasiassa kahdentyyppisiä litiumioniakkuja, joista voidaan 

niiden katodikemioiden perusteella käyttää lyhenteitä NCA ((litium)-nikkeli-koboltti-

alumiini) ja NMC ((litium)-nikkeli-mangaani-koboltti). Litiumioniakkujen menestys pe-

rustuu niiden erinomaiseen energiatiheyteen, keveyteen ja lataussyklien kestoon. Li-

tiumioniakut mahdollistivat ensi kertaa sähköautoille pitkän toimintamatkan, pitkäikäi-

set akut ja nopean latauksen. Litiumioniakuissa käytetään katodimateriaaleina li-

tiumia, kobolttia ja nikkeliä, ja näiden lisäksi NCA-akuissa alumiinia sekä NMC-

akuissa mangaania. Anodi on tehty grafiitista. Litium-ionit liikkuvat elektrolyytin läpi 

katodilta anodille ja takaisin (riippuen käytetäänkö akkua vai ladataanko sitä). Liiken-

teen sähköistyminen tulee aiheuttamaan näiden metallien kysynnälle valtavan pai-

neen.  [5] 

 

Jotta varastoitu sähköenergia saadaan tehokkaasti muunnettua ja siirrettyä liike-ener-

giaksi pyörille, tarvitaan tehokkaita sähkömoottoreita. Kestomagneettisähkömoottori 

mahdollistaa hyvän hyötysuhteen ja väännön kompaktin kokoisella moottorilla. Kes-

tomagneettisähkömoottorit ovat mahdollistaneet kasvaneen toimintamatkan ja tehon 

eli ominaisuudet, joiden vuoksi sähköautoista on tullut kilpailukykyisiä polttomoottori-

autojen kanssa. Kestomagneetteina autoissa käytetään neodyymi-rauta-boori 

(NdFeB) -magneetteja. [23]  

 

Sähköautojen yleistyminen tulee aiheuttamaan myös kuparintuotannolle haasteita. 

Täyssähköautossa on keskimäärin noin 83 kg kuparia, kun vastaavassa polttomoot-

toriautossa sitä on noin 8–22 kg. Raskaassa liikenteessä määrät ovat vielä suurempia 

ollen noin 370 kg kuparia/sähköbussi. Lisäksi sähköautojen latausasemat tarvitsevat 

kuparia noin 6 kg/asema.  [24] 

 

Sähköautojen suuri etu verrattuna polttomoottoriautoihin on se, että ne eivät aiheuta 

lähipäästöjä, eivätkä siten heikennä ilmanlaatua käyttöpaikassaan. Toinen merkittävä 

sähköautojen etu on niiden erinomainen hyötysuhde. Päästöjen osalta lopulta kyse 

on kuitenkin siitä, miten sähköautoissa käytettävä sähkö tuotetaan. Jos sähkö tuote-

taan esimerkiksi kivihiilellä, vastaavat sähköauton päästöt lähes normaalin poltto-

moottoriauton päästöjä. Tämän vuoksi sähköautojen yleistyminen aiheuttaa myös 

painetta uusiutuvan energiantuotannon kapasiteetin nopealle kasvattamiselle. Säh-

köautoista lisää tietoa tapaustutkimuksen näkökulmasta luvussa 5.1. [25] 
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 Energiantuotanto 

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi maailman energiantuotannon on siirryttävä uusiu-

tuviin energialähteisiin. Tällä hetkellä eniten uusiutuvaa energiaa tuotetaan vesivoi-

malla, mutta suurimmat kasvupotentiaalit ovat tuuli- ja aurinkovoimassa. Uusiutuvien 

energialähteisiin perustuvissa teknologioissa etuina on päästöttömyyden lisäksi hyvä 

skaalautuvuus: ne mahdollistavat paikallisen energiantuotannon, kuten aurinkopa-

neelien asennuksen talon katolle tai tuulivoimalan rakentamisen maatilalle. Suurem-

massa mittakaavassa saavutetaan myös etuja skaalautuvuudessa: tavanomaisen ko-

koisen hiilivoimalan (n. 500 MW) rakentaminen vie noin 4 vuotta, mutta esimerkiksi 

Ruotsissa Nysäteriin rakenteilla olevan vastaavan tehoisen (475 MW) tuulivoimapuis-

ton pystytys tulee viemään vain noin 2 vuotta. [10, 26] 

 

Voimalaitoksille on annettu käyttökerroin (Capacity Factor), joka kertoo voimalan pit-

källä aikavälillä tuottaman energian suhteen siihen energiaan, mikä tuotettaisiin, jos 

voimala toimisi koko ajan enimmäistehollaan. Uusiutuvilla energialähteillä käyttöker-

roin vaihtelee riippuen sijainnista, vuodenajasta, säästä ja huoltoseisokkien määrästä, 

mutta keskimäärin se pysyy vuositasolla suhteellisen tasaisena. Merelle ja rannikolle 

rakennettavissa (offshore) tuulivoimaloissa päästään tasaisempien tuulien ja yleisem-

min käytettyjen suoravetotuulivoimaloiden ansioista parempiin käyttökertoimiin (30–

50 %) kuin maatuulivoiman (onshore) (20–40 %) tuotannossa. Aurinkovoimassa käyt-

tökerroin riippuu voimakkaasti paneelien sijainnista ja vuodenajasta, mutta on selvästi 

matalampi kuin tuulivoimaloissa (10–20 %).  [27, 28]. 

2.2.1. Tuulivoimalat 

Tuulivoima on ollut viime vuosina nopeimmin kasvava uusiutuvan energiantuotannon 

muoto. Vuonna 2020 tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettiin jo enemmän energiaa ja edul-

lisemmin kuin hiilenpoltolla EU:n ja Yhdysvaltojen alueella. Energian tuotannosta 

EU:n alueella tuulivoimalla tuotetaan noin 3 kertaa enemmän sähköä kuin aurinkovoi-

malla. [2, 29, 30] 

 

Tuulivoimaloiden koko ja tuotantokapasiteetti ovat kasvaneet koko ajan; vielä 2000-

luvun alussa suurin rakennettu tuulivoimala oli teholtaan 1,5 MW, mutta vuonna 2019 

rikottiin jo 10 MW:n raja. Tuulivoimalan lavan halkaisijan kasvattaminen laskee säh-

köenergian tuotannon yksikkökustannusta. Korkeammat tuulivoimalat hyötyvät 
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kovemmasta ja tasaisemmasta tuulesta ja vähäisemmästä maanpinnan aiheutta-

masta turbulenssista. Ongelmaksi onkin muodostunut tuulivoimaloiden kasvanut 

paino ja vaihteiston mekaaninen kestävyys. Vaihteiston tehtävänä on muuntaa lapo-

jen hidas pyörintänopeus nopeammaksi generaattorille, joka muuntaa liike-energian 

sähköksi. [29] 

 

Paino- ja kestävyysongelmien ratkaisemiseksi on kehitetty vaihteettomia suoraveto- 

eli DD-tuulivoimaloita (direct drive). Näissä lavat pyörittävät suoraan akselia, joka on 

yhdistetty generaattoriin. Jotta lapojen hidas pyörintäenergia saadaan muutettua te-

hokkaasti sähköenergiaksi, tarvitaan kestomagneettigeneraattoreita, joiden valmis-

tuksessa vastaavasti tarvitaan suuria määriä harvinaisia maametalleja. Euroopan ko-

mission raportissa arvioidaan, että 2050-luvulle tultaessa joidenkin harvinaisten 

maametallien kysyntä voi kasvaa 15-kertaiseksi verrattuna vuoteen 2018 ja syynä tä-

hän on pääasiassa juuri kestomagneettigeneraattoreiden kasvanut kysyntä.  [2]  

 

DD-tuulivoimaloiden etuna on parempi toimintavarmuus, koska suurin osa tuulivoima-

loiden vioista ja huoltoseisokeista aiheutuu vaihteiston tai laakereiden vikaantumi-

sesta. Tuulivoimalan generaattori ja vaihteisto sijaitsevat voimalan tornin päässä na-

sellissa (kuva 36, luvussa 5.2), ja kun ko. painavaa vaihteistoa ei enää tarvita DD-

tuulivoimaloissa, voidaan tuulivoimaloiden kokoa kasvattaa tai rakenteita keventää.  

DD-tuulivoimaloilla on erinomainen hyötysuhde kaikilla tuulen voimakkuuksilla, mutta 

erityisesti heikoilla tuulilla, verrattuna vaihteellisiin, kun vaihteistossa tapahtuva ener-

giahäviö on saatu eliminoitua.  [2] 

 

Suurin osa rakennetusta tuulivoimasta on maatuulivoimaloita, mutta merituulivoima-

loiden määrä kasvaa kiihtyvää tahtia. Merituulivoiman etuina ovat paremmat tuulet ja 

pienemmät meluhaitat, koska voimalat sijaitsevat kauempana asutuksesta, mutta pe-

rustamis- ja huoltokulut ovat suuremmat kuin maalle rakennettavilla. Tämän vuoksi 

merituulivoimaloissa ollaan nopeasti siirtymässä DD-voimaloihin, jotka mahdollistavat 

tehokkaammat ja kevyemmät rakenteet. Vaikka DD-tuulivoimaloiden hankintahinta 

on suurempi, ovat niiden huoltokustannukset huomattavasti pienemmät. Tuulivoima-

loiden laskennallinen elinikä on 20–25 vuotta, jonka aikana suurimmat hankintakus-

tannukset saadaan katettua. Todellisuudessa elinikä voi olla vielä pidempi, koska uu-

sien teknologioiden kestävyydestä käytännön olosuhteissa ei ole vielä kokemusta 

useamman vuosikymmenen ajalta. [2, 31] 



 

 15 

Vaikka erityisesti merituulivoimassa ollaan siirtymässä DD-tuulivoimaloihin, valmiste-

taan ja kehitetään yhä paljon myös vaihteellisia tuulivoimaloita. Osassa yleisiä DFIG 

(Double Fed Induction Generator)-tuulivoimalatyyppejä käytetään generaattorissa 

paremman hyötysuhteen takia kestomagneetteja. Tällöin voidaan tehdä myös kevy-

empiä ja yksinkertaisempia vaihteistoja, koska kestomagneetin avulla hitaampi pyöri-

misnopeus saadaan tehokkaasti muutettua sähköenergiaksi. Näiden DFIG -tuulivoi-

maloiden kestomagneettigeneraattoreiden valmistamiseen tarvitaan myös suuri 

määrä harvinaisia maametalleja. Tuulivoimaloiden valmistajat ovat tiedostaneet riskin 

harvinaisten maametallien saatavuudessa ja ovat kehittäneet myös vierasmagne-

toidun tahtigeneraattorin (EESG Electrically Excited Synchronous Generator) jonka 

valmistamiseen ei tarvita yhtä suurta määrää näitä harvinaisia maametalleja. Haitta-

puolina EESG-tuulivoimaloissa ovat korkeammat valmistuskustannukset ja paino, 

jonka vuoksi ne eivät sovellu merituulivoiman tuotantoon. [2] 

 

Erilaisia tuulivoimalatyyppejä (kuva 5) [32]:  

a) DFIG-GB (Double Fed Induction Generator with Gearbox), kaksoissyötetty 

liukurengasgeneraattori, jossa vaihteisto 

b) DFIG-GB PMSG (Double Fed Induction Generator with Gearbox and Per-

manent Magnetic Synchronous Generator), kaksoissyötetty liukurengas-

generaattori, jossa vaihteisto ja kestomagneettigeneraattori 

c) DD EESG (Direct Drive Electrically Excited Synchronous  

Generator) suoraveto, vierasmagnetoitu tahtigeneraattori  

d) DD PMSG (Direct Drive Permanent Magnetic Synchronous  

Generator) suoraveto kestomagneettigeneraattori 
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Kuva 5. Erilaisten tuulivoimalatyyppien periaatekuvat: a) DFIG-GB b) DFIG-GB PMSG c) 
DD-EESG d) DD-PMSG) [32]. 

Taulukossa 1 on esitetty materiaalien kulutusta (t/GW) erilaisille tuulivoimalatyypeille. 

Taulukosta voidaan nähdä, että kestomagneettigeneraattoreita käyttävät tuulivoima-

latyypit tarvitsevat huomattavasti enemmän harvinaisia maametalleja. Huomioitavaa 

on myös se, että lähes kaikissa generaattoreissa käytetään jonkin verran harvinaisia 

maametalleja, vaikka varsinaisia kestomagneettigeneraattoreita ei käytetäkään. Har-

vinaisten maametallien kulutuksen lisäksi on huomioitava kuparin ja nikkelin korkea 

kulutus. Kuparin tarve, varsinkin DD-tuulivoimalatyypeissä on jopa viisinkertainen ver-

rattuna DFIG-tyypin voimaloihin. Nikkeliä kuluu kaikissa voimalatyypeissä suhteelli-

sesti sama määrä.  [31] 
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Taulukko 1. Erityyppisten tuulivoimaloiden rakentamiseen tarvittavien resurssien määrä 
t/GW tai kg/MW. Tässä työssä käsitellyt metallit on korostettu harmaalla  

taustavärillä [2]. 

 
DD 

EESG 

DD 

PMSG 

DFIG-GB 

PMSG 

DFIG  

GB 

Alumiiini (Al) 700 500 1 600 1 400 

Betoni 369 000 243 000 413 000 355 000 

Boori (B) 0 6 1 0 

Kromi (Cr) 525 525 580 470 

Kupari (Cu) 5000 3000 950 1400 

Lasi-ja hiilikuitu 8 100 8 100 8 400 7 700 

Mangaani (Mn) 790 790 800 780 

Molybdeeni (Mo) 109 109 119 99 

Nikkeli (Ni) 340 240 440 430 

Polymeerit 4 600 4 600 4 600 4 600 

Rauta (valu) (Fe) 20 100 20 100 20 800 18 000 

Sinkki (Zn) 5 500 5 500 5 500 5 500 

Teräs 132 000 119 500 107 000 113 000 

Harvinaiset maametallit 

Dysprosium (Dy) 6 17 6 2 

Neodyymi (Nd) 28 180 51 12 

Praseodyymi (Pr) 9 35 4 0 

Terbium (Tb) 1 7 1 0 

HMM yhteensä 44 239 62 14 

 

Sähköntuotannossa tuulivoimaloita on ollut laajemmassa käytössä suhteellisen vä-

hän aikaa, eikä niiden elinikää siten voida vielä tarkasti määrittää. Keskimäärin tuuli-

voimalan suunniteltu elinkaari on noin 20–25 vuotta, eli joskus 2040-luvulla valtava 

määrä voimaloita alkaa tulla elinkaarensa päähän [2]. Suurin osa tuulivoimaloiden 

materiaaleista on mahdollista kierrättää, mutta ongelmaksi on muodostumassa lapo-

jen ja harvinaisten maametallien kierrätysprosessi. Tällä hetkellä harvinaisten 

maametallien kierrätys on lähes olematonta (<1 %). Koska yksittäinen tuulivoimala 

sisältää satoja kiloja harvinaisia maametalleja, tulee näiden metallien kierrätysproses-

sien kehittäminen ja käyttöönotto olemaan ratkaisevassa roolissa metallien saatavuu-

den ja kierrätystehokkuuden kannalta. 

2.2.2. Aurinkovoimalat 

Aurinkoenergia on tällä hetkellä vesivoiman ja tuulivoiman jälkeen kolmanneksi suurin 

uusiutuvan energian lähde. Auringon säteilemää energiaa voidaan käyttää hyväksi 

joko sähkö- tai lämpöenergiana. Säteily voidaan muuttaa valosähköisen ilmiön avulla 

sähköenergiaksi aurinkokennossa tai lämpöenergiaksi aurinkokeräimen avulla. 
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Sähköntuotannossa aurinkokennoja (photovoltaic cells) asennetaan sarjaan, jolloin 

niitä kutsutaan aurinkopaneeleiksi (solar panels). Sähköä voidaan tuottaa myös kes-

kittävillä aurinkokeräimillä (CSP, concentrated solar power), mutta niiden osuus au-

rinkoenergialla tuotetusta sähköstä on vain noin 2,5 %. [10] 

 

Aurinkokennoja on erityyppisiä ja ne jaotellaan kahteen eri ryhmään: pii- ja ohutkal-

vopohjaisiin kennoihin. Piikennot ovat ensimmäisen sukupolven aurinkokennoja, 

jotka valmistetaan joko yksi- (sc-Si, single-crystal silicon) tai monikiteisistä (mc-Si, 

multicrystalline silicon) piikiekoista. Aurinkokennojen hyötysuhde heikkenee niiden 

lämmetessä ja yksikiteiset kennot lämpenevät monikiteisiä vähemmän. Monikiteisillä 

kennoilla on tämän vuoksi hieman huonompi hyötysuhde.  Kokonaishyötysuhde yksi-

kiteisellä piikennolla on tyypillisesti noin 15–26 % ja monikiteisellä 12–22 %. Yksiki-

teisten kennojen valmistaminen on haastavampaa ja kalliimpaa verrattuna monikitei-

siin, mutta paremman kestävyyden ja hyötysuhteen sekä viime aikoina alentuneiden 

valmistuskustannusten ansioista niitä käytetään monikiteisiä enemmän. Piikennojen 

tyypillinen paksuus on noin 150–300 μm, mutta jo alle 100 μm paksuuksiin on päästy 

viime vuosina. Valtaosa nykyisin käytössä olevista sähköenergian tuotantoon käytet-

tävistä aurinkokennoista on piikennoja (kuva 6)  [33, 34].  

 

Kuva 6. Eri aurinkokennotyypeillä tuotetun sähkön osuudet vuosina 1980-2019 [34]. 

Ohutkalvokennot on jaettu vielä toisen ja kolmannen sukupolven kennoihin. Toisen 

sukupolven yleisimmin käytettyjä kennoja ovat [33]: 

• amorfinen pii (a-Si, amorphous silicon) 

• kadmiumtelluridi (CdTe) 

• kupari-indium-gallium-(di)selenidi (CIGS) 
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Näistä eniten käytettyjä ovat CdTe-kennot 76 % ohutkalvokennojen markkinaosuu-

della ja sen jälkeen CIGS-kennot (21 % markkinaosuus) ja vähiten käytettyjä ovat a-

Si-kennot (3 % markkinaosuus). Ohutkalvokennojen merkittävin etu verrattuna piiken-

noihin on niiden muovattavuus. Ne ovat niin ohuita (<10 μm), että niitä voidaan taivu-

tella, jolloin niillä voidaan esimerkiksi verhoilla rakennusten julkisivuja. Toinen merkit-

tävä etu on se, ettei lämpötila vaikuta hyötysuhteeseen niin paljoa kuin piikennoilla, 

joten ne sopivat paremmin lämpimiin olosuhteisiin. CIGS-kennoilla on saavutettu jo 

23 % hyötysuhde ja CdTe-kennoilla 21 %. Myös valmistuskustannukset ovat tulleet 

viime vuosina alaspäin. Piin hinta vaikuttaa suuresti ohutkalvokennojen markkina-

osuuteen: kun piin hinta nousi vuonna 2006, kasvoi ohutkalvokennojen markkina-

osuus merkittävästi. CdTe-kennoilla tuotetun sähkön hinta on jo halvempaa kuin pii-

kennoilla. CdTe-kennojen suurin ongelma on kadmiumin käyttö. Kadmium on ympä-

ristölle myrkyllistä ja sen valmistus ja turvallinen kierrätys on kallista. Tästä syystä 

CIGS-kennojen markkinaosuuden on arveltu nousevan CdTe-kennoja suuremmaksi. 

[33, 34, 35] 

 

Toisen sukupolven kennoissa käytetään hyväksi kriittisiä metalleja: telluuria, galliumia 

ja indiumia. Näitä metalleja käytetään niiden erinomaisten optisten ominaisuuksien 

takia pinnoitteina parantamaan kennojen absorptiokykyä. Toisen sukupolven ohutkal-

vokennoissa käytetään telluuria (CdTe-kennot) tai indiumia, galliumia ja seleeniä 

(CIGS-kennot). Aurinkopaneelien valmistus on keskittynyt tällä hetkellä lähes täysin 

Kiinaan (86 % valmistuksesta) ja tämä aiheuttaa muille maille suurta riippuvuutta Kii-

nasta ja kasvattaa toimitusriskiä. [5, 35]  

 

Kolmannen sukupolven aurinkokennot ovat myös ohutkalvokennoja, mutta niiden val-

mistamiseen ei tarvita kriittisiä metalleja. Toistaiseksi niitä ei vielä ole markkinoilla, 

mutta esimerkiksi perovskiittikennojen kehitys on ollut nopeaa ja niiden hyötysuhde 

alkaa olla kilpailukykyinen markkinoilla olevien kennojen kanssa. Toisaalta myös en-

simmäisen sukupolven piikennoja kehitetään edelleen ja niiden hyötysuhde on paran-

tunut huomattavasti ja myös niistä on pystytty tekemään ohuempia ja vähemmän piitä 

sisältäviä, joten on hyvin mahdollista, että ne tulevat hallitsemaan markkinoita vielä 

pitkään. Samoin hyötysuhdetta on pystytty parantamaan huomattavasti hybridiken-

noilla, jotka koostuvat aurinkokennojen ja -keräimien yhdistelmästä. [33, 35]  
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Edellä mainittujen materiaalien lisäksi kuparia käytetään kaikissa aurinkoenergiatek-

nologioissa, myös lämpöenergian tuotannossa aurinkokeräimillä. Kuparia käytetään 

joko sähkönjohtimena kennoissa tai lämmönjohtimena aurinkokeräimissä. Tämän li-

säksi kuparia tarvitaan voimalaitosten liittämisessä sähköverkkoon [36]. 

 

Aurinkovoimaloiden oletetun elinkaaren on arvioitu olevan hieman tuulivoimaloita pi-

dempi, noin 30 vuotta. Aurinkovoimaloissa kriittisten metallien (Ga, In, Se, Te) kierrä-

tys on ongelmallista pääosin siksi, että kyseisiä metalleja on kennoissa vain pieninä 

pitoisuuksina eikä elinkaarensa päässä olevia aurinkokennoja vielä ole suuria määriä. 

Myöskään kaupallisesti kannattavia kierrätysprosesseja tai systemaattista keräysjär-

jestelmää ei ole olemassa. Tämän lisäksi myös CdTe-kennoissa käytetyn myrkyllisen 

kadmiumin kierrättäminen turvallisesti on ongelma. [35]   

2.2.3. Energian varastointi 

Koska tuuli- ja aurinkovoima ovat luonteeltaan stokastisia, tarvitaan tuotantopiikkien 

tasaamiseen ’säätövoimaa’. Tämä voidaan toteuttaa tuottamalla sähköä useammalla 

energiantuotantomenetelmällä, joista osa ei ole riippuvainen luonnonoloista. Parempi 

tapa olisi kuitenkin kyky varastoida tuotannon ylijäämä johonkin ’varastoon’ ja käyttää 

varastoitua energiaa aikoina, jolloin uusiutuva energialähde tuottaa heikommin eikä 

riitä kattamaan sen hetken kysyntää. Energian varastointiin on kehitetty erilaisia tek-

niikoita (Energy Storage Systems, ESS), joissa ylituotantoenergia varastoidaan [37, 

38]: 

• potentiaalienergiaksi pumppaamalla vettä tekoaltaaseen 

• luomalla paineilmaa, joka varastoidaan 

• sähkökemiallisena energiana akkuihin 

• kemiallisena energiana polttokennoihin 

• kineettisenä energiana juoksupyöriin 

• magneettikentässä keloihin 

• kondensaattorissa sähkökentän energiaksi 

• lämpöenergiana, esim. vesialtaissa tai hiekka-akuissa 

 

Sen lisäksi, että tuuli- ja aurinkovoima tuottavat epätasaisesti sähköä pitkällä aikavä-

lillä, aiheuttavat myös luonnon olosuhteiden muutokset lyhytaikaisia piikkejä sähkö-

verkkoon. Näiden häiriöiden poistamiseen tarvitaan ESS-järjestelmiä. Osaa edellä 
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listatuista tekniikoista käytetäänkin lähinnä jonkun muun varastointimenetelmän rin-

nalla häiriöiden poistoon.  

 

Energian pidempiaikaisen varastoinnin menetelmistä laajimmin käytössä on energian 

varastoiminen akkuihin. Litiumioniakuilla on erittäin hyvä energiatiheys, mutta tois-

taiseksi niiden käyttö tuuli- ja aurinkovoiman yhteydessä on ollut vähäistä, koska in-

vestointikustannukset litiumioniakkuihin ovat olleet liian korkeat. Energiantuotan-

nossa akun painolla ja koolla ei ole niin suurta merkitystä kuin liikenteessä, joten suu-

rempia ja painavampia, mutta halvempia akkutyyppejä (lyijyakut) on voitu käyttää nii-

den tilalla. Litiumioniakkujen hinnat ovat kuitenkin laskeneet koko ajan ja niiden käyttö 

sähkön varastointiin on kasvanut voimakkaasti (kuva 7). Tämä asettaa lisäpainetta 

litiumioniakuissa käytettyjen metallien tuotannolle. Tulevaisuudessa kuitenkin va-

nadiumvirtausakku, natriumrikkiakku sekä polttokennoteknologia mahdollisesti pys-

tyisivät korvaamaan litiumioniakut sähkönvarastoinnissa tai ainakin toimia vaihtoeh-

toisina teknologioina. [16, 37] 

 

 

Kuva 7. Energian varastoinnissa käytettyjen akkujen kapasiteetti [16]. 

 Metallit 

Kun energiantuotannossa siirrytään uusiutuviin energiamuotoihin ja liikennettä säh-

köistetään, tulee tiettyjen metallien kysyntä kasvamaan valtavasti. Lisäksi muutkin 

kasvavat sektorit, kuten ICT ja robotisaatio tulevat kasvattamaan samojen metallien 

kysyntää. On nähtävissä, että tiettyjen metallien kysyntä tulee olemaan niin suurta, 

että se tulee aiheuttamaan painetta metallien tuotantokapasiteettien kasvattamiseen 

ja pullonkauloja sovellusten valmistamiseen. Metallien tuotanto voi olla hyvin keskit-

tynyttä ja aiheuttaa saatavuusriskejä metallin jatkojalostajamaille. Monet valtiot 
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ovatkin alkaneet määrittää ns. kriittisiä metalleja, joiden ne arvioivat olevan kriittisiä 

taloudelle tai jollekin talouden osasektorille. [39] 
 

EU:n alueella on hyvin paljon tuulivoima- ja autoteollisuutta ja nämä alat ovat erittäin 

riippuvaisia metallien tuonnista. EU on listannut kriittiset metallit, joiden toimitusriskiä 

se yrittää pienentää. Kuvassa 8 on esitetty näiden metallien toimitusriski (pystyakseli) 

ja taloudellinen merkitys (vaaka-akseli) sekä muutos vuodesta 2017 vuoteen 2020: 

[5, 14] 

• Toimitusriskillä (Supply Risk) tarkoitetaan materiaalin toimitusepävarmuuden 

todennäköisyyttä EU:n alueelle. Toimitusriskin lukema perustuu arvioon 

mistä ja kuinka suuri osuus materialista tulee EU:n alueelle. Riskin arvioin-

nissa analysoidaan kunkin tuottajamaan poliittista tilannetta ja kauppasuh-

teita EU:n välillä.   

• Taloudellisella merkityksellä (Economic Importance) tarkoitetaan materiaalin 

merkitystä EU:n taloudelle: Kuinka paljon EU:n valmistava teollisuus voi 

luoda lisäarvoa materiaalin avulla.  

 

Kuva 8. EU:n määrittämien kriittisten metallien saatavuusriskin (pystyakseli) ja taloudellisen 
merkityksen (vaaka-akseli) muutos 2017 vs. 2020 [5]. 
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Kuvasta 8 nähdään, kuinka harvinaisten maametallien (kuvassa LREE ja HREE) ja 

koboltin toimitusriski on kasvanut huomattavasti. Myös kuparin toimitusriski on kas-

vanut hieman, mutta taloudellinen merkitys huomattavasti enemmän, vaikkei kuparia 

ei vielä ole määritetty kriittiseksi metalliksi. Litiumin tapauksessa sekä toimitusriski 

että taloudellinen merkitys ovat kasvaneet huomattavasti. Tämä kertoo siitä, että 

vaikka materiaalien kriittisyys on jo ymmärretty jonkin aikaa, ei tilanne muutu nope-

asti. 

 

Tämän luvun alaotsakkeiden 3.1-3.6 alla käydään läpi metallit, joita tämän työn puit-

teissa on tunnistettu kriittisiksi ja joiden riittävyyttä työ pyrkii arvioimaan. EU on niin 

ikään luokitellut työssä tarkasteltavista metalleista kaikki muut kriittisiksi paitsi kupa-

rin, nikkelin, seleenin ja telluurin. EU päivittää lähes vuosittain kriittisten metallien lis-

taa ja on ollut nähtävissä, että telluuria lukuun ottamatta edellä mainitut metallit lähes-

tyvät kriittisyyden rajaa (kuva 8). 

 Kupari 

Kupari on helposti muovattava korroosionkestävä ja antibakteerinen metalli, jolla on 

erinomainen lämmön- ja sähkönjohtokyky, lisäksi se on. Kuparilla on ollut valtava vai-

kutus ihmiskunnan historiaan: kupari oli ensimmäinen metalli, jota opittiin käyttämään 

työkalujen valmistukseen, ensimmäiset merkit ovat Lähi-Idästä ajalta noin 6000 eaa. 

Kuparin kovuutta opittiin parantamaan lisäämällä siihen tinaa, jolloin saatiin pronssia. 

Kuparia pystyttiin käyttämään hyväksi jo näin varhaisessa vaiheessa, koska kuparia 

esiintyy luonnossa myös puhtaassa muodossa. Kuparia tavataan useissa muodoissa 

maankuoressa: kuparikiisu-, borniitti-, kalkosiitti- ja kovelliittimineraaleissa.  [40] 

 

Kupari on yleinen metalli, jonka pitoisuus maankuoressa on noin 68 ppm  [41]. Kupa-

rin varannot ovat myös mittavat: vuonna 2020 varannot arvioitiin noin 870 miljoonan 

tonnin suuruisiksi  [42]. Kupari on ainoa tekninen metalli, jota käytetään merkittävissä 

määrin seostamattomana. Suurin kuparin raaka-ainetuottaja on Chile (28 % kaivos-

tuotannosta), tämän jälkeen Peru (10,9 %) ja Kiina (8,4 %) (kuva 9). Jalostetun kupa-

rin tuotantoa hallitsee Kiina lähes 40 % osuudella ja yhteensä jalostettua kuparia tuo-

tettiin vuonna 2020 noin 25 miljoonaa tonnia. Ongelmia kuparin tuotannolle asettaa 

kasvava kysyntä ja kuparimalmin laadun heikentyminen merkittävimmillä 
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kuparikaivoksilla, muun muassa Chilessä ja Yhdysvalloissa. Myös hiilenkäyttö kupa-

rikaivosten ja jalostuslaitosten suurimpana energialähteenä on ympäristösyistä on-

gelma. [40] 

 

 

Kuva 9. Kuparin suurimmat kaivostuottajamaat, niiden osuus raaka-aineen tuotannosta (%-
osuus ja tuotantomäärä kilotonneina), kaivos- ja jalostetun kuparin kokonaistuotantomäärät 

sekä varannot [42]. 

Kuparin etuna on sen suhteellisen hyvin toimiva kierrätysjärjestelmä. Kuparin kierrä-

tysaste (EOL) vuosina 2009–2019 oli keskimäärin noin 40 %  [40]. Suurimpana on-

gelmana kuparin kierrätyksessä on keräys, sillä erityisesti elektroniikassa oleva kupari 

ei tällä hetkellä päädy keräykseen tarpeeksi tehokkaasti [43]. 

 

 

Kuva 10. Kuparin kulutus eri sovelluksiin sekä kokonaiskulutus kilotonneina vuosina  
2006 a) ja 2019 b) [44, 45, 46]. 
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Kupari on oleellinen osa sähköautoissa sekä uusiutuvassa sähköntuotannossa käy-

tettäviä teknologioita. Tämä tulee vaikuttamaan suuresti kuparin kysyntään tulevai-

suudessa. Esimerkiksi DD-tuulivoimaloissa, joiden markkinaosuuden ennustetaan 

kasvavan eniten, kuparin kulutus voi olla jopa viisinkertainen verrattuna perinteisem-

piin tuulivoimaloihin. Myös sähköautoissa kuparin kulutus on jopa viisinkertainen polt-

tomoottoriautoihin nähden ja kasvava ICT-sektori vaatii yhä enemmän kuparia. Yh-

dessä nämä kaikki teknologiat aiheuttavat merkittävän kuparin kysynnän kasvun ja 

haasteita tuotannolle, jonka kapasiteettia tulee kasvattaa. Kuten kuvasta 10 nähdään, 

on kuparin kulutus kasvanut merkittävästi vuosien 2006–2019 aikana (n. 30 %) ja 

erityisesti liikenteeseen ja kulutustavaroihin käytetty osuus on kasvanut merkittävästi.  

 Litium 

Litium viittaa kreikan kielen sanaan lithos, joka tarkoittaa kiveä. Väriltään puhdas li-

tium on hopeisen vaaleanharmaa ja puhtaana metallina voimakkaasti reaktiivinen. 

Reaktivisuutensa takia litiumia ei esiinny luonnossa puhtaana metallina, vaan erilai-

sina yhdisteinä mineraaleissa kuten lepidoliitti, spodumeeni, petaliitti ja amblygoniitti, 

joita esiintyy usein suola-aavikoilla ja suolavesijärvissä (Etelä-Amerikan esiintymät). 

Malmina litiumia louhitaan yleisimmin spodumeenin muodossa (Australian esiinty-

mät). Litiumin hyödyntäminen alkoi toisen maailmansodan aikana kun ilmavoimissa 

tarvittiin korkeisiin lämpötiloihin soveltuvaa voiteluainetta. [39] 

 

Suurin raakalitiumin tuottajamaa on Australia ja sen jälkeen Kiina ja Chile (kuva 11). 

Tarkkoja lukuja jalostetun litiumin määristä ei ole julkisesti saatavilla, mutta tuotantoa 

hallitsee Kiina noin 45 % osuudellaan. Valtaosa spodumeenissa esiintyvästä litiumista 

jalostetaan Kiinassa ja vastaavasti taas litiumsuolan jalostusta hallitsee Etelä-Ame-

rikka (Chile 32 % ja Argentiina 20 %). Kiina on myös suurin litiumioniakkukomponent-

tien ja valmiiden akkujen tuottajamaa. Litiumia esiintyy suhteellisen runsaasti maan-

kuoressa (18 ppm  [41]) eivätkä tunnetut varannot lopu kesken lähitulevaisuudessa, 

mutta tuotantokapasiteetin tulee kasvaa huomattavasti, jotta ennustettuun kysyntään 

pystytään vastaamaan. [14, 39] 
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Kuva 11. Litiumin suurimmat kaivostuottajamaat, niiden osuus raaka-aineen tuotannosta (%-
osuus ja tuotantomäärä tonneina). Lisäksi litiumin kokonaiskaivostuotantomäärä sekä  

varannot  [42]. 

Kuvassa 12 on esitetty litiumin kulutus eri sovelluksissa vuosina 2005 ja 2019. Li-

tiumkarbonaattia käytetään mm. emalien valmistuksessa ja metallurgiassa juoksut-

teena esimerkiksi alentamaan alumiinin sulamispistettä. Litiumoksidia taas käytetään 

lasitteiden ja keramiikan valmistuksessa. Litiumpohjaisia voiteluaineita käytetään te-

ollisuudessa, koska ne kestävät korkeita lämpötiloja eivätkä kovetu kylmissä lämpöti-

loissa. Litiumia käytetään myös metalliseoksissa magnesiumin ja alumiinin kanssa 

parantamaan seoksen kestävyyttä ja elastisuutta. Koska litium on kevyin kaikista me-

talleista, sen metalliseoksia käytetään erityisesti lentokoneissa. Litiumbromidia käyte-

tään absorptiopumppuun perustuvissa viilennyslaitteessa. Muita vähäisempiä käyttö-

kohteita ovat lääketiede ja polymeerien valmistus.  Litiumista on mahdollista tuottaa 

ydinaseissa tarvittavaa tritiumia pommittamalla litium-6-isotooppia neutroneilla. Yli-

voimaisesti merkittävin ja nopeimmin kasvava käyttökohde litiumille on litiumioniakku. 

Litiumia käytetään akkujen katodeissa (litiumoksidi) ja elektrolyytissä (suolana). [4, 

14, 39, 47] 
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Kuva 12. Litiumin kulutus eri sovelluksiin sekä kokonaiskulutus tonneina 
vuosina 2005 a) ja 2019 b) [48, 49, 50]. 

Litiumin kierrätys on vielä olematonta (<1 %). Nykyisissä litiumioniakkujen kierrätys-

prosesseissa litiumia ei saada talteen, vaan se menetetään hydro- tai pyrometallurgi-

sissa prosesseissa muun muassa kuonaan. Fortum on kehittänyt hydrometallurgisen 

prosessin, jossa litium saadaan ainakin suurimmaksi osaksi talteen ja litiumin talteen-

ottoa pyrometallurgisilla prosesseilla tutkitaan myös. Kehitteillä on myös kierrätystek-

nologioita, joissa elektrolyytin litium saataisiin talteen mekaanisen kierrätysvaiheen 

aikana.  [51, 52, 53] 

 Koboltti 

Kobolttia tuotetaan pääasiassa kuparin, nikkelin ja muiden metallien sivutuotteena. 

Koboltin raaka-ainevarannoista noin puolet ja kaivostuotannosta melkein 70 % kes-

kittyy Kongoon (kuva 13). Koboltin jatkojalostus tapahtuu kuitenkin muualla, vuonna 

2018 Kiina oli suurin jalostetun koboltin tuottaja (~78 000 t) ja Suomi toiseksi suurin 

(~13 000 t). Lisäksi kobolttia rikastetaan Kongossa ja Sambiassa entisten kobolttikai-

vosten kaivosjätteistä. [42, 54] 
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Kuva 13. Koboltin suurimmat kaivostuottajamaat, niiden osuus raaka-aineen tuotannosta (%-
osuus ja tuotantomäärä tonneina), kaivos- ja jalostetun koboltin kokonaistuotantomäärät 

sekä varannot  [42, 54].  

Koboltti on erittäin kova metalli ja siksi sitä käytetään superseoksissa, joissa metallilta 

vaaditaan hyvää kulumisen, korroosion ja korkeiden lämpötilojen kestoa (kuva 14), 

mm. lentokoneiden tai voimalaitosten turbiineissa sekä lääketieteen sovelluksissa 

(implantit) ja lujuutta vaativissa työkaluissa. Tietyt koboltin seokset ovat magneettisia 

ja siksi kobolttia käytetään myös kestomagneettien valmistuksessa. Suurin ja nopeim-

min kasvava koboltin käyttökohde on akkuteknologia: näissä kobolttia käytetään pie-

niä määriä NiCd- ja NiMH-akuissa sekä erityisesti litiumioniakkujen katodissa. Syynä 

koboltin käyttöön akuissa on sen avulla saatava akkujen suurempi energiatiheys ja 

kapasiteetti. Akuissa käytetään hyvin puhtaasta koboltista tehtyä kobolttiisulfaattia 

(CoSO4) prekursorin (katodiaktiivimateriaalin esiaste) valmistukseen. Tämän lisäksi 

kobolttia käytetään runsaasti kemianteollisuudessa hapetusreaktion yhteydessä ka-

talyyttinä. Myös Fischer-Tropsch-prosessissa (esim. synteettisen polttoaineen val-

mistus) koboltti toimii katalyyttinä. Kobolttia käytetään edelleen pigmenttinä esimer-

kiksi keramiikassa ja lasin valmistuksessa. [39] 
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Kuva 14. Koboltin kulutus eri käyttökohteisiin sekä koboltin kokonaiskulutus tonneina 
vuosina 2006 a) ja 2020 b) [55]. 

Koboltin kierrätysaste (EOL) on hyvin korkea, noin 68 %. Superseoksia kerätään erit-

täin tehokkaasti talteen ja koboltti pystytään kierrättämään tehokkaasti. Myös koboltin 

korkea hinta edesauttaa sen kierrättämistä ja tekee alhaistenkin kobolttimäärien kier-

rättämisen taloudellisesti kannattavaksi. Jo tämänhetkisillä litiumioniakkujen kierrä-

tysprosesseilla saadaan koboltti tehokkaasti talteen ja suurin haaste kierrätysasteen 

nostolle on koboltin talteenotto pienelektroniikkaromusta.  [56] 

 Nikkeli 

Nikkeli on yleinen (pitoisuus maankuoressa 99 ppm [41]) hopeanvalkoinen metalli. 

Nikkelillä on kohtalaisen korkea sähkön- ja lämmönjohtavuus sekä hyvä korroosion 

kesto [57]. 

 

Kuvasta 15 on nähtävissä, että suurin nikkelin raaka-ainetuottaja on Indonesia (30,7 

%) ja tämän jälkeen Filippiinit (12,9 %) ja Venäjä (11,3 %). Nikkelirikastetta tuotetaan 

pääosin sulfidi- ja lateriittimineraaleista sekä sivutuotteena kuparin ja platinametallien 

rikastuksen yhteydessä. Nikkeliä jalostetaan eniten Kiinassa (31,2 %), tämän jälkeen 

Indonesiassa (10,3 %) ja Venäjällä (8,0 %). Nikkelin varannoiksi on laskettu vuonna 

2020 noin 94 miljoonaa tonnia. [42] 
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Kuva 15. Nikkelin suurimmat kaivostuottajamaat, niiden osuus raaka-aineen tuotannosta (%-
osuus ja tuotantomäärä kilotonneina), kaivos- ja jalostetun nikkelin kokonaistuotantomäärät 

sekä varannot [42, 57]. 

Kuvassa 16 on esitetty nikkelin käyttökohteet vuosina 2010 ja 2019. Suurin osa tuo-

tetusta nikkelistä kuluu ruostumattoman teräksen valmistukseen. Ruostumattoman 

teräksen valmistukseen käytetään lateriittien jalostuksessa saatavaa ferronikkeliä. 

Nikkeliä käytetään myös seosaineena muissa kuin rautaseoksissa ja tämän lisäksi 

korroosionkestävyytensä takia galvanoinnissa. Nikkeliä kuluu ruostumattoman teräk-

sen seosaineena suuria määriä tuulivoimaloihin, erityisesti merituulivoimaloissa, 

joissa sen kulutus on noin 440 kg/MW [2]. Nikkelin kulutusta kasvattaa erityisen no-

peasti kasvava akkuteollisuus. Nikkeli tasapainottaa reaktiivista litiumia ja mahdollis-

taa litiumionien asettumisen katodin kiderakenteeseen, lisäksi nikkelin avulla saadaan 

aikaan korkea jännitepotentiaali. Nämä ominaisuudet tekevät siitä hyvän akkumateri-

aalin ja nikkeliä sisältävillä litiumioniakuilla (NCA, NMC) saavutetaan korkea energiati-

heys. Koboltilla on hyvin vastaavat ominaisuudet, mutta se on huomattavasti nikkeliä 

kalliimpaa, joten akuissa pyritään korvamaan kobolttia nikkelillä. Akuissa käytetään 

hyvin puhtaasta luokan I nikkelistä (vähintään 99,8 % nikkelipitoisuus) tehtyä nikkeli-

sulfaattia (NiSO4) katodiaktiivimateriaalin esiasteen eli prekursorin valmistukseen. 

Nikkeliä käytetään myös nikkelimetallihybridiakuissa (NiMH), mutta tämän akkutyypin 

käyttö vähenee koko ajan litiumioniakkujen markkinaosuuden kasvun myötä. [57, 58] 
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Kuva 16. Nikkelin kulutus eri käyttökohteisiin sekä nikkelin kokonaiskulutus kilotonneina 
 vuosina 2010 a) ja 2019 b) [59, 60, 61]. 

Nikkeliä kierrätetään erittäin tehokkaasti, sen kierrätysaste (EOL) on 58–63 %. Valta-

osa nikkelin kierrätyksestä tapahtuu ruostumattoman teräksen kierrätyksen yhtey-

dessä. Nikkeli pystytään myös kierrättämään litiumioniakuista ja tämän takia odotet-

tavissa on, että sekundääristä nikkeliä tullaan saamaan tulevaisuudessa merkittäviä 

määriä kierrätykseen tulevista akuista.  [51, 57] 

 Harvinaiset maametallit 

Harvinaisista maametalleista käytetään usein englanninkielistä lyhennettä REE (Rare 

Earth Elements) tai REM (Rare Earth Metals). Harvinaisten maametallien nimitys on 

harvinaisuuden osalta osittain harhaanjohtava, sillä todellisuudessa harvinaisia 

maametalleja on maankuoressa hyvinkin runsaasti, mutta pieninä pitoisuuksina eli 

hyödynnettävät malmiesiintymät ovat suhteellisen harvinaisia (keskimääräinen harvi-

naisten maametallien pitoisuus maankuoressa yhteensä n. 180 ppm). Harvinaisten 

maametallien pitoisuuksissa on suuria eroja, esimerkiksi neodyymia on maankuo-

ressa 27 ppm ja dysprosiumia 3,9 ppm (vertailuna: kuparia 68 ppm ja lyijyä 10 ppm). 

Nimi juontuu historiaan, sillä yksittäisten harvinaisten maametallien erottaminen oli 

vaikeaa ja kesti aina 1900-luvulle asti ennen kuin kaikki harvinaiset maametallit saa-

tiin erotettua toisistaan ja löydettyä. Harvinaiset maametallit koostuvat 17 samankal-

taisesta, metallisesta alkuaineesta. Metalleina ryhmän jäsenet ovat kiiltäviä, peh-

meitä, taipuisia ja reaktiivisia. Niillä on runsaasti erityisominaisuuksia, kuten magneet-

tisuus, valon heijastavuus ja kestävyys.  [62] 
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Harvinaiset maametallit jaetaan yleensä kevyisiin (light rare earth elements, LREE) ja 

raskaisiin (heavy rare earth elements, HREE) alkuaineisiin atomipainonsa mukaan. 

Lisäksi samarium ja terbium luokitellaan välillä erikseen harvinaisten metallien keski-

osiin (middle rare earth elements, MREE). Harvinaiset maametallit esiintyvät yleensä 

kolmiarvoisessa muodossa (esim. Nd3+). Tällainen elektronikonfiguraatio mahdollis-

taa harvinaisille maametalleille niiden erityiset magneettiset ja optiset ominaisuudet, 

jotka tekevät niistä taloudellisesti merkittäviä metalleja. [62] 

 

1980-luvulla Kiinassa ymmärrettiin harvinaisten maametallien merkitys ja toimeen-

pantiin ohjelma, jonka tavoitteena oli tulla niiden suurimmaksi tuottajaksi. 1990-luvulta 

lähtien Kiina onkin hallinnut tuotantoa lähes yksinään. Muualla herättiin harvinaisten 

maametallien merkitykseen vasta vuonna 2010, kun Kiina asetti niille vientirajoituksia 

ja hinnat lähtivät jyrkkään nousuun. Vaikka hinnat alkoivat taas laskea vuodesta 2012 

lähtien, on saatavuusriski ymmärretty maailmalla. Vientirajoituksia seurasi lisääntynyt 

esiintymien etsintä, jotta tuotanto ei olisi niin riippuvainen Kiinasta. Tuotannon ja kai-

vosten perustaminen on kuitenkin hidasta ja vielä vuonna 2017 Kiinassa tuotettiin yhä 

86 % kaikesta maailman harvinaisista maametalleista. Vuoden 2017 jälkeen on saatu 

käynnistettyä uusia kaivoksia ja rikastuslaitoksia ja vuonna 2020 Kiinan osuus harvi-

naisten maametallien tuotannosta oli supistunut 58,3 %:iin (kuva 17). [5, 42] 

 

 

Kuva 17. Harvinaisten maametallien suurimmat tuottajamaat, niiden osuus raaka-aineen  
tuotannosta sekä kokonaiskaivostuotantomäärä ja varannot [42]. 
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Vaikka riskit harvinaisten maametallien saatavuudessa on tiedostettu, ei ongelmaan 

vieläkään ole löytynyt ratkaisua. Esimerkiksi EU on edelleen täysin riippuvainen Kii-

nasta tuoduista harvinaisista maametalleista (taulukko 2). On arveltu, että Kiinan ta-

louden nykyisellä kasvuvauhdilla kaikki Kiinassa tuotettu neodyymi tarvitaan Kiinan 

omiin tarpeisiin vuonna 2025. Tarvitaan siis edelleen uusien esiintymien etsimistä ja 

kaivosten avaamisia, koska korvaavia teknologioita ei ole vielä tiedossa.  [63]. 

Taulukko 2. Harvinaisten maametallien osuuksia EU:n tuonnista [5]. 

Materiaali Tuontimaa Osuus EU:n tuonnista 

Dysprosium (Dy) Kiina 98 % 

Neodyymi (Nd) Kiina 99 % 

Praseodyymi (Pr) Kiina 99 % 
Terbium (Tb) Kiina 98 % 

 

Vaikka yli 200 harvinaisia maametalleja sisältävää mineraalia on löydetty, kuitenkin 

käytännössä metalleja erotetaan ainoastaan seuraavista neljästä mineraalista: 

 
• Bastnäsiitti ((RE)FCO3) 

• Monatsiitti ((RE)PO4) 

• Ksenotiimi (YPO4) 

• Ioniadsorboitunut savi 

 

Näitä mineraaleja löytyy myös muualta kuin Kiinasta, mutta haasteena on löytää niitä 

tarpeeksi suurina pitoisuuksina, jotta kaivostoiminta olisi kannattavaa. Lisäksi varsin-

kin monatsiittiesiintymien yhteydessä on radioaktiivisia jäämiä, joiden käsittely on 

haastavaa jatkojalostusprosessissa. Harvinaiset maametallit ovat fyysisiltä ja kemial-

lisilta ominaisuuksiltaan hyvin lähellä toisiaan, minkä vuoksi ne esiintyvät usein yh-

dessä samoissa mineraaleissa. Tästä seuraa se, että jos jonkin harvinaisen maame-

tallin tuotantoa kasvatetaan, kasvaa myös usean muun harvinaisen maametallin tuo-

tanto.  [64] 

 

Harvinaisia maametalleja käytetään useissa teknologioissa, kuten autoissa, ICT:ssä, 

aseteknologiassa, akkuteknologiassa sekä tuulivoimaloissa. Erityisesti harvinaisten 

maametallien tarvetta on kasvattanut sähkömoottorien ja generaattoreiden valmistuk-

sessa tarvittavien kestomagneettien kysyntä. Tehokkaita sähkömoottoreita ja gene-

raattoreita tarvitaan erityisesti nopeasti kasvavilla sähköisen liikenteen ja tuulivoiman 



 

 34 

aloilla. Kuvasta 18 nähdään, kuinka kestomagneettien käytön osuus sähkömoottorei-

hin on kasvanut merkittävästi vuodesta 2005 vertailuvuoteen 2018.  Tuulivoimassa ja 

autoissa käytettyjen kestomagneettimoottoreiden osuudet ovat kasvaneet merkittä-

västi, vaikkakin viihde-elektroniikka, kaiuttimet, puhelimet, kovalevy/DVD-moottorit, 

muodostavat yhä merkittävän osan kestomagneettien kysynnästä.  [65] 

 

 

Kuva 18. NdFeB kestomagneettien käyttö eri sovelluksiin vuosina 2005 ja 2018 sekä niiden 
tuotantomäärät tonneina vuosina 2005 a) ja 2018 b) [66, 67, 68]. 

Harvinaisten maametallien kierrätys on lähes olematonta. Ongelmana on se, että har-

vinaisia maametalleja käytetään hyvin pieninä pitoisuuksina loppusovelluksissa ja nii-

den erottelu kierrätyksessä on vaikeaa ja ne päätyvät usein esimerkiksi teräksen kier-

rätysvirtoihin, joista niitä ei nykyisissä prosesseissa oteta talteen. [4, 69] 

 Teknologiametallit 

Teknologiametallimääritelmällä (joskus käytetään myös Hi-Tech-metalli määritelmää) 

ei tarkoiteta mitään tiettyjä metalleja, mutta sitä käytetään kuvaamaan uusissa tekno-

logioissa, kuten uusiutuvissa energialähteissä, sähköautoissa tai ICT sektorilla tarvit-

tavia metalleja. Yleensä teknologiametalleiksi luetaan mm. kupari, koboltti, ja harvi-

naiset maametallit. Tässä työssä teknologiametalleilla viitataan ainoastaan aurinko-

paneeleiden valmistuksessa tarvittaviin galliumiin, indiumiin, seleeniin ja telluuriin. 

[70] 

 

Yhteistä näillä teknologiametalleilla on, että niitä tuotetaan suhteellisen vähän (kuva 

19). Kaikkia näitä metalleja tuotetaan jonkun yleisemmän metallin tuotannon yhtey-

dessä sivutuotteena, esimerkiksi galliumia tuotetaan bauksiitin sivutuotteena ja 
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indiumia sinkkimalmin jalostuksen sivutuotteena. Teknologiametalleista eniten tuote-

taan seleeniä ja, kuten harvinaisien maametallien tapauksessa, myös teknologiame-

tallien tuotantoa hallitsee Kiina 63 % osuudellaan. [42, 71] 

 

 

Kuva 19. Jalostetun galliumin, indiumin, seleenin ja telluurin suurimmat tuottajamaat  
(keskiarvo Ga, In, Se ja Te tuotannon %-osuuksista), niiden osuus jalostuksesta (suluissa 

kyseissä maassa tuotetut metallit) sekä kokonaistuotantomäärät ja arvioidut varannot  
tonneina [49, 72]. 

Kaikkia näitä metalleja tarvitaan ohutkalvoaurinkopaneeleiden valmistuksessa: gal-

liumia, indiumia ja seleeniä CIGS-kennojen valmistukseen ja telluuria CdTe-kennojen 

valmistukseen (kuva 20). Telluuria lukuun ottamatta kaikilla näillä metalleilla on useita 

muita merkittävämpiä sovelluskohteita. Aurinkopaneeleihin näitä metalleja käytetään 

optisten ominaisuuksiensa takia. Teknologiametallien avulla voidaan valmistaa puoli-

johteita seostamalla niitä puhtaaseen puolijohdeainekseen. Näitä puolijohteita käyte-

tään hyväksi LED-valojen ja elektroniikkakomponenttien (diodi, transistori yms.) val-

mistuksessa. Tämän lisäksi teknologiametalleja käytetään mm. lämpötahnoissa, juo-

toksissa ja kumin vulkanoinnissa. [39] 
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Kuva 20. Teknologiametallien (Ga, In, Se ja Te) käyttö eri sovelluksiin  [73, 74, 75]. 

Kaikkien näiden metallien kierrätysaste (EOL) on alle 1 % paitsi seleenillä, jolla se on 

alle 5 %. Teknologiametallien kierrätyksen ongelmana on tehokkaan keräysjärjestel-

män puuttuminen ja metallien hyvin pienet pitoisuudet lopputuotteissa. Teknolo-

giametallien kierrätystä SER:stä kehitetään kuitenkin jatkuvasti, koska SER:stä on 

saatavissa merkittäviä määriä esimerkiksi litteissä näytöissä käytettyä indiumia.  [43, 

51, 76] 

 Keinoja saada metallit riittämään tulevaisuudessa 

Jotta metallit saataisiin tulevaisuudessa riittämään, tulee joko metallin kysynnän las-

kea tai tuotannon kasvaa. Tässä luvussa käsitellään keinoja vaikuttaa metallien tuo-

tannon kasvattamiseen ja kysynnän vähentämiseen. Lopuksi luvussa 4.7 on esitetty 

yhteenveto näistä keinoista parantaa metallien riittävyyttä. 

 



 

 37 

 Primäärituotanto 

Luonnonvarojen riittävyydessä tulee ymmärtää ero varannon ja resurssin välillä. Va-

rannon tulee täyttää kaksi kriteeriä:  [77] 

  

1. Mineraalin esiintyminen täytyy olla konkreettisesti todennettavissa, pelkäs-

tään oletus, että mineraalia löytyy ei riitä. 

2. Mineraalin louhinta on taloudellisesti järkevää. 

 

Jos nämä ehdot eivät täyty, pidetään esiintymää resurssina. Tilanne voi muuttua, jos 

louhinta osoittautuu myöhemmin taloudellisesti kannattavaksi tai geologinen analyysi 

varmistaa varannon olemassaolon. Myös kaivoksen sijainnilla on suuri merkitys, ts. 

vaikka esiintymä olisi muuten merkittävä, mutta se sijaitsee hankalasti saavutetta-

vassa paikassa, ei sitä voida vielä kutsua varannoksi. Esiintymän louhinnasta saatava 

tuoton tulee kattaa myös infrastruktuurin rakentaminen. Esimerkiksi öljyä ei kannatta-

nut pumpata merenpohjasta, ennen kuin offshore-teknologia kehittyi ja öljyn hinta oli 

noussut tarpeeksi. Tällöin merenpohjassa olevasta öljyresurssista muodostui varanto 

(kuva 21).  [77] 

 

 

Kuva 21. Varannon ja resurssin ero  [77]. 
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Varantoa on vaikea laskea, koska metalleilla on monia eri esiintymiä, joiden laatu ja 

louhinnan vaikeus vaihtelevat ja varannot myös kasvavat uusien löytöjen myötä. Va-

rannot voivat kasvaa, kun metallin hinta nousee tehden resurssin hyödyntämisestä 

kannattava. Mitä enemmän varanto pienenee, sitä kalliimpaa on louhia, koska on lou-

hittava syvemmältä tai louhittava enemmän sivukiveä. Kuvasta 22 nähdään, kuinka 

kriittisten metallien varantotiedot ovat kehittyneet vuosien 1995 ja 2020 välillä. Vaikka 

kaikkia metalleja on tuotettu koko ajan ovat varantotiedot keskimäärin myös kasva-

neet koko ajan. Syynä tähän ovat parantuneet tuotanto- ja etsintäprosessit. Kun me-

tallin kysyntä kasvaa, aletaan niitä etsiä aktiivisemmin ja tuotannossa otetaan käyt-

töön tehokkaampia prosesseja ja heikompia esiintymiä. Tämän vuoksi varantotie-

doista ei voi suoraan päätellä jäljellä olevan metallin määrää. 

 

 

 

Kuva 22. Kriittisten metallien (Cu, Co, Li, Ni, HMM, Se ja Te) varantotietojen kehitys vuosina 
1995–2020. Varantotiedot: USGS Mineral Commodity Summaries kyseisiltä vuosilta. 

Kuten luvussa 4.4 kerrotaan, ei metallin hinnasta pystytä ennustamaan sen niuk-

kuutta. On mahdotonta tietää täsmälleen, kuinka paljon metallia on vielä jäljellä maan-

kuoressa. On kuitenkin mahdollista kartoittaa, paljonko metallia on louhittavissa vielä 

nykyisistä louhinta-alueista ja paljonko on arvioitu metallia olevan vielä potentiaalissa 

ja tutkituissa esiintymissä, joiden louhintaa ei vielä ole aloitettu. 

 

Koska helposti käytettävät esiintymät on jo hyödynnetty, täytyy metalleja etsiä yhä 

haastavimmista paikoista. Kuten öljyä, uusia metalliesiintymiä on lähdetty etsimään 

merten pohjista. Merten pohjien esiintymissä on runsaasti mm. nikkeliä, kuparia, ko-

bolttia, mangaania, sinkkiä, telluuria ja harvinaisia maametalleja. Erityistä kiinnostusta 

herättävät merten pohjien mangaaninodulit. Pelkästään Havaijin ja Meksikon väliltä 
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on laskettu löytyvän noin 20–40 miljardia tonnia mangaaninoduleita, joissa oleva nik-

keli riittäisi kattamaan nikkelin kysynnän kymmeniksi vuosiksi ja koboltin kysynnän 

jopa sadaksi vuodeksi. Noduleiden lisäksi metalleja on löydettävissä vedenalaisten 

vuorten kobolttikerrostumista ja sulfidimalmiesiintymistä mustien savuttajien lähistöltä 

mannerlaattojen reuna-alueilta. Näistä toistaiseksi kaupallisesti helpoiten hyödynnet-

tävissä olisivat nodulit ja kobolttikerrostumat. Sulfidimalmiesiintymissä on myös paljon 

potentiaalia, mutta niitä on tutkittu toistaiseksi vain vähän. Eräässä tutkimuksessa [73] 

tarkasteltiin ainoastaan noin kilometrin leveydeltä valtamerten keskiselänteitä. Arvioi-

daan, että 10–20 kilometrin päähän selänteiden reunoista esiintymien määrä olisi 

kymmenkertainen, nämä resurssit ovat kuitenkin hautautuneet sedimentteihin ja nii-

den hyödyntäminen tulee olemaan erittäin vaikeaa.  [78] 

 

Merten pohjissa olevien resurssien hyödyntäminen vaatii etsintä- ja louhintateknolo-

gian kehittämistä, mutta metallien hintojen noustessa näitäkin esiintymiä voidaan al-

kaa hyödyntää. On mahdollista, että metallien suhteen käy samoin kuin öljyn tuotan-

nossa, kun öljyn hinnan noustessa ja teknologian kehittyessä myös offshore-tuotan-

nosta tuli kannattavaa. Öljyn offshore-tuotantoon kehitetyistä tekniikoista on hyötyä 

myös metallien louhinnassa ja etsinnässä. Norja on arvioinut, että vuonna 2050 se 

pystyisi tuottamaan metalleja merenpohjasta jo 20 miljardin dollarin arvosta (2020 

Norjan öljyn ja kaasuviennin arvo n. 60 miljardia). Merten pohjien hyödyntämisessä 

on kuitenkin vielä paljon tehtävää: louhinta- ja etsintäteknologioiden tulee kehittyä, 

lisäksi lainsäädäntö kansainvälisten vesien alueella tehtävästä kaivostoiminnasta tar-

vitsee täsmennyksiä. Koska merien ekosysteemit ovat erityisen herkkiä täytyy ympä-

ristövaikutuksia arvioida erittäin tarkasti ja ympäristöhaitat pyrkiä minimoimaan vaikka 

se tarkoittaisi korkeampia metallien hintoja.  [78, 79] 

 Sekundäärituotanto ja metallien kiertotalous 

Kiertotaloudelle on olemassa monia määritelmiä, eräs määritelmä on Geissdoerfer et 

al. vuonna 2017 esittelemä  [80]: ”Kiertotalous on regeneratiivinen järjestelmä, jossa 

valmistukseen käytettävien resurssien ja jätteiden määrä sekä valmistuksessa synty-

vät päästöt ja energiahäviöt on minimoitu hidastamalla, sulkemalla ja pienentämällä 

energiasilmukoita. Tähän päästään pitkäikäisiksi ja uudelleenkäytettäviksi suunnitel-

luilla tuotteilla sekä huoltamalla, korjaamalla, uudelleenkäyttämällä, kunnostamalla ja 
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kierrättämällä tuote.” Kuvassa 23  on esitetty kiertotalouden näkökulmasta sähköau-

ton akkukierrot.  

 

 

Kuva 23. Sähköauton akku kiertotalouden näkökulmasta [81]. 

Metalleja voidaan kierrättää pyro- ja hydrometallurgisilla prosesseilla sekä kierrättä-

mällä suoraan. Pyrometallurgiset prosessit ovat tyypillisesti hydrometallurgisia pro-

sesseja energiaintensiivisempiä, toisaalta pyrometallurgisiin prosesseihin tulevaa 

raaka-ainetta ei tarvitse esikäsitellä samassa määrin, niillä on parempi suorituskyky 

(process throughput) ja vähempi kemikaalienkulutus kuin hydrometallurgisissa pro-

sesseissa. Usein akkujen kierrätys vaatii molempia prosesseja, muun muassa pyro-

metallurgisesta prosessista saadusta tuotteesta selektiivisesti erotellaan vielä lisää 

metalleja hydrometallurgisin tekniikoin tai toisaalta hydrometallurgisen prosessin liu-

otusjäänteitä kierrätetään sulatettaviksi. Pienimpiin energia- ja materiaalihäviöllä 

päästään suoralla kierrätyksellä, jossa katodia hyödynnetään sellaisenaan uusien ak-

kujen valmistuksessa. Suoraa kierrätystä tutkitaan paljon, mutta suuren mittakaavan 

sovelluksia ei vielä ole. Kierrätyksen lisäksi kiertotaloudessa pyritään tuotteen eliniän 

pidentämiseen: esimerkiksi sähköautojen akkujen elinikää voidaan parantaa kehittä-

mällä parempia akkuohjausjärjestelmiä, tai liikaa kapasiteettiaan menettäneitä säh-

köauton akkuja voidaan vielä käyttää hyväksi uusiutuvan energian varastoinnissa. 

Kiertotaloudessa materiaalit kiertävät loputtomasti ja tuotteiden loppusijoittamisesta 

kaatopaikoille pyritään eroon. [82] 
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Kierrätys on merkittävä keino parantaa metallien riittävyyttä ja erityisesti harvinaisten 

maametallien suhteen edellytys, että energian tuotannon ja liikenteen muutos voidaan 

toteuttaa. Ongelma on tiedostettu ja kierrätykseen on odotettavissa merkittävää kas-

vua seuraavien noin 10 vuoden aikana, kun akkuja, tuulivoimaloita ja sähkömootto-

reita alkaa tulla riittävästi kierrätettäväksi [65]. Schulze et al. [69] toteaa tutkimukses-

saan, että 2030-luvulle tultaessa jo noin 20 % kestomagneetteihin tarvittavista harvi-

naisista maametalleista voitaisiin saada elinikänsä päähän tulevista teollisuus- ja säh-

köautoromusta.  

 

Merkittävissä määrin kaikkialla yhteiskunnassa käytettäviä metalleja, kuten kuparia 

tai nikkeliä, on saatavissa sekundäärituotannosta. Vaikka näiden metallien kierrä-

tysasteet näyttävät korkeilta on esimerkiksi kuparin (EOL 43-53 % [51]) tapauksessa 

todellinen määrä vähäisempi, koska sekundäärituotannosta vain kolmasosa on peräi-

sin romulaitteista ja suurin osa sekundäärituotannosta muodostuu valimoiden katodi-

romuista. Vaikka näille metalleille on jo olemassa toimivia kierrätysprosesseja, tulee 

romulaitteet saada tehokkaammin kierrätyksen piiriin ja toisaalta prosesseja edelleen 

kehittää. Toimiviin keräysjärjestelmiin tulee panostaa erityisesti kehittyvissä maissa.  

[40] 

 

Kierrätyksen kannalta suurempana ongelmana ovat harvinaisemmat metallit ja var-

sinkin ne, joita käytetään sellaisissa sovelluksissa, joiden käyttöikä on pitkä. Esimer-

kiksi DD-tuulivoimaloista olisi saatavissa runsaasti harvinaisia maametalleja, mutta 

näitä voimaloita on rakennettu suurempia määriä vasta viimeisen 15 vuoden aikana. 

Eräs erittäin potentiaalinen lähde sekundäärituotannolle on sähkö- ja elektroniikka-

romu (SER), jota syntyy maailmassa kiihtyvään tahtiin: vuonna 2019 maailmassa 

muodostui 54 Mt SER:iä, josta saatiin kierrätykseen ainoastaan 17,4 %  [83]. SER 

sisältää merkittäviä määriä kuparia ja nikkeliä, mutta myös harvinaisempia metalleja, 

esimerkiksi tietokoneiden kovalevyissä on käytetty jo pitkään neodyymimagneetteja. 

SER-keräystä on kehitetty, mutta kaatopaikoilla on edelleen haudattuna suuri määrä 

SER:iä, jota voitaisiin käyttää sekundäärituotannon raaka-aineena. [76] Toisaalta ke-

hittyvissä maissa ei ole mahdollisesti minkäänlaista kierrätysjärjestelmää SER:lle. 

 

Kierrätysasteille on useita määritelmiä, yleisimmin on käytetty: käyttöiän loppuun tu-

levan materiaalin kierrätysastetta (end of life, EOL,) tai kierrätetyn materiaalin osuus 

(Recycled Content, RC) määritelmiä. Ensiksi mainittu EOL-kierrätysaste tarkoittaa 
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kuinka paljon elinikänsä päähän tulevasta tuotteesta saadaan materiaalia (tässä me-

tallia) talteen suhteessa siihen, paljonko sen valmistukseen on kyseistä materiaalia 

(metallia) tarvittu. RC-kierrätysaste taas kertoo, kuinka monta prosenttia lopputuottei-

den valmistukseen kuluvasta yksittäisestä materiaalista, metallista on kierrätettyä. 

Koska metallien kokonaiskysyntä kasvaa vuosittain, ei kaikkea tarvittavaa metallia 

saada mitenkään sekundäärituotannosta ja siksi RC-kierrätysaste on aina matalampi 

kuin EOL-kierrätysaste. Kuvasta 24 nähdään kuinka suuri ero metallien kierrätysas-

teilla (EOL) on, yleisimmin käytettyjen lyijyn ja kuparin kierrätysaste on yli 50 %, kun 

taas esimerkiksi litiumin ja neodyymin suhteen kierrätysaste on <1 %.  [84] 

 

 

Kuva 24.  Tuuli- ja aurinkovoimassa käytettyjen metallien kierrätysasteet (EOL)  
maailmanlaajuisesti [63]. 

Elinkaarensa päähän tulevien sovellusten lisäksi kierrätykseen on saatavissa materi-

aalia kaivosjätteistä. Kaivostoiminnassa porausjätteistä ja sivukivestä on löydetty 

merkittäviä määriä harvinaisia metalleja. Esimerkiksi indiumia ja germaniumia on löy-

detty sinkkimalmin käsittelyjätteistä ja galliumia bauksiittisivukivestä. Myös vanhojen 

sivutuotevarastojen hyödyntäminen saattaa olla kannattavaa metallin hinnan nousun 

ja parempien kierrätysprosessien myötä. [76] 

 
Sekundäärituotanto on myös primäärituotantoa vähemmän energiaintensiivistä, sillä 

metallien erottaminen malmista vaatii huomattavasti enemmän energiaa kuin kierrä-

tetystä materiaalista erottaminen (kuva 25). Usein sekundäärituotannon energiakulu-

tuksessa ei kuitenkaan huomioida mekaanisen kierrätysprosessiin tarvittavaa 
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energiaa ja todellisuudessa ero on jonkin verran pienempi. Tämän lisäksi sekundää-

rituotannon energiankulutusta lisää usein sovelluksen huono suunnittelu kierrätyksen 

näkökulmasta. Varsinkaan elektroniikkalaitteita ei ole suunniteltu helposti korjattaviksi 

tai kierrätettäviksi. Energiaa joudutaan käyttämään enemmän, jotta metallit saadaan 

erotettua toisistaan. Tähänkin asiaan pystyttäisiin puuttumaan lainsäädännön keinoin 

paremmin. Erityisesti viihde-elektroniikassa tuotteiden markkinointi perustuu täysin 

teknologisiin ominaisuuksiin eikä kierrätettävyyttä, uusiokäyttöä tai korjattavuutta pi-

detä minkäänlaisena kilpailuetuna. [85] 

 

 

Kuva 25. Metallien primääri- ja sekundäärituotantoon vaaditut energiamäärät (GJ/t) [86]. 

Primäärituotannon kuluja kasvattavat varantojen etsintäkustannukset, joita ei välttä-

mättä aina huomioida kustannuslaskelmissa. Sekundäärituotannossa kuluja syntyy 

kierrätettävän materiaalin kuljetuksesta ja keräysjärjestelmästä. Näitä kuluja voidaan 

kuitenkin kattaa panttijärjestelmällä tai tuottajavastuuasetuksella, kuten esimerkiksi 

EU:n alueella säädetty SER:in tuottajavastuudirektiivi. Tuotteiden valmistajilta tai jäl-

leenmyyjältä tulisi velvoittaa kierrätysohjelmien (take back program) järjestämistä tai 

ainakin tukea niitä. [87]  

 

Vaikka kaupallisesti toimivia kierrätysprosesseja ei vielä olisi käyttökohteille ole-

massa, on hyvin tärkeää panostaa niiden kehittämiseen. Valtava määrä tuuli- ja au-

rinkovoimaloita tulee näillä näkymin elinkaarensa päähän 2040-luvulle tultaessa ja 

prosessien on oltava tällöin valmiina. Kierrätys tarjoaa myös mahdollisuuden tulla vä-

hemmän riippuvaiseksi yhdestä valtiosta, kuten Kiinasta harvinaisten maametallien 
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suhteen. Jos Euroopassa saadaan harvinaisten maametallien kierrätys toimivaksi ja 

taloudellisesti kannattavaksi, mahdollistaa tämä niiden sekundäärituotannon EU-alu-

eella. Kierrätysprosessit, jossa harvinaiset maametallit saataisiin talteen SER:sta ei-

vät vielä ole kaupallisesti kannattavia, johtuen pienistä yksittäisten metallien pitoi-

suuksista SER:ssa. Kohta voidaan kuitenkin toivottavasti yhdistää SER-virrat vanhen-

tuneista tuulivoimaloista ja sähköautoista saatavien kierrätysvirtojen kanssa ja näin 

kasvattaa harvinaisten maametallien kokonaismäärää kierrätyksessä tasolle, jolla 

myös SER:stä näiden metallien talteen ottaminen tulee kaupallisesti kannattavaksi.  

 

Kiertotalouden yhtenä tavoitteena on myös tuotteen eliniän jatkaminen. Tuulivoima-

loiden elinkaarta on mahdollista pidentää suunnitellun käyttöiän yli. Tuulivoimaloissa 

liikkuviin osiin kohdistuu erittäin suuri rasitus, joten eliniän jatkaminen vaatii erityistä 

tarkkuutta näiden osien suhteen. Myös varaosien saatavuus saattaa nousta ongel-

maksi. Aurinkovoimaloissa tilanne on samankaltainen; paneelit joutuvat pienemmän 

mekaanisen rasituksen kohteeksi, mutta sään takia nekin menettävät vähitellen teho-

aan. Eliniän jatkamista edesauttaa hyvin suunnitellut huolto-ohjelmat ja järjestelmän-

valvontatyökalujen kehittäminen. Myös tuotesuunnittelussa tulisi paremmin ottaa huo-

mioon tuotteen huoltaminen ja varaosien saatavuus. Eliniän jatkaminen antaa lisäai-

kaa toimivien kierrätysprosessien kehittämiseen ja säästää materiaaleja, vaikka kun-

nostamisen yhteydessä suurin osa osista korvattaisiin uusilla. [88, 89] 
 

Elinkaariajattelu tulisi saada paremmin mukaan materiaalikehitys- ja tuotesuunnitte-

luvaiheisiin. Tuotesuunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi tuotteen elinkaaren 

aikana moneen asiaan, kuten tuotteen: 

• Valmistukseen kuluvaan materiaalimäärään 

• Pitkäikäisyyteen 

• Korjattavuuteen 

• Huollettavuuteen 

• Kierrätettävyyteen 

Suunnitteluvaiheessa tehtävät valinnat määrittävät 80 % tuotteen ympäristövaikutuk-

sista. [90] 

 

Akkujen eliniän jatkamisessa ongelmaksi tulee litiumioniakkujen kohdalla niiden rajal-

linen lataussyklien määrä. Kun akut menettävät tarpeeksi maksimikapasiteetistaan, 

eivät ne enää sovellu sähköautojen voimanlähteeksi. Vanhojen sähköautojen akkujen 
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käyttämistä voimalaitosten energian varastointiin on tutkittu ja tämä pidentäisi ainakin 

jonkin verran akkujen elinikää ja vähentäisi kriittisten metallien käyttöä voimalaitosten 

energian varastointiin. Aalto yliopistossa on juuri tehty merkittävä tutkimustulos, jossa 

akkuja on pystytty laboratorio olosuhteissa ennallistamaan uutta vastaavaksi, toimi-

essaan suuressa mittakaavassa tällaisella prosessilla on suuri merkitys, koska metal-

lien häviöt kierrätysprosesseihin poistuisivat ja akkuja voitaisiin käyttää suoraan en-

nallistamisen jälkeen.  [91, 92] 

 

Kiertotalouden liiketoimintamallit voivat myös edesauttaa metallien riittävyyttä. Kierto-

talouden liiketoimintamalleja ovat, mm. jakamistalous ja tuote palveluna. Jakamista-

loudessa hyödynnetään jakoalustoja, joissa voidaan vuokrata tai vaihtaa vajaakäy-

tössä olevia koneita ja tavaroita. Tuote palveluna -mallissa palveluntarjoaja vastaa 

tuotteen omistajuuden kokonaiskustannuksista ja asiakas maksaa vain palvelun tai tuot-

teen käytöstä, esimerkiksi liisaussopimukseen perustuen. Yleistyessään näillä liiketoimin-

tamalleilla on monia positiivisia vaikutuksia metallien riittävyyteen kun kulutustavaroita ku-

lutetaan vähemmän ja sivuvirtoja voidaan käyttää hyväksi paremmin. [93] 

 Korvaavat teknologiat 

Uudet korvaavat teknologiat voivat parhaassa tapauksessa kokonaan korvata kriitti-

sen metallin käyttökohteessa tai ainakin vähentää merkittävästi kriittisten metallien 

käyttöä ja näin helpottaa metallien kysyntäpainetta. Jotta korvaava teknologia syrjäyt-

täisi tällä hetkellä käytetyn teknologian tulee sen olla kustannuksiltaan ja ominaisuuk-

siltaan kilpailukykyinen nykyisen teknologian kanssa. Tämän lisäksi myös valmistus-

prosessin ja tuotantokapasiteetin on oltava kilpailukykyisiä, jotta uusi korvaava tekno-

logia yleistyisi nopeasti. Vaikka tämä olisi joiltain (esim. metallien riittävyyden suh-

teen) tai jopa kaikilta osiltaan parempi kuin edellinen, se ei välttämättä merkitse sitä, 

että siitä tulee uusi johtava teknologia, vaan tähän vaikuttaa monia eri tekijöitä, kuten 

esimerkiksi ihmisten subjektiivinen mieltymys johonkin ratkaisuun, vaikka se ei olisi 

objektiivisesti paras. 

4.3.1. Akkuteknologia 

Liikenteen sähköistyksessä akkujen kehitykseen panostetaan valtavasti. Tällä het-

kellä lähes kaikki sähköautot (BEV ja PHEV) perustuvat litiumioniakkuihin, joiden 

etuna on niiden korkea energiatiheys niin painoa kuin tilavuuttakin kohden. Kuten 
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kuvasta 26 nähdään, on litiumioniakkujen energiatiheys varsinkin painon suhteen sel-

västi parempi kuin muihin metalleihin perustuvilla. Akkujen keveys on erittäin tärkeää 

sähköautoissa, joissa akkujen paino on merkittävä osa auton painoa ja auton paino 

taas vaikuttaa sähkönkulutukseen ja siten toimintamatkaan.   

 

Kuva 26. Eri akkutyyppien energiatiheyden vertailua. Pystyakselilla energiatiheys painon 
suhteen (Wh/kg) ja vaaka-akselilla tilavuuden suhteen (Wh/l) [94]. 

Litiumin harvinaisuus ja mahdolliset saatavuusongelmat on osin tiedostettu ja tämän 

vuoksi akkuteknologioiden, jotka perustuvat yleisemmin saataviin metalleihin, kehi-

tystyö on aloitettu. Toistaiseksi litiumioniakkujen hinnat ovat laskeneet (€/kwh), mutta 

on olettavissa, että litiumin hinta tulee nousemaan, jos kysyntä kasvaa niin kuin on 

ennustettu. Osa hinnanlaskusta tulee parantuneesta energiatiheydestä, jolloin pie-

nemmällä määrällä kriittisiä metalleja pystytään valmistamaan kapasiteetiltaan sa-

mankokoisia akkuja. Ennen pitkää kuitenkin teoreettinen maksimienergiatiheys tulee 

vastaan ja metallien hintojen kasvu alkaa nostaa akkujen hintoja. Potentiaalisimmat 

litiumioniakkujen korvaajat ovat natrium- ja kaliumakut (Na-ion ja K-ion). Kuvan 26 

mukaisesti nämä ovat seuraavaksi parhaat vaihtoehdot energiatiheyden osalta. Mer-

kittävänä etuna litiumioniakkuihin nähden niillä on käytettävien metallien yleisyys ja 

varantojen jakautuminen tasaisemmin maantieteellisesti. Kuten kuvasta 27 nähdään, 

siirtymällä litiumioniakuista natrium- ja kaliumioniakkuihin päästään litiumin ohella 

eroon myös kriittisestä koboltista ja nikkelistä, sekä kupari voidaan korvata alumiinilla.  

[95] 
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Kuva 27. Eri akkutyyppeihin käytettyjen metallien yleisyys. Pystyakselilla metallien pitoisuu-
det maankuoressa ja vaaka-akselilla eri metallit [95]. 

Ongelmana natrium- ja kaliumioniakuilla on niiden pienempi energiatiheys, joten näi-

den akkujen käyttö sähköautoissa ja kulutuselektroniikassa tulee todennäköisesti ole-

maan vähäisempää, ainakin niin kauan kuin litiumioniakkujen hinnat pysyvät edulli-

sina. Natrium- ja kaliumioniakkujen teknologia on hyvin samankaltainen litiumioniak-

kujen kanssa, joten nykyisiä akkujen valmistuslinjoja voidaan käyttää hyväksi, kun 

siirrytään suuremmassa mittakaavassa näiden akkujen tuotantoon. Natrium- ja kaliu-

mioniakkujen oletetaan yleistyvän ensimmäiseksi energian varastoinnissa sekä ras-

kaissa ajoneuvoissa, joissa akkujen painolla ei ole niin suurta merkitystä kuin sähkö-

autoissa. [95] 

 

Koska myös koboltti on kriittinen ja kallis metalli, on kehitetty myös litiumioniakkuja, 

jotka tarvitsevat vähemmän kobolttia. Esimerkiksi sähköautoissa yleisesti käytetyissä 

NMC (nikkeli-mangaani-koboltti)-akuissa on koboltin osuutta anodissa korvattu nikke-

lillä. NMC-akuista on kehitetty erilaisia versioita, kuten NMC 522 tai jopa NMC 811 

akkuja, jotka sisältävät kyseisessä suhteessa nikkeliä, mangaania ja kobolttia (esim. 

811 akussa on 8 osaa nikkeliä, 1 osa mangaania ja 1 osa kobolttia). Toisessa paljon 

käytetyssä NCA (nikkeli-koboltti-alumiini) -akkutyypissä nikkelin ja koboltin osuudet 

ovat vastaavat kuin NMC 811-akuissa.  [96] 

 

Solid-state eli kiinteäelektrolyyttisiltä akuilta odotetaan merkittävää energiatiheyden 

parannusta nykyisiin litiumioniakkuihin verrattuna. Solid-state-akuissa anodin grafiitti 
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on korvattu puhtaalla litiumilla ja neste- tai geelimäinen elektrolyytti on kiinteässä 

muodossa. Solid-state-akuissa akkukennot voivat olla yhteydessä toisiinsa ilman eril-

lisiä kotelointeja ja tämä mahdollistaa akkujen koon pienentämisen ja siten paremman 

energiatiheyden. Suurin haaste solid-state-akkujen kehitykselle on elektrodien 

kestävyys; elektrodit eivät kestä lataussyklien aiheuttamaa tilavuuksien muutosta. 

Haasteena on myös dendriittien kasvu, joka aiheuttanut oikosulkuja solid-state-

akuissa. Solid-state-akkujen lisäksi on kehitelty litium-ilma-akkuja, jossa ilman sisäl-

tämää happea käytetään katodina. Litium-ilma-akuista voidaan tehdä myös hyvin ke-

vyitä ja korkean energiatiheyden omaavia. Litium-ilma-akkujen haasteena on myös 

turvallisuus: ilman epäpuhtaudet aiheuttavat helposti oikosulkuja. Samoin myös kyl-

män ilman ja lataussyklien kesto on toistaiseksi estänyt tämän teknologian läpilyönnin 

markkinoilla.  [97] 

 

Myös litiumrautafosfaattiakkujen (LFP) kehitykseen on panostettu. LFP-akun valmis-

tamiseen ei tarvita kobolttia tai nikkeliä. LFP-akkujen ongelma on ollut niiden huo-

nompi energiatiheys, mutta viimeaikaisen kehityksen johdosta niitä ollaan ottamassa 

käyttöön autoteollisuudessa (Tesla Model 3 ja kiinalaiset autonvalmistajat). LFP-ak-

kujen etuna on myös NMC- ja NCA-akkuja vähäisempi alttius lämpökarkaukselle. 

LFP-akut ovat tämän lisäksi halvempia ja kehittyneimmissä LFP-akuissa päästään 

energiatiheydessä jo NMC 532-akkujen energiatiheyteen. LFP-akut sisältävät kuiten-

kin litiumia, joten ne eivät ole myöskään ratkaisu vähentämään litiumin kysyntää.  [98, 

99] 

 

Superkondensaattoreissa energiaa ei säilötä kemiallisessa muodossa, kuten perin-

teisissä akuissa, vaan staattisena sähkövarauksena. Superkondensaattoreiden etuna 

on nopeasti saatava suuri teho ja hetkessä tapahtuva lataus (< 10 s). Myös lataus-

syklien kesto on ylivertainen kemiallisiin akkuihin nähden. Syy miksi superkonden-

saattorit eivät sovellu yksinään autojen voimanlähteeksi, on niiden hyvin huono ener-

giatiheys ja lineaarisesti pienevä jännite kondensaattorin purkautuessa. Superkon-

densaattoreita voidaan kuitenkin käyttää sähköautoissa hyväksi akkujen rinnalla, esi-

merkiksi jarrutusenergian talteenotossa tai, jos hetkellisesti tarvitaan suurempaa te-

hoa. [100] 

 

Polttokennoteknologia on todettu toimivaksi ja polttokennoja käytetään jo yleisesti 

monissa kohteissa teollisuudessa. Toistaiseksi polttokennot eivät kuitenkaan ole 
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henkilöautoissa yleistyneet. Suurin syy on vedyn jakeluinfrastruktuurin puute. Koska 

vedyn tankkausasemia ei ole, ei myöskään vetyautojen myynti ole lähtenyt kasvuun. 

Vedyn tankkausasemien perustamiskustannukset ovat moninkertaiset verrattuna 

sähköautojen latauspisteisiin. Potentiaalia polttokennoilla on akkukäyttöisten sähkö-

autojen korvaajiksi, kunhan vedyn jakeluverkosto-ongelmat saadaan ratkaistua. Polt-

tokennoteknologialla on omat ongelmansa metallien riittävyyden suhteen. Autoissa 

on käytetty lähinnä PEMFC-polttokennoja (Proton-Exchange Membrane Fuel Cell), 

niiden kompaktin koon, matalan reaktiolämpötilan (n. 80 °C) ja hyvän hyötysuhteen 

(50–60 %) takia. PEMFC-polttokennot kuitenkin tarvitsevat platinaa toimiakseen. Pla-

tina on kallis ja harvinainen metalli ja sitä on yritetty korvata koboltilla, joka puolestaan 

voi aiheuttaa tulevaisuudessa lisäpainetta koboltin tuotannolle. PEMFC-polttokenno-

jen elektrolyytti on hapan, eikä platinalle löydy helposti korvaavia metalleja, jotka toi-

misivat luetettavasti polttokennoissa. Lupaava korvaajaehdokas platinalle on löydetty, 

kun elektrolyytti on vaihdettu emäksiseen. Laboratorio olosuhteissa nikkeli-volframi-

kupariseoksen on todettu toimivan emäksisen elektrolyytin kanssa yli neljä kertaa pa-

remmin kuin platina. Polttokennojen ongelmia ovat myös litiumioniakkuja korkeammat 

valmistuskustannukset sekä vielä ratkaisemattomat ongelmat kalvojen valmistuk-

sessa ja niiden kestävyydessä. Kalvojen valmistuksessa käytetään paljon ympäristö-

myrkkyjä, joiden käyttöä tulee vähentää. Lisäksi vedyn varastointiin liittyy edelleen 

ongelmia, jotka tulee ratkaista. [92, 101, 102]  

 

Taulukossa 3 on esitelty yhteenvetona erilaiset litiumioniakkutyypit ja niiden korvaa-

jaehdokkaat. 



 

 

 50 

Taulukko 3. Litiumioniakkujen korvaajaehdokkaita sähköautoihin. Taulukossa on yhteenveto korvaavien teknologioiden materiaalitarpeista  
 [14, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108]. 

 NCA NMC Na ja K-ioni akku LiFePO 
Nikkeli- 

sinkkiakku 
Litium-ilma Solid State 

Super- 

kondensaattori 
PEMFC Polttokenno 

Polttomoottori 

 (bensiini) 

Si
sä

ltä
ä Co 

Ni 
Li 

Kyllä 
Kyllä 
Kyllä 

Kyllä 
Kyllä 
Kyllä 

Ei 
Ei 
Ei 

Ei 
Ei 
Kyllä 

Ei 
Ei 
Ei 

Ei 
Ei 
Kyllä 

Ei 
Ei 
Kyllä 

EI 
Ei 
Ei 

Kyllä mahd. 
Kyllä mahd. 
Ei 

EI 
Ei 
Ei 

Katodi 
 

LiNiCoAlO2 
 

LiNiMnCoO2 

 
Erilaisia, esim. 
Na2/3Fe1/2Mn1/2O tai 
K2Mn[Fe(CN)6] 

LiFePO4 NiOOH Ilma Useita vaihtoeh-
toja (mm. Co ja 
Mn pohjaisia) 

Elektrodit: hiiltä 
(esim. aktiivihiiltä) 

Useita vaihtoehtoja, 
katalyyttinä Ni 

- 

Anodi Grafiitti Grafiitti Grafiitti Grafiitti Zn Li Li Elektrodit: hiiltä 
(esim. aktiivihiiltä) 

Useita vaihtoehtoja, 
katalyyttinä usein Pt 

- 

Jännite/kenno 3,6 V 3,6–3,7 V 3,6 V 3,2 V 1,6 V - 1,7–3,2 V 2,5–2,7 V  0,6–0,8 V - 

Energiatiheys 200–260 Wh/kg; 300 
Wh/kg mahdollinen 

150–220 Wh/kg 70–150 Wh/kg (Na-
ioni) 
110–190 Wh/kg (K-
Ioni) 

90–120 Wh/kg 100 Wh/kg 13 000 Wh/kg 
(teoreettinen) 

- 1–30 Wh/kg 200 Wh/kg 12 000 Wh/kg ben-
siiniä 

Lataussyklien kesto* 500 1000–2000 50–200 2000+ 200–300 <50 ~100 yli miljoona Kenno kestää n. 
2000–4000 h käyttöä 
ennen vaihtoa. 

Autojen romutusikä 
Euroopassa keski-
määriin 11,5 v 

Lämpökarkaus-läm-
pötila/ Turvallisuus 

150°C. Huono, korkea 
lataustaso altistaa läm-
pökarkaukselle.  

210°C. Suhteellisen 
turvallinen, korkea 
lataustaso altistaa 
lämpökarkaukselle. 

Turvallinen 270 °C, yksi tur-
vallisimmista Li-io-
niakkutyypeistä 

Turvallinen Huono, (ilman 
epäpuhtaudet 
voivat aiheuttaa 
oikosulkuja) 

Huono, (dendriit-
tien kasvu aiheut-
taa oikosulun) 

Erittäin hyvä Hyvä, PEMFC kenno 
toimii n. 80°C lämpö-
tilassa 

Hyvä, bensatankin 
hajoaminen törmäyk-
sessä voi aiheuttaa 
tulipalon 

Hinta/kenno ** ~100 $/kWh ~100 $/kWh - <100 $/kWh - - - 100–500 $/kWh ~50 $/kWh - 

Käyttökohteet EV (Tesla) EV, ESS, muut ESS, EV (raskas lii-
kenne) 

ESS, EV, muut Muut käytössä, 
EV kehitteillä 

EV, muut EV, muut EV, ESS, muut Pääosin autot, muut Käytössä: raskas ja 
kevyt liikenne 

Kehitysvaihe Käytössä Yleisimmin käytetty 
akkutyyppi 

Kehitteillä Käytössä, EV tu-
lossa 

Käytössä, EV 
kehitteillä 

Kehitteillä, paljon 
haasteita 

Kehitteillä, paljon 
haasteita 

Käytössä PHEV ja 
PEMFC autoissa 
avustamaan, kehi-
tetään ESS 

Käytössä Laajimmin käytetty 
voimanlähde autoi-
hin 

Hyödyt ja haitat + Erittäin korkea kapasi-
teetti 
+ Erittäin korkea teho 
- Turvallisuus 

+ Korkea kapasi-
teetti 
+ Korkea teho 
+ Sopii erinomai-
sesti EV:hin 
- Co,Ni,Li kulutus 

+ Ei sis. Co,Li, Ni, 
+ Turvallinen 
- Huono energiati-
heys 
- Paino 

+ Ei Co ja Ni 
+ Turvallinen 
+ Lataussyklien 
kesto 
- Huono energiati-
heys 

+ Ei Co,Li,Ni 
+Turvallinen 
+ Kierrätettävyys 
- Huono ener-
giatiheys 
- Paino 

+ Ylivoimainen 
energiatiheys 
+ vähemmän Li, 
ei Co,Ni  
- Lataussyklien 
kesto 
- Turvallisuus 
- Pitkä kehitystyö 

+ Erinomainen 
energiatiheys 
+ vähemmän Li, ei 
Co,Ni  
- Lataussyklien 
kesto 
- Turvallisuus 

+ Lataussyklien 
kesto 
+ Nopea lataus 
+ Iso hetkellinen 
tehon tuotto 
- Lataus purkautuu 
nopeasti 
- Huono kapasi-
teetti 

+ Toimiva teknologia 
+ Nopea tankkaus 
- Tarvitsee Platinaa 
- Kallis korjaus 
- Kalvon valmistuk-
sessa tarvitaan ym-
päristömyrkkyjä 
- Tankkausinfrastruk-
tuuri puuttuu 

+ Koeteltu toimiva 
halpa tekniikka 
+ Kevyt vs. akut 
+ Polttoaineen jakelu 
+ Nopeasti lisää toi-
mintamatkaa 
- Päästöt 
- Huono hyötysuhde 
- Öljynporauksen 
ympäristöhaitat 

* Lataussyklit riippuvat mm. kuinka tyhjäksi akut kulutetaan ja käyttölämpötilasta. Lataussyklien määrää pystytään kasvattamaan ohjausyksiköllä, nämä luvut ilman ohjausyksikköä antavat kuitenkin 
vertailukelpoisen tuloksen akkutyyppien kyvystä kestää lataussyklejä. 
** Sisältää ainoastaan kennonkustannukset: ohjausyksikkö tuo akkupaketin hintaan lisää n. 21 %. [106]
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Tuuli- ja aurinkovoimaenergian varastoinnissa on tulevaisuudessa näkyvissä vaihto-

ehtoja litiumioniakkujen käytölle. Koska energian varastoinnissa ei akun painolla ja 

koolla ole niin suurta merkitystä, tarjolla on enemmän vaihtoehtoja kuin autoihin. Tois-

taiseksi litiumioniakkujen hinta on kuitenkin ollut niin alhainen, että niillä on ollut n. 25 

% markkinaosuus. Korvaavista teknologioista, virtausakuista, saadut tutkimustulokset 

ovat olleet lupaavia ja niitä on jo käytössä sähköntuotannossa. Lisäksi Power-to-X 

(P2X)-teknologia voi olla osaltaan ratkaisu energian varastointiin (Lisää P2X:stä lu-

vussa 4.6) [37]. 

4.3.2. Kestomagneetit 

Sähköistyvä liikenne aiheuttaa akkujen lisäksi painetta kriittisten metallien kysyntään 

voimansiirron kautta. Harvinaisten maametallien korvaaminen kestomagneettisähkö–

moottoreissa on vaikeaa ja siihen pätee samat ongelmat kuin tuulivoimaloiden osalta 

metallien korvaamisessa. Harvinaisten maametallien osuus sähkömoottorin valmis-

tuskustannuksista on merkittävä, minkä vuoksi niiden määrää pyritään vähentämään. 

Kuitenkin tällöin auton kokonaiskustannukset saattavat nousta, koska sähkömoottorin 

hyötysuhde huononee ja autoon joudutaan asentamaan suuremmat eli kalliimmat 

akustot. Osittain paremmalla moottorinsuunnittelulla on pystytty optimoimaan harvi-

naisten maametallien määrää moottoreissa. Myös neodyymin korvaamista paljon ylei-

semmällä ceriumilla tutkitaan.  [23] 

 

Sähkömoottorin kyky tuottaa energiaa perustuu moottorin kykyyn varastoida mag-

neettisuutta suhteessa sen tilavuuteen ja se lasketaan magneettivuon tiheyden ja 

koersiivisuuden tulona. NdFeB-kestomagneeteilla päästään huomattavasti parem-

paan tulokseen kuin muun tyyppisillä kestomagneettimoottoreilla (kuva 28). Ominai-

suuksiensa vuoksi kestomagneettisähkömoottorit tulevat todennäköisesti olemaan 

vielä pitkään hallitsevassa asemassa sähköautojen voimansiirrossa ja tuulivoima-

loissa. [23, 66] 
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Kuva 28. Eri kestomagneettimoottorityyppien maksimi energiantuotto. Pystyakselilla  
energiantuotto (kJ/m3) ja vaaka-akselilla erilaiset kestomagneettityypit [23]. 

Tuulivoimaloissa harvinaisten maametallien korvaaminen tulee olemaan erittäin vai-

keaa. Merituulivoiman osuus tulee ennusteiden mukaan kasvamaan, mikä merkitsee 

myös DD-voimaloiden osuuden kasvua. DD-tuulivoimaloiden valmistus vaatii enem-

män harvinaisia maametalleja kuin muun tyyppisten voimaloiden valmistaminen [2]. 

On arvoitu, että noin 50 % tuulivoimaloissa käytettävistä materiaaleista ei ole helposti 

korvattavissa muulla materiaalilla. Näistä syistä EU on määritellyt tuulivoimalat kaik-

kein kriittisimmäksi sovellukseksi metallien riittävyyden kannalta  [63]. 
 

Harvinaisia maametalleja pystytään osittain korvaamaan toisella harvinaisella 

maametallilla, esimerkiksi praseodyymi voi korvata neodyymin ilman, että generaat-

torin hyötysuhde heikkenee. Korvaamalla harvinainen maametalli toisella ei kuiten-

kaan yleensä päästä pienempään harvinaisten maametallien kokonaismäärään. Dys-

prosium voidaan myös osittain tai tulevaisuudessa ehkä jopa kokonaan korvata 

neodyymillä, joka on halvempaa ja yleisempää. Dysprosiumin vähentäminen on mer-

kityksellistä, koska se on tällä hetkellä kallein kestomagneeteissa käytettävistä harvi-

naisista maametalleista. Myös dysprosiumin korvaamista terbiumilla tutkitaan; tämän 

etuna olisi se, että terbiumia tarvitaan vähemmän kuin dysprosiumia, so. 3 % ter-

biumia sisältävä magneetti vastaa ominaisuuksiltaan 4 % dysprosiumia sisältävää 

magneettia. Toistaiseksi terbiumin korkeampi hinta on kuitenkin estänyt tämän tekno-

logian kaupallisen käytön. Kuten harvinaisten maametallien luvussa 3.5 kerrottiin, 

useaa harvinaista maametallia esiintyy samoissa mineraaleissa ja niitä tuotetaan 



 

 53 

yleensä yhdessä. Kun yhden harvinaisen maametallin tuotantoa kasvatetaan, kasvaa 

usean muunkin tuotanto samalla. Tämän ansiosta jokin suhteessa niukasti tuotettu 

harvinainen maametalli saatetaan pystyä korvaamaan runsaammin tuotetulla ja ai-

kaansaada merkittäviä hyötyjä. [2, 64] 

 

Tuulivoimaloissa paras korvaajaehdokas tulevaisuudessa on korkean lämpötilan sup-

rajohteita hyödyntävä HTS-tuulivoimala (High Temperature Superconducting). 

Näissä kestomagneetit tullaan korvaamaan suprajohtavilla sähkömagneeteilla. HTS-

tuulivoimala olisi kevyempi ja sen valmistamiseen tarvittaisiin huomattavasti DD-voi-

maloita vähemmän harvinaisia maametalleja. Tekniikka on kuitenkin vasta teorian ta-

solla. Erityisesti HTS-voimalat sopisivat merituulivoiman tuotantoon, sillä HTS-teknii-

kalla on mahdollista rakentaa erittäin suuria >10 MW tuulivoimaloita. [72] 

 

Tuulivoimaloissa ja sähköautoissa kuparin määrää pystytään vähentämään jonkin 

verran korvaamalla osia esimerkiksi alumiinilla. Mekaanisissa osissa, kuten tuulivoi-

malan roottorissa tämä onnistuu vielä suhteellisen helposti. Ongelmana on sähkön-

johtavuutta tarvitsevat osat. Alumiini on halvempaa ja kevyempää kuin kupari, mutta 

ei johda sähköä yhtä hyvin. Alumiinisen sähkökaapelin läpimitta on 60 % suurempi 

kuin vastaavan sähkömäärän siirtämiseen tarvittava kuparikaapeli ja alumiini myös 

kuumenee kuparikaapelia enemmän. On yritetty myös käyttää sekaisin alumiini- ja 

kuparikaapeleita, mutta tämä aiheuttaa galvaanista korroosiota alumiinin ja kuparin 

potentiaalierosta johtuen.  [63, 72, 109] 

4.3.3. Aurinkokennot 

Aurinkoenergiasta jo nyt lähes kaikki energia (n. 95 %) tuotetaan piikennoilla, joiden 

valmistuksessa ei tarvita kriittisiä metalleja. Piikennoteknologia on kehittynyt, ken-

noista on saatu ohuempia ja hyötysuhdetta nostettu sekä valmistuskustannukset ovat 

tulleet alaspäin. Vaikka suuren mittakaavan aurinkoenergiatuotanto toteutetaan nyt ja 

lähitulevaisuudessa piikennoilla, ohutkennoteknologiaa kuitenkin tarvitaan tiettyihin 

erikoiskäyttökohteisiin, koska ne mahdollistavat kennojen nopeamman ja halvemman 

tuottamisen sekä aurinkopaneelien asentamisen joustavammin. Tällä hetkellä käy-

tössä olevat toisen sukupolven ohutkennopaneelit ovat osoittautuneet toimiviksi ja 

hyötysuhde on saatu nostettua lähes piikennopaneelien tasolle, mutta kustannukset 

eivät ole tulleet vielä tarpeeksi alas ollakseen kilpailukykyisiä suuren mittakaavan 
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energiantuotannossa. Kuitenkin, koska aurinkovoiman rakentaminen lisääntyy valta-

vasti, kasvaa myös ohutkennoteknologioihin käytettyjen metallien kulutus. CIGS-ken-

noissa on tutkittu indiumin korvaamista germaniumilla, mutta germanium on tois-

taiseksi ollut indiumia kalliimpaa, joten tätä vaihtoehtoa ei ole otettu käyttöön. Tule-

vaisuudessa kolmannen sukupolven ohutkennoteknologioiden toivotaan korvaavan 

nykyiset toisen sukupolven teknologiat. Kolmannen sukupolven ohutkennoteknologi-

oiden etuna on, ettei niiden valmistamiseen tarvita kriittisiä metalleja. Varsinkin pe-

rovskiitti-kennoteknologian kehitys on ollut lupaavaa ja ne voivat hyvinkin korvata ny-

kyiset CIGS- ja CdTe-ohutkennoteknologiat. Ohutkennoteknologioilla on joka tapauk-

sessa valtava potentiaali, koska niiden avulla saadaan valjastettua energiantuotan-

toon sellaisia alueita mitä piikennoilla ei saada, esimerkiksi integroimalla ohutkennot 

suoraan ulkoseinämateriaaleihin.  [35, 72] 

 Markkinamekanismit 

Luonnollisin tapa saada metallit riittämään olisi se että vapaiden markkinoiden meka-

nismit säätelisivät tai ennustaisivat resurssien hintoja tehokkaasti. Tällöin resurssien 

hinnat nousisivat, kun niiden niukkuus kasvaisi ja tämä pakottaisi siirtymään uuden-

laisiin teknologioihin, jotka käyttäisivät vähemmän kyseistä resurssia. Mekanismi, 

joka toimii markkinataloudessa, ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa, kun pu-

hutaan metallien hintakehityksestä.  

 

Talousteorian mukaan resurssin niukkuudesta puhutaan, kun talous vaatii enemmän 

resurssia kuin tätä on tarjolla. Niukkuutta on kahdenlaista: suhteellista ja absoluuttista 

niukkuutta. [110] 

 

• Resurssi on suhteellisesti niukka, kun resurssilla on vaihtoehtokustannus. 

Suhteellisen niukkuuden idea on se, että kun uusiutumaton resurssi tulee 

niukemmaksi, resurssin hinta vastaavasti kasvaa. Hinnan nousun seurauk-

sena resurssin kysyntä vähenee, korvaavien resurssien kehittäminen tulee 

kannattavammaksi ja teknologian kehitys pystyy ehkäisemään resurssien 

pulaa. 
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• Absoluuttista niukkuutta on, kun resurssia ei voida korvata toisella resurs-

silla tuotteen valmistamisessa. Tai jos tuote korvataan toisella resurssilla, 

lopputuotteen haluttu ominaisuus huononee merkittävästi muutoksen vuoksi. 

 

Sähköntuotannossa ja liikenteen sähköistämisessä osa niukkuudesta voidaan luoki-

tella suhteelliseksi (esim. akuissa voidaan siirtyä litium-ioniakuista natriumioniakkui-

hin) ja osa absoluuttiseksi, esim. vaihteettomissa tuulivoimaloissa ei tämänhetkisen 

tietämyksen mukaan pystytä korvaamaan kestomagneeteissa käytettäviä harvinaisia 

maametalleja muilla tavoin.  

 

Toimiiko vapaa markkinatalous oikealla tavalla resurssien suhteen, kallistuvatko har-

vinaisemmat resurssit tarpeeksi nopeasti, jotta ehditään löytää korvaavia resursseja, 

vai käytetäänkö vanhaa resurssia liian pitkään ”liian halvalla”? Hintojen määräytymi-

sen suhteen ongelma on varantojen suuruuden laskeminen. Kun jäljellä olevia varan-

toja ei tiedetä tarkkaan, ei hintakaan muodostu oikein. Tutkimus viittaa siihen, että 

markkinatalous on muutenkin huono ennakoimaan resurssin niukkuutta. Vaikka re-

surssi niukkenee ei sen hinta välttämättä nouse niin paljoa, että se vaikuttaisi kysyn-

tään. [111] 

 

Varantojen arvioinnin lisäksi myös tuotannon arvioiminen on haastavaa. Tietoa kaik-

kien metallien tuotantomääristä on vaikeaa saada, mikä koskee erityisesti harvinaisia 

maametalleja. Tämä vääristää markkinamekanismien toimintaa. Markkinoiden tehok-

kaan toiminnan ja myös niukkuuden määrittelyn kannalta olisi tärkeää, että kaikki tieto 

olisi helposti saatavissa. Myös kauppapolitiikalla on suuri merkitys metallien hintoihin 

ja tämä haittaa myös markkinamekanismien toimintaa.  

 

Metallin hinnan nousun tulisi osoittaa kasvavaa raaka-aineen niukkuutta. Ongelmana 

on kuitenkin, että verot, erilaiset taloudelliset tuet, säännöt ja markkinavoimat vääris-

tävät hintoja. Myöskään muista taloudellisista indikaattoreista ei ole saatu näyttöä, 

että ne ilmaisisivat niukkuutta tehokkaasti. Esimerkiksi litiumin kysyntä kasvaa koko 

ajan, mutta litiumkarbonaatin hinta ei ole kallistunut samassa suhteessa. Huolimatta 

kevään 2021 voimakkaasta litiumkarbonaatin hinnan noususta (6 300 USD/t 

30.12.2020 ja 13 800 USD/t 30.5.2021) on hinta edelleen huomattavasti halvempi 

kuin se vuonna 2017 kalliimmillaan oli (26 500 USD/t 1.6.2017) [112]. Akkujen valmis-

tajat eivät ole valmiita maksamaan raaka-aineen tuottajille kovempaa hintaa, tämä 
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taas johtaa siihen, ettei uusiin tuotantolaitoksiin ja kaivoksiin kannata investoida. Tie-

detään, että litiumvarannot eivät ole esteenä vaan ongelmaksi tulee tuotannon määrä. 

Litiumin tuotantomäärää ollaan kaksinkertaistamassa vuoden 2020 tasosta vuoteen 

2024 mennessä. Silti monien arvioiden mukaan nykyisellä sähköautojen määrän kas-

vulla ja tuotannon lisäystahdilla litiumin ja akkujen tuotannosta tulee pullonkaula säh-

köautojen tuotannossa jo 2020-luvulla. Norgaard [113] tutkimuksessaan toteaa, että 

resurssien niukkuuden ennustaminen taloudellisten indikaattoreiden kautta on har-

haanjohtavaa ja turhaa. Eli metallin hinta ei välttämättä kerro resurssin niukkuudesta 

mitään tai anna meille minkäänlaista varoitusta resurssin loppumisesta. [114, 115, 

116, 117] 

 

Suurin osa metallien kaupasta tapahtuu Lontoon metallipörssissä (London Metal Ex-

change; LME). Kuten osakemarkkinoita, myös metallien kauppaa määrittelee kysyntä 

ja tarjonta. Kuitenkaan metallien markkinoilla tietoa kysynnästä ja tarjonnasta ei ole 

tarjolla yhtä paljoa, etenkään puolueetonta, eivätkä niiden markkinat toimi tämän 

vuoksi yhtä tehokkaasti kuin osakemarkkinat. Nykyiset hinnat eivät kerro pelkästään 

tämänhetkisestä kysynnän ja tarjonnan suhteesta, vaan pitävät sisällään myös odo-

tuksen metallin hinnasta tulevaisuudessa. Yleisesti ottaen mitä vähemmän tietoa on 

metallin tuotannosta, kysynnästä ja varannoista, sitä suurempi volatiliteetti on metallin 

hinnassa. Suurin osa tutkimuksesta ja markkinaraporteista keskittyy perusmetalleihin, 

kuten kupariin, lyijyyn, nikkeliin ja sinkkiin, joten näiden metallien markkinat toimivat 

paljon läpinäkyvämmin ja tehokkaammin sekä ennustavat metallien hintoja paremmin 

ja pidemmälle tulevaisuuteen kuin harvinaisempien metallien markkinat.  Vähemmän 

vaihdettujen metallien, kuten harvinaisten maametallien ja teknologiametallien tuo-

tantomäärät ovat paljon epäluotettavampia, koska tarkkojen tuotantomäärien ja in-

ventaarioiden julkaiseminen ei ole harvojen yksityisomisteisten metallinjalostajien in-

tresseissä. Myöskin kysynnän ennustaminen näille metalleille on vaikeaa, koska niitä 

käytetään vain harvassa sovelluksessa, kuten telluuria aurinkopaneeleissa. Pienikin 

muutos käytettävässä teknologiassa vaikuttaa suuresti metallin kysyntään. Näiden 

metallien suhteen ei kauppaa käydäkään avoimesti vaan tuottajat ja ostajat sopivat 

hinnasta keskenään. Tämän vuoksi metallien markkina-arvo ei kerro niiden niukkuu-

desta riittävän hyvin. [118] 
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 Poliittiset päätökset 

Pariisin ilmastosopimus on valtioita sitova, rajoittaen lämpötilan nousun 1,5 °C:een 

esiteollisen ajan lämpötilaan nähden. Valtioita sitovia päästötavoitteita ei sopimuk-

sessa määritellä suoraan ja jokainen maa saa määritellä omat päästötavoitteensa ja 

toimensa, jotta lopputulokseen päästään [119]. Isoimmat päästöjen aiheuttajat ovat 

energiantuotanto ja liikenne, joten luonnollisesti näihin kohdistuu suurimmat päästö-

jen vähennyspaineet. 

 

EU on toteuttamassa kunnianhimoista vihreän kehityksen ohjelmaa. Päästöjen osalta 

vuonna 2030 EU:n hiilidioksidipäästöjen tulisi vähentyä 50–55 % vuoden 1990 ta-

sosta ja olla ilmastoneutraali vuonna 2050. Tavoitteeseen on tarkoitus päästä mitta-

villa investoinnilla uusin puhtaisiin teknologioihin ja niiden tutkimukseen sekä uudella 

lainsäädännöllä.  

 

EU:ssa liikenteen osalta päästöjä pyritään vähentämään asettamalla autoille päästö-

rajat. EU-asetuksen 2019/631 mukaisesti päästöraja-arvoa ei sovelleta jokaiseen ajo-

neuvoon erikseen, vaan EU:hun rekisteröityneen valmistajan vuoden aikana valmis-

tamien ajoneuvojen keskimääräiseen tasoon. Jos valmistajakohtainen keskiarvo on 

suurempi kuin raja-arvo (tällä hetkellä n. 95 g CO2/km, päästörajaa tarkastellaan uu-

destaan vuonna 2021), autonvalmistaja joutuu maksamaan sanktioita. Maksun suu-

ruus on jokaiselta valmistetulta autolta 95 €/rajan ylittävä gramma. Järjestelmässä on 

kuitenkin useita ongelmia, kuten päästörajojen perustuminen vanhaan NEDC-testi-

menetelmään ja superkrediitit. Superkrediittien ansioista jokainen myyty BEV- ja 

PHEV-auto saa keskiarvolaskennassa kaksinkertaisen painoarvon. Lisäksi valmista-

jat saavat yhdistää autokantojaan ilman, että edes tekevät varsinaista yhteistyötä. Tä-

män vuoksi esimerkiksi Fiat-Chrysler ja Honda ovat perustaneet yhteenliittymän Tes-

lan kanssa, minkä johdosta ne pääsevät päästörajojen alle. Näiden ongelmien takia 

päästörajamekanismi ei toimi toivotulla tavalla. [120] 

 

Tämän lisäksi lainsäädännöllä pyritään vaikuttamaan kierrätykseen ja kiertotalous on 

yksi suuri osa vihreän kehityksen ohjelmaa. Esimerkiksi autojen kierrätyksen lainsää-

däntöä ollaan uudistamassa, muun muassa siksi, ettei vanha asetus ottanut kantaa 

sähköautojen akkujen kierrätykseen. [121, 122] 

  



 

 58 

Ohjelmaan liittyy myös EU:n kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia, jonka ta-

voitteena on, että vuonna 2030 EU:n alueella on vähintään 30 miljoonaa päästötöntä 

ajoneuvoa ja vuonna 2050 lähes kaikki liikenne on päästötöntä [123]. Polttomoottori-

autojen myynti ollaan kieltämässä monessa kaupungissa ja maassa. Esimerkiksi 

Norja, Iso-Britannia, EU, Kalifornia ja Intia ovat jo asettaneet aikarajoja polttomootto-

riautojen myynnin tai/ja käytön kieltämiselle  [124]. Kuitenkin helposti unohdetaan, 

että polttomoottoriauto voi olla hiilineutraali, esimerkiksi P2X-teknologian ansiosta 

(hiilidioksidi otetaan talteen polttoaineen valmistamisen yhteydessä). Vaikka käytet-

täisiin hiilineutraalisti tuotettua synteettistä polttoainetta, tulee polttomoottoriautosta 

päästöjä auton käyttöpaikassa. Toistaiseksi on vielä epäselvää, kuinka kielto toteute-

taan käytännössä, rajoitetaanko ajoa vai esimerkiksi kielletäänkö polttomoottoriauto-

jen myynti. Vaikka kielto ei välttämättä koskisi hiilineutraaleja polttoaineita käyttävien 

autojen myyntiä tai käyttöä, on tällä varmasti merkitystä polttomoottoriautojen kehi-

tykseen ja myyntiin. Metallien riittävyyden parantamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen pie-

nentämiseksi voisi olla paljon tehokkaampaa esimerkiksi polttoaineverotuksen kautta 

ohjata liikennettä kohti hiilineutraaliutta ja antaa kuluttajien ja markkinamekanismien 

määrätä millä teknologialla tämä toteutetaan. 

 

Sen lisäksi, että polttomoottoriautot suoraan kielletään, ovat valtiot pyrkineet edistä-

mään sähköautoilua esimerkiksi hankintatuen, ilmaisen latauksen tai kevyemmän ve-

rotuksen avulla. Nämä ovat kaikki erittäin hyviä ja tehokkaita tapoja lisätä sähköiseen 

liikenteeseen siirtymistä. Kuitenkin olisi hyvä ottaa tässäkin asiassa huomioon metal-

lien riittävyysnäkökulma ja mahdollisesti toteuttaa tukitoimet niin, että myös muut hii-

lineutraalit liikennemuodot saisivat vastaavaa tukea, jotta muutos ei olisi liian nopea 

suhteessa sähköautoihin tarvittavien metallien tuotantoon. Tämän lisäksi olisi myös 

tärkeää pienentää autokantaa tarjoamalla parempia malleja liikkua ilman omaa autoa, 

esimerkiksi parantamalla julkista liikennettä tai tukemalla autojen yhteisomistajuutta. 

 

Suuri poliittinen ongelma on myös monien kriittisten metallien tuotannon keskittymi-

nen maantieteellisesti tietyille alueille. Erityisesti koboltin ja harvinaisten maametallien 

suhteen tämä on suuri ongelma, varsinkin kun on todettu, että näiden molempien tuo-

tannossa on eettisiä ongelmia. Kongossa korruption takia vauraus jakaantuu hyvin 

harvalle ja kaivostoiminnassa on havaittu vakavia ihmisoikeus- (erityisesti lapsityövoi-

man käyttö) ja ympäristörikkomuksia [125]. Myös Kiinan harvinaisten maametallien 

esiintymien louhinnassa ja jalostuksessa on havaittu ihmisoikeusrikkomuksia sekä 
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vakavia ympäristöhaittoja [126]. Jos energiantuotannossa halutaan siirtyä uusiutuviin 

energialähteisiin ja liikenteessä sähköautoihin, ovat muut maat pakotettuja hankki-

maan metallit kyseisistä maista. Tämän lisäksi näin keskittynyt metallintuotanto ai-

heuttaa valtavan toimitusriskin länsimaille. Ainoa tapa olla vähemmän riippuvainen 

kyseisistä maista on alkaa itse tuottaa harvinaisia, kriittisiä metalleja. Ongelmana on, 

ettei merkittäviä esiintymiä ole löydetty, eikä länsimaissa ole halukkuutta uusien kai-

vosten avaamiselle ympäristöhaittojen pelossa. Myöskään kuluttajat eivät ole haluk-

kaita maksamaan tuotteistaan lisähintaa vastuullisesti tuotetuista metalleista. 

 

Kiina asetti harvinaisille maametalleille vuonna 2010 vientirajoituksia ja vuonna 2020 

uhkasi niillä. Vuoden 2010 rajoitusten aikana esimerkiksi neodyymin hinta 16-kertais-

tui. Kiina perusteli rajoituksia ympäristösyillä, ja että se tarvitsi harvinaisia maametal-

leja oman hiilivapaan energiantuotannon edistämiseen. Toimenpiteiden taustalla näh-

tiin myös pyrkimys houkutella ulkomaisia harvinaisia maametalleja käyttäviä yrityksiä 

sijoittamaan toimintojaan Kiinaan, ja sitä kautta siirtää teknologiaa kiinalaisiin yrityk-

siin. Tässä Kiina onnistuikin hyvin, sillä kestomagneettien valmistuksesta 90 % ja au-

rinkopaneelien valmistuksesta 71 % tapahtuu Kiinassa. [4, 127, 128] 

 

Poliitikkojen onkin pyrittävä pitämään hyvät suhteet ja solmia kauppasopimuksia ja 

strategisia kumppanuuksia metallia ja lopputuotteita tuottaviin maihin, mikäli tuonti 

halutaan turvata. Esimerkiksi Yhdysvallat on solminut Australian kanssa sopimuksen 

tiettyjen harvinaisten maametallien tuontikiintiöille; näin on pystytty turvaamaan osa 

erityisesti puolustusteollisuuden tarvitsemista harvinaisista maametalleista. Myös Ja-

pani on tehnyt Australian kanssa harvinaisten maametallien suhteen kauppasopimuk-

sen, jotta olisi vähemmän riippuvainen Kiinasta. Kaikkia harvinaisia maametalleja ei 

kuitenkaan ole saatavilla Kiinan ulkopuolelta, ja sen lisäksi metallien tuontihinnat Kii-

nasta ovat halvempia kuin muualta eivätkä EU:ssa tai Yhdysvalloissa yritykset, puo-

lustusteollisuutta lukuun ottamatta, ole valmiita maksamaan korkeampaa hintaa esi-

merkiksi Australiassa tuotetulle harvinaiselle maametallille. Vuoden 2010 vientirajoi-

tusten jälkeen kehitystä on tapahtunut jonkin verran harvinaisten maametallien suh-

teen: kokonaistuotantomäärä on kasvanut ja Kiinan osuus tuotannosta on pienentynyt 

(kuva 29). Toisaalta koboltin suhteen näin ei ole käynyt, vaan Kongon osuus tuotan-

nosta on edelleen pysynyt suurena. [129, 130] 

 



 

 60 

 

Kuva 29. Harvinaisten maametallien tuotanto vuosina 1994–2020. Pystyakselilla harvinais-
ten maametallien tuotanto tonneina. [130]. 

Päättäjät joutuvat tasapainoilemaan kauppasopimusten, kestävän kehityksen ja ih-

misoikeuskysymysten välillä niin kauan kuin länsimaat ovat riippuvaisia kriittisten me-

tallien tuonnista. Voidaan myös olettaa, että parhaiten ihmisoikeusrikkomukset ja ym-

päristöhaitat vähenisivät, jos kaivostoimintaa pystyttäisiin siirtämään enemmän länsi-

maihin. Tämä kuitenkin edellyttäisi malmin etsinnän tehostamista länsimaissa ja jos 

varantoja löytyy, nopeita poliittisia päätöksiä ja investointeja kaivosten perusta-

miseksi. Länsimaiden muita tehokkaita keinoja vähentää riippuvuutta kriittisten metal-

leista on niiden kulutuksen vähentäminen ja sekundäärituotannon lisääminen. 

 

EU on toteuttanut EURARE-projektin, jossa kartoitettiin harvinaisten maametallien 

esiintymiä ja niiden hyödyntämistä EU:n alueella. Vaikka EU:n alueella on löydetty 

useita esiintymiä, menee kaivosten avaamiseen kuitenkin vielä paljon aikaa, vaikka 

päätökset niistä tehtäisiin pikaisestikin. On laskettu, että kaivoksen avaamiseen me-

nee esiintymän löytämisestä keskimäärin noin 10 vuotta. [4, 62] 

 Muut keinot 

On otettava myös huomioon vaihtoehto, että teknologioissa ei saavuteta lähitulevai-

suudessa merkittäviä materiaalisäästöjä. Tällöin vaihtoehdoksi voi tulla jatkaminen 

osittain nykyisellä järjestelmällä. Tämä voisi tarkoittaa hitaampaa siirtymistä 
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sähköiseen liikenteeseen ja/tai uusiutuviin energialähteisiin. Jos kuitenkin halutaan 

pitää kiinni sovituista päästörajoituksista, tulee uusien ja vanhojen teknologioiden ke-

hittämistä jatkaa. Tämä tarkoittaisi liikenteen osalta pysyttäytymistä polttomoottoritek-

nologiassa ja sähköautojen määrän hitaampaa kasvua. Päästöjä voitaisiin vähentää 

kehittämällä polttomoottoritekniikkaa sekä kasvattamalla bio- ja synteettisten poltto-

aineiden sekä kaasuautojen osuutta. Myös yksityisautoilua tulisi vähentää merkittä-

västi ja tukea julkista liikennettä ja kevyttä liikennettä, kuten pyöräilyä. Energiantuo-

tannon suhteen tämä tarkoittaisi sitä, ettei ydinvoimasta voida ainakaan luopua ja to-

dennäköisesti sen osuutta energiatuotannosta tulee ennemminkin kasvattaa.  

 

Polttomoottoriautojen suurin etu on jo valmis infrastruktuuri: jakeluasemat sekä auto-

jen valmistuslinjat. Jos polttomoottoriautojen energianlähde muutetaan ja öljy korva-

taan esimerkiksi biopolttoaineilla tai synteettisillä polttoaineilla, voivat liikenteen pääs-

tövähennykset olla hyvinkin merkittäviä ja ne pystytään saamaan aikaan pienemmällä 

kriittisten metallien määrällä. Erityisesti raskaan liikenteen ja työkoneiden sekä laiva-

liikenteen ja lentoliikenteen siirtyminen sähköisiksi on haastavaa. Metallien riittävyy-

den suhteenkin olisi ehkä järkevämpää, että nämä alat tukeutuisivat vielä perinteiseen 

moottoriteknologiaan, mutta ne velvoitettaisiin (esim. verotuksen keinoin) käyttämään 

vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia polttoaineita.  [131] 

 

Power-to-X (P2X) tarkoittaa sähkön muuttamista toiseen muotoon ja tarvittaessa taas 

takaisin sähköksi. P2X-teknologiaa voidaan soveltaa synteettisten polttoaineiden val-

mistukseen. Polttoaineen raaka-aineiksi tarvitaan hiilidioksidia ilmasta, vetyä vedestä 

tai typpeä ilmasta. Lopputuotteena voi olla esimerkiksi metaania, metanolia, dimetyy-

lieetteriä tai ammoniakkia, jota voidaan hyödyntää polttoaineena tai kemianteollisuu-

dessa. Jotta polttoaine olisi hiilineutraalia, tulee siihen tarvittava sähkö tuottaa pääs-

töttömästi. Hiilidioksidin talteenotto voidaan tehdä teollisuuslaitoksista tai suoraan il-

masta. P2X-teknologian merkittävä etu on se, että sen avulla pystytään uusiutuvien 

energialähteiden ylijäämäenergialla tuottamaan polttoainetta, esimerkiksi hajotta-

malla vettä vedyksi. Tällöin P2X-teknologiaa voidaan käyttää hyväksi energian varas-

toinnissa. Teknologian yleistyessä saavutettaisiin metallien riittävyyden kannalta 

kaksi merkittävää etua: sähköautoihin ei kuluisi niin paljon metalleja, jos voitaisiin tu-

keutua enemmän polttomoottoreihin, ja lisäksi pystyttäisiin ratkaisemaan uusiutuvien 

energialähteiden avulla tuotetun energian varastointiongelma ilman litiumioniakkuihin 

kuluvia metalleja. [131] 
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Kriittisten metallien kulutusta on myös mahdollista pienentää vähentämällä kulutusta 

yleisesti. Kuluttamalla vähemmän hyödykkeitä saavutetaan suoria etuja kriittisten me-

tallien osalta, kun kriittisiä metalleja ei kulu hyödykkeiden valmistamiseen mutta myös 

epäsuoria, koska usein myös näiden hyödykkeiden käyttö kuluttaa energiaa. Ener-

gian kulutuksen kasvu taas lisää kriittisten metallien kulutusta energiantuotannon ra-

kentamiseen. Suurin kulutuksen kasvun potentiaali on väestönkasvusta ja alemmasta 

elintasosta johtuen kehittyvillä mailla. Tämä asettaa kuitenkin kysymyksen: kuinka 

eettistä länsimailta on vaatia kehittyviä maita hillitsemään kulutusta tai väestönkas-

vua? Länsimaissakin voidaan tehdä paljon kulutuksen pienentämiseksi, erityisesti tär-

keää olisi energiakulutuksen vähentäminen. Kriittisiä metalleja kuluu valtavia määriä 

jo siihen, että uusiutuvat energiamuodot kasvattavat osuuttaan energiantuotannosta. 

Jos energiankulutus jatkaa kasvamistaan tarvitaan suurta osaa rakennettavista uu-

siutuvista energialähteistä pelkästään tämän kasvun kattamiseen ja markkinaosuu-

den kasvu hidastuu tai vaatii yhä enemmän uusiutuvien energialähteiden rakenta-

mista.  

 

Kulutuksen vähentämiseen on poliittisia keinoja (esim. verotus), mutta ei voida unoh-

taa kuluttajien vastuuta. Kuluttajien tulisi vaatia tuotteiltaan pidempää elinikää ja var-

sinkin niiden parempaa kierrätettävyyttä. Mitä enemmän on kysyntää kestäville rat-

kaisuille, sitä enemmän niitä tuotetaan ja toisaalta mitä enemmän kestäviä ratkaisuja 

tuotetaan, sitä helpompi asiakkaan on valita kestävä ratkaisu. Tuotantoketjujen tulisi 

olla läpinäkyvämpiä, jotta kuluttajilla olisi parempi käsitys tuotteen vastuullisuudesta. 

Voitaisiin luoda jonkinlainen objektiivinen mittari tuotteen vastuullisuudesta, joka oh-

jaisi kuluttajien ostopäätöksiä. Koska kuluttajat ovat harvoin valmiita maksamaan kal-

liimpaa hintaa vastuullisesti tuotetusta tuotteesta tulisi tuotteen koko elinkaaren pääs-

töt ja tuotannon vastuullisuus huomioida tuotteen hinnassa Koska meillä ei ole glo-

baalia lainsäädäntöä, tulee muutoksen tapahtua globaalien arvoketjujen kautta. Eli 

arvoketjun jokaisessa osassa tapahtua muutoksia kohti vastuullista ja kestävää toi-

mintaa. Markkinoilla tulee vaatia vastuullisia ratkaisuja kaikilla arvoketjujen tasoilla 

aina kilpailutuksesta kuluttajan kaupantekohetkeen asti. Lisäksi kuluttajia tulisi enem-

män valistaa tuotteiden kierrätyksen merkityksestä, sillä tällä hetkellä esimerkiksi val-

taosa vanhoista puhelimista löytyy varastoituna kotitalouksista varapuhelimina tai 

käyttämättöminä kaapeissa ja laatikoissa. [85] 
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Huomiota tulisi lisätä myös siihen, millä ominaisuuksilla tuotteita ihmisille markkinoi-

daan. Hyvä esimerkki tästä on sähköautot, joiden mainonnassa keskitytään usein ke-

humaan auton ympäristöystävällisyyden lisäksi suoritusarvoja, kuten kiihtyvyyttä, 

huippunopeutta ja toimintamatkaa. Polttomoottoriautoissa päästiin jo siihen, että polt-

toaineenkulutuksesta tuli kilpailtu ominaisuus ja taloudelliseen ajotapaan kiinnitettiin 

huomiota. Sähköautojen osalta on pelkona, että sähkön ollessa huomattavasti poltto-

ainetta halvempaa ja latausasemien yleistyessä tuhlataan sähköä ja kriittisiä metalleja 

turhaan liian tehokkaisiin kestomagneettimoottoreihin ja akkuihin. Erityisesti ongelma 

on PHEV-autoissa, joissa valmistajat saavat polttoaineen kulutuksen näyttämään pie-

neltä sähkömoottorin ansiosta. Kuitenkin auton paino vaikuttaa kulutukseen valtavasti 

ja sähkömoottori ja akusto lisää painoa huomattavasti jo valmiiksi painaviin autoihin. 

Osalle kuluttajista eivät pienemmät päästöt anna minkäänlaista lisäarvoa, vaan 

PHEV-auto ostetaan puhtaasti, koska ne ovat tukien ansiosta halvempia ja tarjoavat 

paremman suorituskyvyn verrattuna polttomoottoriversioihin. Lisäksi ihmiset eivät 

välttämättä hyödynnä autojen latausmahdollisuutta juurikaan, varsinkaan jos ky-

seessä on vapaan autoedun työsuhdeauto. 

 

Jos sähköautoissa tyydyttäisiin pienempitehoisiin autoihin ja pienempiin akkukapasi-

teetteihin, säästettäisiin kriittisiä metalleja. Lisäksi valmistajien tulisi tuoda markki-

noille myös halvempia ja pienempiä autoja, joiden markkinoinnissa tulisi kiihtyvyys- ja 

huippunopeusarvojen sijasta kiinnittää huomiota enemmän sähkönkulutukseen ja op-

timoida akuston kokoa ja sähkömoottorin hyötysuhdetta (kestomagneettien määrää). 

Esimerkiksi kaupunkiautoissa ei huippunopeudella ja pitkällä toimintamatkalla ole 

juuri merkitystä. On ymmärrettävää, että tällä hetkellä sähköautoissa keskitytään pit-

kiin toimintamatkoihin, koska halutaan kilpailla polttomoottoriautojen kanssa ja kulut-

tajat ovat tottuneet tiettyyn toimintamatkaan. Kuitenkin tästä ajatuksesta tulisi päästä 

eroon ja ymmärtää, että sähköautoilu on luonteeltaan erilaista ja sähköauto tulisi 

hankkia ensisijaisesti käyttötarkoituksen mukaan ja autojen hinnan tulisi korreloida 

CO2-päästöjen lisäksi myös niihin kulutettujen kriittisten metallien kanssa. Lisäksi au-

tojen kiihtyvyyttä ja huippunopeuksia voitaisiin rajoittaa, myös julkista liikennettä ja 

autojen yhteisomistajuutta tulisi tukea voimakkaammin. Itseohjautuvat autot voivat 

myös osaltaan auttaa ongelman ratkaisussa, jolloin päästään inhimillisistä virheistä ja 

epätaloudellisista ajotavoista. Lisäksi autojen määrää voitaisiin vähentää ja 
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käyttökapasiteettia lisätä, kun ihmisten ei tarvitse enää omistaa autoja itse ja yhteis-

käyttöautoja voitaisiin hyödyntää vain tarvittaessa. Haittapuolena itseohjautuvien au-

tojen ja erityisesti niiden vaatiman elektroniikan ja infrastruktuurin valmistaminen kui-

tenkin lisää metallien- ja energiankulusta. Itseohjautuvat autot saattavat myös lisätä 

ajomatkojen pituutta ja määrää; ajomatkan voi käyttää hyödyksi muuhun ja itseohjau-

tuvilla autoilla olisi suurempi potentiaalinen käyttäjämäärä, koska vanhukset ja lapset 

pystyisivät myös käyttämään niitä.  

 

Suurena ongelmana on myös ihmisten muutosvastarinta ja totutut tavat: sähköautoi-

lussa auton lataaminen useammin ja pidempään kuin perinteisen polttomoottoriauton 

tankkaus voi olla osalle ihmisistä vaikeaa hyväksyä tai puhumattakaan siitä, että ro-

bottiautot yleistyisivät. Usein autoilu edustaa vapautta ja ihmisillä tulee itse olla kont-

rollin tunne siitä mitä ajoneuvo tekee. Samoin tuulivoiman suhteen, ihmiset kyllä kan-

nattavat puhtaampaa energiaa, mutta eivät halua tuulivoimaloita lähelle omaa talo-

aan. 

 

Tärkeää olisi myös alkaa ajatella ilmastonmuutosta ja metallien kysynnän kasvua ko-

konaisuutena. Tässä voisi olla avuksi systeemiajattelu, jolla tarkoitetaan tapaa ym-

märtää monimutkaista järjestelmää, jonka kaikki osat ovat vuorovaikutuksessa ja riip-

puvaisia toisistaan. Kuinka saada eri osaset vuorovaikuttamaan toistensa kanssa niin, 

että saavutetaan haluttu lopputulos?  Metallien riittävyys ja ilmastonmuutos ovat val-

tavia kokonaisuuksia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan monen pienen osa-alueen rat-

kaisuja. Jokaisen pienen ongelman ratkaisu on tärkeää, mutta joskus ongelman rat-

kaisu voi luoda ongelman toisaalle suuressa kokonaisuudessa. Olisi tärkeää pystyä 

myös ajattelemaan ongelmaa suurena kokonaisuutena systeemiajattelun keinoin ja 

ratkaista pienet osaset niin, että suuri tavoite saavutetaan. 

 Yhteenveto keinoista saada metallit riittämään 

Kysynnän vähentämisen keinoja ovat: 

• Nykyisten teknologioiden korvaaminen toisilla vähemmän raaka-ainetta tar-

vitsevalla teknologioilla. 

• Metallin kulutuksen vähentäminen teknologian sisällä korvaamalla harvinai-

sempi metalli toisella metallilla tai harvinaisen metallin vähäisempi käyttö. 
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• Poliittinen ohjaus. Ohjataan kysyntää (esim. toisen teknologian käyttöön) po-

liittisilla keinoilla. 

• Markkinamekanismit. Tuotteen kallistuminen vähentää tuotteen kysyntää ja 

ohjaa kysyntää kohti toista teknologiaa. 

• Elinkaaren pidentäminen. Pidempi elinkaari mahdollistaa metallin kysyntä-

piikkien tasaamisen ja antaa lisäaikaa sekundäärituotannon prosessien ke-

hittymiselle. 

• Kiertotalouden liiketoimintamallit, kuten jakamistalous ja tuote palveluna. 

• Hitaampi siirtyminen uusiutuviin energiamuotoihin ja sähköiseen liikentee-

seen. 

• Vähentää yleisesti resurssien kulutusta. 

• Sähkönkulutuksen pienentäminen. 

 

Tuotannon lisäämisen keinoja ovat puolestaan: 

• Primäärituotannon kasvattaminen, uusien kaivosten avaaminen, olemassa 

olevien tuotantoteknologioiden kapasiteettien kasvattaminen ja tehostami-

nen, sivutuotevirtojen tehokkaampi hyödyntäminen.  

• Sekundäärituotannon kasvattaminen. Kierrätysprosessien tehostaminen, si-

vutuotevirtojen tehokkaampi hyödyntäminen. 

• Markkinamekanismit. Metallin hinnan kasvu tekee ennen kannattamattoman 

primääri- tai sekundääriresurssin hyödyntämisestä kannattavaa. 

 Tapaustutkimus 

Tapaustutkimuksessa tarkastellaan kahden esimerkkitapauksen (sähköauto ja tuuli-

voimala) avulla tarkemmin metallien määrää kahdessa käyttökohteessa globaalisti. 

Tapaustutkimuksen tarkoituksena on selvittää tuotteiden elinkaari metallista loppu-

tuotteeksi ja saada vastaus seuraaviin kysymyksiin: 

• Mihin ja kuinka paljon metalleja käytetään ko. tapauksessa? 

• Mistä raaka-aineet tulevat ja paljonko niitä tuotetaan? 

• Missä, miten ja kuinka paljon ko. tuotteita valmistetaan? Miten materiaalit 

kiertävät takaisin käyttöön? 

• Missä lopputuotteita eli sähköautoja ja tuulivoimaloita käytetään? 
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Näiden kahden tutkittavan käyttökohteen yleistyminen lisää valtavasti metallien ky-

syntää. Kuvasta 30 nähdään tilanne, kun 25 %, 50 % ja 75 % liikenteessä olevista 

autoista on sähköautoja ja samoilla osuuksilla energiasta on tuotettu uusiutuvilla ener-

giamuodoilla. Energiantuotannossa laskenta on tehty jakamalla energiantuotanto ta-

san aurinkovoiman ja tuulivoiman suhteen, eli 50 % kohdassa 25 % energiasta on 

tuotettu aurinkovoimalla ja 25 % tuulivoimalla. Kuvaan 30 on merkitty myös mihin asti 

IEAn Sustainable Development Scenario ja Hiilineutraaliusskenaario ulottuvat. Jäl-

kimmäisessä tulisi uusiutuvan energiantuotannon osuus energiantuotannosta olla lä-

hes 90 %, tässä mukana myös muut uusiutuvat, kuten vesivoima, joten 75 %-palkki 

vastaa suhteellisen hyvin tätä tilannetta. 

 

 

Kuva 30. Kuinka paljon metalleja kuluu suhteutettuna vuosituotantoon ja varantoihin, jos  
siirrytään eri osuuksilla uusiutuviin energialähteisiin ja sähköautoihin. 

Ei riitä, että metallien tuotanto saadaan nostettua kysynnän tasolle, myös mikä ta-

hansa niiden jatkojalostusvaiheista voi aiheuttaa pullonkauloja valmiin tuotteen val-

mistukseen. Kun tuotteet monimutkaistuvat tarvitsevat ne yhä pidempiä tuotantoket-

juja ja enemmän erilaisia metalleja (kuva 31). Häiriö yhdenkin metallin saatavuudessa 

tai jalostusketjun osassa aiheuttaa ongelmia lopputuotteen valmistukseen. Merkittä-

vänä metallien määrän kasvun syynä on lisääntyvä elektroniikan käyttö kaikkialla. Nyt 

ongelmaksi onkin muodostumassa mikropiirien tuotanto, joka on hyvin keskittynyttä 

(n. 80 % kaikista autoihin käytetyistä mikropiireistä tuottaa sama yhtiö Taiwanilainen 

TSMC) ja niiden saatavuudessa on suuria ongelmia. Mikropiirien tuotannossa on siir-

rytty geneeristen piirien käytöstä yhä erikoistuneimpiin sovelluskohtaisiin ASIC-piirei-

hin, jotka ratkovat geneeristä piiriä tehokkaammin ja vähäisemmällä 
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virrankulutuksella tiettyä laskentaongelmaa. Mikropiirien hintojen nousun ja saata-

vuusongelmien takia autonvalmistajat ovat aikeissa alkaa itse tuottaa mikropiirejä, 

mutta näiden suunnittelu ja valmistus on prosessina hyvin vaativaa eikä uusia tehtaita 

rakenneta hetkessä.  [132, 133] 

 

 

Kuva 31. Metallien käyttö sovelluksiin eri aikakausina [133]. 

 Tapaus 1: Sähköauto 

Maailmassa arvioidaan olevan noin 1,4 miljardia henkilöautoa ja vuosittain myydään 

noin 60–75 miljoonaa uutta autoa [134]. Sähköautojen osuus tästä on vielä hyvin 

pieni, noin 3 % (vuonna 2020), mutta niiden myyntimäärät kasvavat jatkuvasti: vuo-

desta 2015 lähtien maailmanlaajuisesti vuosittain 41 % [135].  

 

Kuten kuvasta 32 nähdään, on Kiinan osuus sähkömoottoreiden raaka-aineen ja ja-

lostetun raaka-aineen valmistuksessa suuri, mutta lopputuotteen eli sähkömoottorin 

valmistuksessa on Japanilla selvästi suurin osuus. 
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Kuva 32. Autojen sähkömoottoreiden valmistukseen käytettyjen metallien tuotantomäärät maittain ja jalostusasteittain [14, 21, 42, 68, 136]. 
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Akkujen valmistuksessa on Kiinan osuus suurin koko jalostusketjun läpi (kuva 33), 

mutta akkutehtaita perustetaan nopeasti ympäri maailmaa, joten tilanne saattaa 

muuttua tulevaisuudessa. Kiina kuitenkin hallitsee niin suurta osaa raaka-aineista ja 

jalostuksesta, että se tulee varmasti olemaan johtava akkujen valmistaja vielä pitkään. 

Vain noin 3 % litiumioniakuista valmistetaan EU:n alueella, jolloin EU on lähes täysin 

riippuvainen muista maista akkumateriaalien ja valmiiden akkukennojen suhteen. 

Tämä on erityisen ongelmallista, kun huomioidaan että EU:ssa valmistetaan toiseksi 

eniten sähköautoja ja suuret eurooppalaiset valmistajat ovat siirtymässä vauhdilla 

sähköautojen valmistukseen. Tilanteeseen on tulossa muutos kun Suomeen ollaan 

avaamassa EU:n ensimmäistä litiumkaivosta vuoden 2024 lopulla. Tämän lisäksi mm. 

BASF on rakentamassa akkumateriaalitehdasta Harjavaltaan ja Johnson Matthey ka-

todimateriaalitehdasta Vaasaan, myös Volkswagen on ilmoittanut kuuden uuden ak-

kutehtaan perustamisesta EU:n alueelle  [137, 138, 139, 140, 141].  
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Kuva 33. Autojen akkujen valmistukseen käytettyjen metallien tuotantomäärät maittain ja jalostusasteittain [14, 21, 42, 54, 57, 136, 140]. 
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Taulukossa 4 on tarkemmin eritelty sähköautoissa tarvittavien metallien primääri- ja 

sekundäärituotantomääriä sekä kyseisten metallien kulutusta sähköautossa. Autojen 

valmistuksessa tarvitaan useita eri metalleja. Kuvassa 34 on esitetty mihin tässä 

työssä käsiteltäviä metalleja käytetään sähköautossa. 

Taulukko 4. Sähköautoissa tarvittavien metallien primäärituotanto, kierrötysaste sekä sähkö-
auton valmistamiseen tarvittavien metallien kulutus. Metallin kulutus sähköautoihin ja  
liikenteen osuus metallin kysynnästä on laskettu tämän työn laskentamallin tiedoilla. 

Metalli Primäärituotanto 
(suurin tuottajamaa, osuus tuotannosta) 

Kierrätysaste 
(EOL) 

Metallin kulutus 
sähköautoihin* 

Autojen osuus metallin ky-
synnästä vuosina 
2020/2030/2040/2050 (%) Raaka-aine Jalostettu 

Kupari  20 Mt [42]  
(Chile, 28,5 %) 

25 Mt [42]  
(Kiina, 39,2 %) 

43 %   [51] ~65 kg/auto 11,4/22,6/31,7/38,0  

Koboltti 123 kt [42] 
(Kongo, 67,9 %)  

124 kt [54] 
(Kiina 46 %) 

68 % [51] ~10 kg/auto 21,4/56,8/77,6/78,9 

Litium 82,2 kt [42] 
(Chile 22 %)  

- <1 % [51] ~6 kg/auto 22,6/71,5/86,2/89,1 

Nikkeli 2,7 Mt [58] 
(Indonesia 30,4 %) 

2,38 Mt [58] 
(Kiina 24,7 %) 

58–63 % [51] ~26 kg/auto ** 
 

2,5/19,3/44,0/52,0 

Dysprosium 2 274 t (Dy2O) 
(Kiina 98,8 %) [142] 

- < 1 % [51] ~100 g /auto 22,0/44,9/60,6/60,4 

Neodyymi 35 989 t (Nd2O3) 
(Kiina, 82,8 %) [142] 

- < 1 %  [51] ~375 g /auto 16,4/23,3/35,3/33,9 

Praseodyymi 11 712 t (Pr6O11) 
(Kiina 82,8 %) [142] 

- <1 %  [51] ~11 g/auto 42,3/24,4/11,0/8,3 

* Kulutus laskennassa käytetty sähköauto: akun kapasiteetti 50 kWh ja sähkömoottorin teho 100 kW 
** ei sis. auton korissa käytettyä nikkeliä 
 

 

Kuva 34. Tarkasteltavien metallien käyttökohteet sähköautossa.  
Auton leikkauskuva: Volkswagen [143]. 
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 Tapaus 2: Tuulivoimala 

Laskemalla karkeasti kuinka paljon tuulivoimaloita tarvitaan nykyisten lisäksi, jos eri-

laisia osuuksia maailman energiantuotannosta tuotettaisiin tuulivoimalla, saadaan 

taulukossa 5 esitettävät lukumäärät. Tuulivoimalan kokona on laskennassa käytetty 

5 MW, joka edustaa keskikokoista meri- ja suurta maatuulivoimalaa. 

Taulukko 5. Uusien tuulivoimaloiden määrä, jos maailmalla siirryttäisiin eri  
prosenttiosuuksilla tuulivoima energiantuotantoon. 

Tuulivoiman osuus energiantuotannosta 25 % 50 % 75 % 100 % 

Tuulivoimaloiden määrä (miljoonaa) 2,7 5,5 8,3  11,2  

 

Tuulivoimaloiden raaka-aineista suurin osa tuotetaan Kiinassa. Latinalaisen Ameri-

kan suurta osuutta raaka-ainetuotannossa selittää tuulivoimaloissa oleva suuri kupa-

rin osuus. Kun jalostusketjussa mennään eteenpäin, alkaa Euroopan osuus kasvaa 

merkittävästi ja valmiin lopputuotteen valmistuksessa on Euroopalla suurin osuus 

(kuva 35).  
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Kuva 35. Tuulivoimalan valmistukseen käytettyjen metallien tuotantomäärät maittain ja jalostusasteittain [14, 42, 57, 144, 145, 146].
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Taulukossa 6 on tarkemmin eritelty primääri- ja sekundäärituotannon määrät sekä 

yhteen 5 MW:n tuulivoimalaan tarvittavien metallien määrät. Kuvassa 36 on esitelty 

tarkemmin mihin kohteisiin tässä työssä tarkasteltavia metalleja tarvitaan tuulivoima-

loiden valmistuksessa. Kuvan 36 leikkauskuva nasellista on DD-tuulivoimalasta ja ku-

vasta nähdään, kuinka kestomagneettigeneraattori on sijoitettu suoraan lapojen 

taakse ilman vaihteistoa. 

Taulukko 6. Tuulivoimaloissa tarvittavien metallien primäärituotanto, kierrätysaste sekä tuuli-
voiman rakentamiseen tarvittavien metallien kulutus. Metallin kulutus tuulivoimaloihin ja tuuli-

voimaloiden osuus metallin kysynnästä on laskettu tämän työn laskentamallin tiedoilla. 
Metalli Primäärituotanto 

(suurin tuottajamaa, osuus tuotannosta) 
Kierrä-
tysaste 
(EOL) 

Metallin kulutus 
tuulivoimaloihin  
(5 MW) 
onshore-offshore 

Tuulivoimaloiden osuus 
metallin kysynnästä  
vuosina 
2020/2030/2040/2050 (%) Raaka-aine Jalostettu 

Kupari  
(2020) 

20 Mt [42]  
(Chile, 28,2 %) 

25 Mt  [42]   
(Kiina, 39,2 %) 

43 %   
[51] 

~6 000–18 000 
kg* 

0,6/1,9/2,2/2,1* 

Nikkeli 
(2019) 

2,7 Mt [58] 
(Indonesia 30,4 %) 

2,38 Mt [58] 
(Kiina 24,7 %) 

58–63 % 
[51] 

~2 000–1 500 kg 1,9/ 5,1/ 4,3/4,2 

Dysprosium 
(2018) 

2 274 t (Dy2O) 
(Kiina 98,8 %) [142] 

- < 1 % 
[51] 

~11–73 kg 25,0/34,6/27,0/26,9 

Neodyymi 
(2018) 

35 989 t (Nd2O3) 
(Kiina, 82,8 %) [142] 

- < 1 % 
[51] 

~160–900 kg 31,6/54,6/49,5/50,6 

Praseodyymi 
(2018) 

11 712 t (Pr6O11) 
(Kiina 82,8 %) [142] 

- < 1 % 
[51] 

~10–160 kg 5,0/25,1/39,0/42,1 
 

* Kuparin kulutuksessa ei huomioitu sähkönsiirtoon kuluvaa kuparia. 
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Kuva 36. Tässä työssä tarkasteltavien metallien käyttökohteet tuulivoimalassa. Nasellin leik-
kauskuva www.energy.gov [147] 

 Laskentamenetelmät ja tiedon saatavuus 

Metallien riittävyyttä on tässä työssä arvioitu tekemällä Excel-taulukkolaskentaohjel-

maan malli, joka laskee kysynnän ja tarjonnan ennusteet perustuen arvioihin liiken-

teen ja energiantuotannon tulevaisuuden näkymistä. Mallista on pyritty tekemään sel-

lainen, joka mahdollistaa helposti erilaisten skenaarioiden mukaisten ennusteiden 

teon. Jotta erilaisia skenaarioita olisi nopeampi tehdä, tehtiin muuttujien arvon asetus 

viiden vuoden välein ja niiden välinen aika on mallinnettu lineaarisesti (kuva käyttöliit-

tymästä liitteessä 1). Kaikkien metallien riittävyyslaskennat pystyttiin näin laskemaan 

samalla laskentapohjalla. Koska tutkimuksessa laskettiin sähköistyvän liikenteen ja 

uusiutuvien energialähteiden osuutta valittujen metallien riittävyyteen, on laskenta-

mallit tehty näille käyttökohteille, kuitenkin sisällyttäen muiden käyttökohteiden (kuten 

digitalisaatio) kysynnän viiden vuoden välein säädettävällä lukuarvolla. Muun kysyn-

nän arvo on asetettu niin, että se vastaisi vuoden 2020 kokonaiskysyntää, kun siihen 

lisätään mallin laskema vuoden 2020 liikenteen ja energiantuotannon osuus. 
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Energian tuotannossa on eriytetty aurinko- ja tuulivoimaan ja sähkönsiirtoon sekä -

varastointiin kuluva metallin määrä. 

 

Laskentamallista saadaan jokaiselle metallille erikseen ennusteet kysynnän määrälle 

sekä primääri- että sekundäärituotannon määrälle. Jokaiselle metallille on piirretty ku-

vaajat kysynnän määrälle ja kumulatiiviselle metallin kulutukselle sekä osoitetaan ky-

seisen metallin tämän hetken tunnettu varanto.  

 Primäärituotanto ja kysynnän laskeminen 

Laskentamalli perustuu energialähteiden osalta arvioituun maailmanlaajuiseen ener-

giantuotannon määrään, sen kasvuun sekä eri tuotantolähteiden osuuksiin. Energian 

tuotannon muuttujat ja ennusteet on esitetty taulukossa 7. Kun tiedetään maailmassa 

tuotetun energian kokonaismäärä, voidaan ennustaa, millaisia osuuksia eri energian-

tuotantomenetelmillä tulevaisuudessa on. Taulukoissa 7 ja 8 vuoden 2015/2020 arvot 

kuvaavat laskennan lähtöarvoja ja vertailukohtia ennusteisiin. Osuuksista voidaan en-

nustetun käyttökertoimien (käyttökertoimen määritelmä luvussa 2.2) avulla laskea, 

kuinka paljon kyseistä energiantuotannonmuotoa tulee rakentaa vuosittain (GW). Kun 

tämän lisäksi tiedetään, kuinka paljon kyseistä metallia kuluu rakennettua gigawattia 

kohden, voidaan laskea, kuinka paljon kyseistä metallia energiantuotannon rakenta-

minen vaatii. Kulutus eri metalleille on esitetty taulukossa 9. 

 

Teknologian kehitys laskentaan huomioidaan muuttujalla, joka kertoo paljonko ky-

seistä materiaalia kuluu tulevaisuudessa käyttökohteen valmistamiseen verrattuna 

vuoden 2020 tilanteeseen. Jos oletetaan esimerkiksi, että litiumioniakkujen valmista-

miseen tarvitaan vuonna 2040 50 % vähemmän kobolttia kuin vuonna 2020, vähentää 

laskentamalli koboltin määrän puoleen vuonna 2040 valmistettavien akkujen osalta. 

Laskennassa käytettiin kirjallisuudesta löydettyjä ennusteita teknologian kehittymi-

selle: jos ennuste ei ulottunut tarpeeksi pitkälle jatkettiin ennustetta lineaarisesti, jos 

mahdollista.  
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Taulukko 7. Energiantuotannon muuttujat ja ennusteet. 

Muuttuja/Ennuste Selite 
Tuuli- ja aurinkovoiman markkinaosuus (%) 

• Tuulivoima 
• Aurinkovoima 

2015 [7] 
1,3 % 
0,4 % 

2020 [7] 
2,2 % 
1,2 % 

Tuuli- ja aurinkovoiman markkinaosuuden tule- 
vaisuuden ennuste (vuosittain rakennettava 
kapasiteetti GW): 

• Matala kysyntä (IEA Stated Policies 
Scenario) [10] 

 
• Korkea kysyntä (IEA Net Zero ja 

Sustainable Development skenaa-
riot) [148, 149] 

 
 
2020–2030 
Tuuli:171 GW/v 
Aurinko: 197 GW/v 
 
Tuuli:171 GW/v 
Aurinko: 300 GW/v 
 

 
 
2030 jälkeen 
Tuuli: 171 GW/v 
Aurinko: 197 GW/v 
 
Tuuli: 280 GW/v 
Aurinko: 420 GW/v 

Maailmanlaajuinen energiantuotanto 2015 [7] 
162 024 TWh  

2019 [7] 
173 340 TWh  

Ennuste kasvulle [148] 
2 %  

 
Käyttökerroin 

• Matala kysyntä 
• Korkea kysyntä 

Tuulivoima [150] Aurinkovoima [35] 
2020 2030 2050 2020 2030 2050 
35 % 
35 % 

55 % 
38 % 

58 % 
42 % 

20 % 
20 % 

26 % 
21 % 

46 % 
28 % 

DD-tuulivoiman markkinaosuus 
• Matala kysyntä [150] 
• Korkea kysyntä [151] 

2015/2020 
5 %/7 % 
5 %/7 % 

2030  
13 % 
20 % 

2050 
20 % 
55 % 

Ohutkenno CIGS markkinaosuus [151] 
• Matala kysyntä 
• Korkea kysyntä 

2015/2020 
5 % 
5 % 

2030 
4 % 
11 % 

2050 
1 % 
28 % 

Ohutkenno CdTe markkinaosuus [151] 
• Matala kysyntä 
• Korkea kysyntä 

2015/2020 
2 % 
2 % 

2030 
4 % 
3 % 

2050 
1 % 
5 % 

Teknologian kehityksen vaikutus kestomag-
neettien koostumukseen (materiaalitarve vs 
2020): 

• Matala kysyntä/ 
Korkea kysyntä 

2020 [14] 
 
 
Dy: 100 %/100 % 
Nd: 100 %/100 % 
Pr: 100 %/100 % 

2025 [14] 
 
 
Dy: 67 %/84 % 
Nd: 85 %/92 % 
Pr: 85 %/92 % 

2030 [14] 
 
 
Dy: 34 %/67 % 
Nd: 70 %/85 % 
Pr: 70 %/85 % 

Teknologian kehityksen vaikutus ohutkennojen 
koostumukseen (materiaalitarve vs 2020): 

• Matala kysyntä/Korkea kysyntä 

2020 [151] 
 
Ga: 100 %/100 % 
In: 100 %/100 % 
Se: 100 %/100 % 
Te: 100 %/100 % 

2030 [151] 
 
Ga: 44 %/72 % 
In: 81 %/90 % 
Se: 44 %/72 % 
Te: 43 %/71,5 % 

2050 [151] 
 
6 %/53 % 
17 %/58 % 
16 %/58 % 
35 %/67 % 

Tarvittavan energianvarastoinnin suhde raken-
nettuun sähköntuotantoon  

10 % (eli jokaista 10 rakennettua GW kohden tarvitaan 1 GWh 
verran varastointikapasiteettia)  [152] 

Litiumioniakkujen markkinaosuus  
energian varastoinnista 25 %  

 

Liikenteen osalta laskenta perustuu vuosittain valmistettavien uusien autojen luku-

määrään ja erityyppisten autojen osuuksiin tuotannosta. Kun nämä tiedetään, vuosit-

tain valmistettavien autojen määrä ja erityyppisten autojen osuudet voidaan laskea. 

Muuttujat ja ennusteet, joihin laskenta sähköautojen osalta perustuu, on esitetty tau-

lukossa 8.  
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Taulukko 8. Laskentamallissa käytetyt muuttujat ja ennusteet sähköautoihin liittyen. 

Muuttuja/Ennuste Selite 

Uusien sähköautojen määrä 
• PHEV 
• BEV 
• Yhteensä 

2015 [153] 
220 000  
330 000 
550 000 

2020 [21] 
1 miljoona 
2,24 miljoonaa 
3,24 miljoonaa 

Ennuste sähköautojen määrän kasvulle 
• matala kysyntä (IEA Stated 

Policies Scenario) 
 

• korkea kysyntä (IEA Sustaina-
ble Development Scenario) 

 

Autoja liikenteessä vuonna: 2030 [154] 
PHEV: 43,7 miljoonaa 
BEV: 75,4 miljoonaa 
 
PHEV: 61,7 miljoonaa 
BEV: 139,3 miljoonaa 

Sähköautojen akkujen  
kapasiteetin kasvuennuste 

• BEV 
• PHEV 

2015/2020 [155] 
 
40 kWh 
10 kWh 

2025 [154] 
 
45 kWh 
12 kWh 

2030 [154] 
 
70–80 kWh 
16 kWh 

Teknologian kehityksen vaikutus litiumio-
niakkujen koostumukseen (materiaali-
tarve vs 2020) 

• Matala kysyntä/Korkea ky-
syntä 

 
2015/2020 [156] 
Co:100 %/100 % 
Li:100 %/100 % 
Ni:100 %/100 % 

 
2025 [157] 
Co: 42 %/71 % 
Li: 71 %/85,5 % 
Ni: 89 %/94,5 % 

 
2030 [157] 
Co: 25 %/62,5 % 
Li: 59 %/79,5 % 
Ni: 77 %/88,5 % 

Teknologian kehityksen vaikutus kesto-
magneettien koostumukseen (materiaali-
tarve vs 2020): 

• Matala kysyntä/Korkea ky-
syntä 

 
 
2015/2020 [14] 
Dy: 100 %/100 % 
Nd: 100 %/100 % 
Pr: 100 %/100 % 

 
 
2025 [14] 
Dy: 67 %/84 % 
Nd: 85 %/92 % 
Pr: 85 %/92 % 

 
 
2030 [14] 
Dy: 34 %/67 % 
Nd: 70 %/85 % 
Pr: 70 %/85 % 

Sähköautojen moottorin tehon kasvuen-
nuste 

• Matala kysyntä 
 
 

• Korkea kysyntä 

 
2020 [158] 
PHEV:55 kW 
BEV:93 kW 
 
PHEV:55 kW 
BEV: 93 kW 

 
2025 [158] 
PHEV: 55 kW 
BEV: 97 kW 
 
PHEV: 65 kW 
BEV: 130 kW 

 
2040 
PHEV: 65 kW 
BEV:103 kW 
 
PHEV: 80 kW 
BEV: 165 kW 

Polttokennoautojen määrän osuus myy-
dyistä autoista  

• Matala kysyntä 
• Korkea kysyntä 

2020 
 
0,3 % 
0,3 % 

2030 [148] 
 
6 % 
1 % 

2050 
 
15 % 
15 % 

Raskaan liikenteen osuus uusista au-
toista 

• Matala kysyntä 
• Korkea kysyntää 

 
2020 
0 % 
0 % 

 
2030 
10 % 
10 % 

 
2040 
10 % 
15 % 

 
2050 
10 % 
10 % 

 

Metallien tuotantomääriä ja metallien kulutusta käyttökohteeseen arvioitiin eri kirjalli-

suuslähteistä saatavilla tiedoilla. Ennusteen tarkkuutta on parannettu tekemällä kaksi 

eri skenaariota kysynnästä (matala ja korkea kysyntä) sekä näiden keskiarvo.  

 

Sähkönsiirtoon käytetyn metallin kysyntä vaikuttaa tässä työssä tarkasteltavista me-

talleista ainoastaan kuparin kohdalla. Sähkönsiirtoon käytetyn kuparin osalta on käy-

tetty taulukossa 9 esitettyjä arvoja. Laskenta tapahtuu samalla menetelmällä kuin 

energiantuotannon rakentamiseen kuluvan materiaalimäärän laskenta. 

 

Vuosittain rakennettavan energian varastoinnin kapasiteetiksi lasketaan 10 % vuoden 

aikana rakennetusta uusiutuvien energialähteiden nimellistehosta. Kirjallisuuden 
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perusteella noin 10 % voimalan nimellistuotannosta on optimaalinen suhde voimalai-

toksen energian varastoinnin kokoon [152]. Tästä on laskettu osuus, joka toteutetaan 

litiumioniakuilla ja tähän kuluva materiaalien määrä lasketaan mukaan kokonaisky-

syntään. 

 

Metallien kulutus valmistettua autoa, samoin kuin valmistettua tuulivoimalaa, poltto-

kennoa sekä aurinkovoimalaa, kohti on esitetty taulukossa 9.
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Taulukko 9. Metallien tuotantotietoja sekä metallin kulutus käyttökohteeseen.  

 Dysprosium Gallium Indium Koboltti Kupari Litium Neodyymi Nikkeli Praseo-
dyymi Seleeni Telluuri 

Varanto (t) 55 000 
[159] 

100 000 
[42] 

50 000 
[160] 

7 100 000 
[42] 

870 000 000 
[42] 

21 000 000 
[42] 

4 100 000 
[72] 

94 000 000  
[42] 

1 500 000* 
[159] 

100 000 
[42] 

31 000  
[42] 

Tuotanto (t/vuosi) 2 274  
[142] 

555 
 [72] 

900 
 [42] 

140 000  
[42] 

20 000 000 
[42] 

80 000  
[42] 

35 990  
[142] 

2 500 000  
[42] 

11 712   
[142] 

2900  
[42] 

470  
[42] 

Tuotannon vuosit-
tainen kasvu 

2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Ennuste  
[117] 

2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

Kierrätysaste (EoL) 0 % (<1 %) 
[51] 

0 % (<1 %) 
[51] 

0 % (<1 %) 
[51] 

68 % 
[51] 

43 % (43-53) 
% [51] 

0 %(<1 %) 
[51] 

0 %(<1 %) 
[51] 

60 % (58-63 %) 
[51] 

0 %(<1 %) 
[51] 

4 %(<5 %) 
[51] 

0 %(<1 %) 
[51] 

Muu kysyntä (t) 730 500 500 90 000 20 730 000 43 000 8 000 2 300 000 4 900 2500 500 

Tuulivoima Onshore 
(t/GW) 

2,2  
 [2, 72, 151, 
161] 

- - - 1175 
[2, 36] 

- 32,5  
[2, 72, 151, 
161] 

406,0   [2, 72] 31,8  
 [2, 161, 
162] 

- - 

Tuulivoima Offshore 
(t/GW) 

14,57  
 [2, 72, 151, 
161] 

- - - 3659  
[2, 36] 

- 179,3 
 [2, 72, 151, 
161] 

308,5 [2, 72] 2,0 
 [2, 161, 
162] 

- - 

EV sähkömoottori 
(g/kW) 

1,0 
 [162, 163, 
164] 

- - - - - 3,8 
[72, 162, 
163] 

- 0,11   
[162, 163] 

- - 

EV litiumioniakku 
(g/kWh) 

- - - 204,9 
[156, 157] 

1200**  
[165] 

119,3 
[156, 157] 

- 515,2  
 [156, 157] 

- - - 

Polttokenno (g/kW) 1,0 - - - - - 3,8 - 0,11 - - 

Aurinkovoima (t/GW) - 4,2 
[2, 72, 151] 

25,4 
[2, 72, 151] 

- 4000  
 [2, 36, 166] 

- - - - 32,4 
[2, 72, 151] 

69,4 
[167] 

Sähkönvarastointi 
(t/GW) 

- - - 204,9 
[156, 157] 

- 119,3  
 [156, 157] 

- 515,2  
 [156, 157] 

- - - 

Sähkönsiirto (t/GW) - - - - 4184  [36]  - - - - - 

Latausasema 
(kg/asema) 

- - - - 4  [165]  - - - - - 

* Laskettu osuudella 1,5 % kaikista harvinaisista maametalleista. 
** Kuparin kulutus polttomoottoriautoihin laskettu arvolla 25 kg kuparia/valmistettu auto. Kaikki sähköautoihin kuluva kupari sisältyy laskennassa akkujen valmistuksessa kuluvaan kupariin.
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 Sekundäärituotanto 

Kierrätyksen osalta laskenta perustuu EOL-periaatteelle. Jokaiselle käyttökohteelle 

asetettiin käyttöaika vuosina ja laskentataulukko käy hakemassa tiedot, paljonko ky-

seisenä vuonna tulee materiaalia kierrätykseen. Esimerkiksi, jos tuulivoimalan elin-

iäksi on asetettu 25 vuotta ja tutkitaan vuonna 2045 kierrätettäväksi tulevan metallin 

määrää, käy laskentatyökalu katsomassa paljonko kyseistä metallia kului vuonna 

2020 tuulivoimalan tuotantoon ja laskee ne yhteen muista käyttökohteista elinkaa-

rensa päähän tulevien metallien määrän kanssa. Tämä määrä kerrotaan kyseisenä 

vuonna (tässä tapauksessa vuonna 2045) kierrätysasteella ja näin saadaan sekun-

däärituotannon määrä (kuva 37).  

 

Kuva 37. Sekundäärituotannon laskemisen periaate. 

Laskentamalli huomioi myös elinkaarensa päähän tulevat voimalaitokset ja autot. 

Malli laskee, kuinka paljon käyttökohteita vanhenee kyseisenä vuonna ja lisää niiden 

korvaamiseen vaadittavan metallin määrän kokonaiskysyntään kyseiselle vuodelle.  

 Virhemarginaali ja herkkyysanalyysi 

Ennusteen epävarmuutta pyrittiin arvioimaan tekemällä herkkyysanalyysi. Analyy-

sissä parametreja muutettiin -30 ja +30 % välillä ja tuloksista piirrettiin kuvaajat, joita 

vertaamalla pystytään arvioimaan kuinka paljon eri muuttujilla on vaikutusta ennus-

teen tarkkuuteen. Herkkyysanalyysin teossa käytettiin neodyymin ennustetta, koska 

neodyymin ennuste edustaa hyvin keskimääräistä kriittistä metallia. Neodyymiä käy-

tetään energiantuotannossa (tuulivoimaloiden generaattorit) ja sähköautoissa (säh-

kömoottorit). Lisäksi liikenteeseen ja energiantuotantoon kuluvat osuudet ovat suurin 
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piirtein samansuuruisia. Herkkyysanalyysin tuloksissa on huomioitava, että metal-

leissa, joita käytetään pelkästään energiantuotannossa (In, Se, Te, Ga) tai liikentee-

seen (Co, Li), ennusteet ovat herkempiä, kuin metalleissa, joita käytetään molempiin 

käyttökohteisiin.  

 

Eri parametrien epävarmuutta ennusteisiin tutkittiin ja merkittävimpiä tuloksia on esi-

tetty kuvissa 38–43. Laskentamalli oli herkin metalli-intensiteetin muutokselle (kuva 

38). Tässä analyysissä metalli-intensiteetin yksikköinä oli energiantuotannossa ”t me-

tallia/rakennettu tuulivoima GW” ja sähköautossa ”g metallia/sähkömoottorin teho 

kW”. Koska tämä aiheuttaa eniten virhettä laskentaan, tulee näiden metallinkulutus-

tietojen hankintaan ja oikeellisuuden arviointiin kiinnittää erityistä huomiota. Tark-

kuutta on pyritty parantamaan hankkimalla tietoa useista ja mahdollisimman luotetta-

vista lähteistä.  

 

 

Kuva 38. Herkkyysanalyysi: metalli-intensiteetin muutos  
vuosina 2015–2060. 

Seuraavaksi suurimman epävarmuuden mallille aiheutti energiantuotannon ja liiken-

teen markkinaosuuden muutos (kuva 39). Esimerkiksi vuodelle 2030 ennusteeseen 

oli määritelty BEV-myynnin olevan 19,5 % kaikista autoista ja kun tätä lukua muutettiin 

+/-30 %, osuus oli vuonna 2030 välillä 25,35–13,65 %. Epävarmuutta on pyritty pie-

nentämään valitsemalla mahdollisimman luotettava ennuste, jonka perusteella mark-

kinaosuudet on määritelty. Tässä työssä energiantuotannon ja autotyyppien markki-

naosuudet pohjautuvat IEA:n ennusteisiin. 

 



 

 83 

 

Kuva 39. Herkkyysanalyysi tuulivoiman ja PHEV/BEV osuuden muutokselle vuosina 2015–
2060. 

 

 

Kuva 40. Herkkyysanalyysi energiankulutuksen kasvuprosentille vuosina 2015–2060. 

Energiankulutuksen osalta kasvu on ollut vuosien 2000 ja 2019 välillä keskimäärin 

2,11 %  [7]. Laskennassa energiakulutuksen kasvu on laskettu olevan 2 % ja herk-

kyysanalyysi on tehty tälle kasvuprosentille.  

 

Myös käyttökertoimen muutos aiheuttaa malliin herkkyyttä. Tuuli- ja aurinkovoiman 

käyttökertoimen määrittelyyn on käytetty IRENAn raportista saatuja tietoja ja ennus-

teita käyttökertoimen muutokseen [35, 150]. Käyttökertoimen herkkyysanalyysin tu-

lokset on esitetty kuvassa 41.  
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Kuva 41. Herkkyysanalyysi: käyttökertoimen muutos vuosina 2015–2060. 

Vähäisempää epävarmuutta malliin aiheuttavia muuttujia ovat muun kulutuksen kas-

vuprosentti (kuva 42) ja merituulivoimaloiden osuus kokonaistuulivoimatuotannosta 

(kuva 43). Tämän lisäksi muuttujia oli mm. litiumioniakkujen osuus energianvarastoin-

nissa, tuuli-/aurinkovoimaloiden ja autojen elinkaari. Näillä muuttujilla on kuitenkin hy-

vin vähäinen merkitys mallin ennusteeseen. 

 

 

Kuva 42. Herkkyysanalyysi: muun kulutuksen kasvu vuosina 2015–2060. 
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Kuva 43. Herkkyysanalyysi: offshore-tuulivoiman osuuden muutos vuosina 2015–2060. 

Voidaan todeta, että teknologiametallien kysynnän ennusteella on suurin virhemargi-

naali, johtuen epävarmuudesta, liittyen CdTe tai CIGS ohutkennoteknologiat yleisty-

miseen. Jos niiden markkinaosuus pysyy vähäisenä, ei aurinkovoimaloiden yleistymi-

nen kasvata teknologiametallien kysyntää. Molemmat matalan ja korkean kysynnän 

ennusteen ohutkennojen markkinaosuudet perustuvat Viebahn et al. [151] tutkimuk-

seen, jossa ohutkennoteknologia jää sivurooliin tai kokee uuden nousukauden. Tek-

nologiametallien erona harvinaisten maametallien kysyntään on se, että harvinaisten 

maametallien käyttöä kestomagneeteissa on hyvin hankala korvata ja lähes kaikki 

nykyiset sovellukset perustuvat näihin, kun taas aurinkopaneeleissa tällä hetkellä yli-

voimaisesti käytetyin piikennoteknologia ei tarvitse lainkaan teknologiametalleja. 

Tästä johtuen korkean ja matalan kysynnän erosta tulee suuri. 

 

Mallin virheitä on myös pienennetty ja mallia validoitu ottamalla mukaan vuoden 2015 

lähtötiedot ja katsottu kuinka malli ennustaa vuoden 2020 tilannetta. Nämä ennusteet 

ja tilastotiedot sopivat hyvin yhteen. Tämän vertailun kautta kuitenkin validoitiin mallia 

entistä tarkemmaksi muun kysynnän ja tuotannon kasvun osalta. 

 Tiedon saatavuus 

Ennusteiden laskentaa varten tarvittiin paljon taustatietoa, jotta laskennassa käytetyt 

muuttujat saatiin mahdollisimman hyvin todellisuutta vastaaviksi. Muuttujat, joihin tie-

toa tarvittiin, olivat mm. 
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1. Maailmanlaajuinen energiankulutus (TWh) 

2. Voimalaitosten käyttökertoimet ja teknologioiden markkinaosuudet (%) 

3. Metalli-intensiteetti: paljonko metallia käyttökohteen valmistaminen vaatii 

(t/GW tai g/auto) 

4. Metallien tuotantomäärät (t) 

 

Näistä kohtien 1. ja 2. tiedot olivat hyvin saatavilla ja lisäksi niihin löytyi myös ennus-

teita, joita pystyttiin soveltuvin osin käyttämään hyväksi. Kohtaan 3. löytyi myös suh-

teellisen hyvin tietoa useammasta lähteestä ja näistä tiedoista käytettiin keskiarvoa 

ennusteen tekemiseen. Haasteena kohdassa 3. oli litiumioniakkuihin käytettyjen me-

tallien määrä. Sähköautoissa käytetään pääosin NMC- ja NCA-akkuja ja niiden koos-

tumus on hiukan erilainen toisiinsa nähden, minkä lisäksi NMC-akkutyyppien sisällä 

koostumus vaihtelee jonkin verran. Tietoa akkujen tarkoista koostumuksista oli hyvin 

vähän, syynä on varmasti myös akkuvalmistajien halu pitää tarkka tieto akkujen koos-

tumuksesta salaisena. Kohdan 4. haasteena oli erityisesti tiedon saatavuus harvinai-

sista maametalleista, joiden kokonaistuotantomäärästä löytyi tietoa, mutta eriteltyä 

metallikohtaisia tuotantomääriä oli vaikea löytää. Kokonaistuotantomääristäkin Kiina 

on ilmoittanut ainoastaan tuotantokiintiömäärän eikä todellista tuotettua määrää. 

Syynä tähän voivat olla ainakin osittain poliittiset intressit. 

 

Lisäksi olisi ollut mielenkiintoista selvittää, mitä tietoa esimerkiksi auton- tai tuulivoi-

malavalmistajilla on metallien tuotantotilanteesta, eli kuinka paljon valmistajille on 

saatavilla tietoa, mitä ei julkisesti kerrota. Autonvalmistajat varmasti tiedostavat on-

gelmat metallien riittävyyden suhteen, mutta viestinnässään ne eivät tätä tuo esiin. 

Huoltovarmuusorganisaatio teki Suomessa kyselyn yrityksille, jotka tuotannossaan 

tarvitsevat kriittisiä metalleja ja kyselyyn vastanneista yrityksistä valtaosa (72 %) oli 

tunnistanut riskin. Tutkimuksen mukaan kuitenkin riskeihin varautuminen oli puutteel-

lista; vain viidenneksellä yrityksistä oli riskienhallinta kriittisten metallien saatavuus- 

tai hintariskin varalle. Maailmalla valmistajat ovat jo tehneet päätöksiä, joilla ne pyrki-

vät varmistamaan raaka-aineiden saatavuuden tekemällä esimerkiksi suoraan yhteis-

työtä kaivosyhtiöiden kanssa. Tästä esimerkkinä Tesla, joka osti osuuden australia-

laisen kaivosyhtiön Piedmont Lithiumin litiumtuotannosta itselleen.  [4, 168] 

 

Parempi tiedon saatavuus helpottaisi metallien riittävyysongelman ratkaisua; kun kai-

killa toimijoilla olisi tarkemmat tiedot metallien kulutuksesta ja tuotantomääristä, 



 

 87 

pystyttäisiin paremmin kartoittamaan pullonkauloja ja jakamaan resurssit tehokkaam-

min. Lisäksi markkinamekanismit toimisivat tehokkaammin, kun tietoa olisi vapaasti 

saatavilla. Yhdysvalloissa NSF (National Science Foundation) teki ohjelman, jonka 

tarkoituksena oli kartoittaa, kuinka hyvin materiaalien tutkimusdataa oli saatavissa ja 

kuinka datan saavutettavuutta voitaisiin parantaa. Raportin mukaan tiedot olivat hyvin 

hajallaan eri yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa tai pahimmassa tapauksessa kadon-

neet kokonaan. Keskittämällä tietoa vapaasti saataviin tietopankkeihin saavutettaisiin 

runsaasti hyötyjä: tämä vähentäisi päällekkäistä tutkimusta sekä nopeuttaisi tiedon 

saatavuutta. Vaikka NSF:n tutkimus koskikin lähinnä tutkimusdatan käyttöä, hyödyt-

täisi varmasti myös metallien tuotantomäärä- ja kulutustietojen avoimempi ja keskite-

tympi tiedonhallinta ongelman ratkaisua. [169] 

  

EU on ainakin tutkimuksen osalta tiedostanut hyvin metallien kriittisyyden ja on jul-

kaissut useita aihetta koskevia raportteja. Raporteissa on tutkittu metallien kriittisyyttä 

yleisesti, mutta myös yksittäisten käyttökohteiden (mm. sähköauto, tuulivoimala) tai 

metallien (mm. koboltti, nikkeli) suhteen. Myös erilaisilta järjestöiltä, kuten IEA, YK ja 

IRENA, löytyi hyvin tietoa tätä työtä varten. 

 

Tieteellisiä artikkeleita on myös julkaistu metallien riittävyydestä, mutta usein vain yk-

sittäisten metallien kysynnän suhteen. Metallien kierrätyksestä ja kierrätysprosessien 

kehityksestä löytyy runsaasti artikkeleita, joten aihetta ainakin tutkitaan aktiivisesti. 

Myös metalleista kiertotalouden näkökulmasta löytyy hyvin tietoa. Fossiilisen energi-

antuotannon korvaamista uusiutuvilla energioilla on tutkittu varsin paljon, mutta ei juu-

rikaan metallien riittävyyden kannalta. Esimerkiksi Ram et al. [170] tutkimuksessa to-

detaan, että siirtyminen sähköntuotannossa täysin uusiutuviin energialähteisiin on 

teknisesti toteutettavissa ja taloudellisesti jopa kannattavaa, mutta raportissa ei huo-

mioida millään tavalla riittävätkö metallien tuotantokapasiteetti tai varannot tähän siir-

tymään. 

 

Tutkimuksia, joissa useampien metallien riittävyyttä olisi ennustettu uusiutuvan ener-

giantuotannon ja sähköisen liikenteen kasvun näkökulmasta, ei löytynyt montaa. Tie-

teellisistä julkaisuista lähimpänä tämän työn aihetta oli Månberger et al.  [72] vuonna 

2018 julkaisema artikkeli. Carrara et al. [2] kirjoittamassa EU:n selvityksessä [151] on 

laskettu ennusteet metallien riittävyydestä, mutta ainoastaan energiantuotannon suh-

teen. Harvinaisten maametallien kysynnän kasvua pystyttiin vertaamaan Alves Dias 
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et al. [128] kirjoittamaan EU raporttiin ja myös ja Klimenko et al. [162] artikkelin tulok-

sia pystyttiin soveltuvin osin vertailemaan tämän työn tulosten kanssa. Näiden lisäksi 

löytyi tutkimuksia, joissa ongelmaa käsiteltiin, mutta ne eivät sisältäneet kvantitatii-

vista tietoa, mitä olisi pystynyt suoraan vertaamaan tämän työn tuloksiin. Uusimpana 

ja merkittävimpänä aihetta käsittelevänä raporttina ilmestyi keväällä 2021 IEA:n The 

Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions [171] raportti, jonka tutkimus-

asetelma vastasi hyvinkin tarkasti tämän työn aihetta. Näiden julkaisujen tuloksia on 

verrattu tämän työn tuloksiin luvussa 8. 

 

Kuinka saatavissa olevaa tietoa sitten käytetään poliittisten päätöksen tukena? Aina-

kin EU:ssa päättäjillä on saatavilla hyvin tietoa metallien kriittisyydestä, mutta kuinka 

hyvin asia on saatettu heidän tietoonsa, on toinen kysymys. Ongelmaa tulisi tehdä 

julkisemmaksi ja vaatia päättäjiltä toimia ongelman ratkaisemiseksi. Myös lisätutki-

mus aiheesta on ehdottomasti tarpeen. 

 Tulokset 

Laskentamallilla tehtiin jokaiselle tarkasteltavalle metallille erikseen omat ennusteet 

niiden kysynnän kasvulle ja varantojen riittävyydelle. Kysynnän ennusteena käytettiin 

korkean ja matalan kysynnän ennusteen keskiarvoa. Näistä keskiarvoista koostettiin 

kuvaan 44 yhteenveto metallien kysynnän suuruudesta suhteessa vuoden 2020 (har-

vinaisten maametallien tapauksessa vuoden 2018) tuotantomääriin.  

 

 

Kuva 44. Kriittisten metallien ennustetun kysynnän osuus vuosina 2020–2060 suhteutettuna 
vuoden 2020 tai 2018 tuotantomääriin. 
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Kuvasta voidaan nähdä, että kaikkien metallien tuotantomääriä tulee kasvattaa, jotta 

kysyntään pystytään vastaamaan. Erityisesti akkumetalleista koboltin ja litiumin tuo-

tantomääriä tulee alkaa kasvattamaan merkittävästi (kuva 45). 

 

 

Kuva 45. Akkumetallien (Cu, Co, Li ja Ni) tuotannon lisäystarve vuoden 2020 tasosta (%), 
jotta tuotanto riittää kattamaan kysynnän vuosina 2020–2060. 

Ennusteen mukaan sähkömoottoreissa ja tuulivoimaloissa käytettävien metallien ny-

kyiset tuotantomäärät eivät myöskään pysty vastaamaan tulevaisuuden kysyntään 

(kuva 46). Erityisesti neodyymin tuotantoa tulee kasvattaa, mutta myös yleisempien 

metallien kuten nikkelin ja kuparin tuotanto vaatii merkittävää lisäystä. 

 

 

Kuva 46. Tuulivoima/sähkömoottorimetallien (Cu, Dy, Nd, Ni ja Pr) tuotannon lisäystarve 
vuoden 2020 tasosta (%), jotta tuotanto riittää kattamaan kysynnän vuosina 2020–2060. 

Ennusteen mukaan telluurin tuotannon tulisi niin ikään kasvaa lähes 800 %, jotta en-

nustettuun kysyntään päästäisiin (kuva 47). Aurinkovoimametallien suhteen täytyy 
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kuitenkin ottaa huomioon ennusteen suuri epävarmuus ohutkennoteknologioiden 

markkinaosuuden suhteen.   

 

Kuva 47. Aurinkovoimametallien (Cu, Ga, In, Se ja Te) tuotannon lisäystarve vuoden 2020 
tasosta (%), jotta tuotanto riittää kattamaan kysynnän vuosina 2020–2060. 

Kulutusta tutkittiin myös suhteessa varantoihin. Ennusteen laskemaa kysyntää ver-

rattiin vuoden 2020 todennettuihin varantoihin. Kuvassa 48 on esitetty kaikkien tar-

kasteltavien metallien kumulatiivisen kysyntäennusteen määrä vuoden 2020 (harvi-

naisten maametallien vuoden 2014) varantoihin suhteutettuna. 

 

 

Kuva 48. Kumulatiivisen kysynnän osuus vuoden 2020 varannoista vuosina 2020–2060. 

Samoista tiedoista tehtiin myös kuvaajat käyttökohteiden mukaan, kuvat 49–51. Ku-

vasta 49 nähdään, että litiumin ja kuparin varannot tulisivat riittämään 2060-luvulle 

saakka, mutta koboltin ja nikkelin varannot olisi käytetty loppuun jo 2040-luvulla. 
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Kuva 49. Akkumetallien (Cu, Co, Li ja Ni) kumulatiivisen kysynnän osuus varannoista vuo-
sina 2020–2060. 

Tuulivoimaloissa tarvittavien metallien varannoista dysprosiumin varannot tultaisiin 

käyttämään loppuun 2030-luvun puoliväliin tultaessa (kuva 50). Aurinkovoimaloissa 

tarvittavista metalleista telluurin tunnetut varannot loppuisivat jo 2030-luvulla ja selee-

nin varannot 2040-luvulle tultaessa (kuva 51). Seuraavissa alaotsakkeissa 7.1-7.6 

käydään tarkemmin läpi yksittäisten metallien kohdalta ennusteet kysynnästä. 

 

 

Kuva 50. Tuulivoimaloissa käytettävien metallien (Cu, Dy, Nd, Ni ja Pr) kysynnän osuus  
varannoista vuosina 2020–2060. 
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Kuva 51. Aurinkovoimaloissa käytettävien metallien (Cu, Ga, In, Se ja Te) kumulatiivisen ky-
synnän osuus varannoista vuosina 2020–2060 

 Kupari 

Kuvasta 52 on nähtävissä, että laskentamallin mukaan kuparin kysyntä tulee kasva-

maan tulevaisuudessa ja erityisesti liikenteeseen kuluva kuparin osuus kasvaa mer-

kittävästi. Kuparin nykyinen tuotantomäärä ei tule riittämään ennusteen mukaiseen 

kysyntään ja tuotannon tulee kasvaa kaksinkertaiseksi vuoteen 2035 mennessä. Ku-

parin kierrätysaste (EOL) on jo nyt korkea ja ennusteessa sen on laskettu nousevan 

tasaisesti aina 70 % asti vuoteen 2060 mennessä. Primäärituotannon kasvuksi on 

kuvaajassa käytetty 2 % vuosikasvua. 

 

 

Kuva 52. Laskentamallin ennuste kuparin kysynnälle vuosina 2020–2060. 
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 Litium 

Kuvassa 53 on esitetty litiumin kysyntäennuste, jonka mukaan litiumin tuotannon tulee 

kasvaa merkittävästi, jotta tulevaisuuden kysyntään pystytään vastaamaan. Litiumin 

kysyntä tulee tulevaisuudessa koostumaan lähes yksinomaan akuista.  

 

 

Kuva 53. Laskentamallin ennuste litiumin kysynnälle vuosina 2020–2060. 

Litiumin kierrätys on tällä hetkellä lähes olematonta ja laskentamallissa oletetaan, että 

kierrätysaste nousee vuoden 2025 jälkeen nopeasti aina 70 %:iin vuoteen 2060 men-

nessä. Ennusteen primäärituotannossa on otettu huomioon arvio, jonka mukaan tuo-

tanto tulee kaksinkertaistumaan 2025 mennessä [117]. Tästä ja arvioidusta sekun-

däärituotannon kasvusta huolimatta primäärituotannon tulee kasvaa merkittävästi, 

jotta kulutukseen pystyttäisiin vastaamaan. Hiilineutraaliusskenaarion (korkean ky-

synnän kuvaaja) mukainen kysyntä vaatisi nykyisen tuotannon kymmenkertaista-

mista. Kuvasta 54 voi havaita, että vaikka korkean kysynnän ennusteessa otettaisiin 

huomioon optimistisin ennuste, jonka mukaan litiumin tarve akuissa vähenisi 40 % 

vuoteen 2030 mennessä, ei litiumin tuotanto tule riittämään ilman merkittävää tuotan-

non lisäystä [157]. 
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Kuva 54. Litiumin korkean kysynnän ennuste vuosina 2020–2060, jossa on huomioitu ennus-
tettu optimistisin teknologian kehitys  

 Koboltti 

Koboltin laskentamallin ennuste on hyvin samankaltainen litiumin ennusteen kanssa 

ks. kuva 55. Koboltin tuotannon tulee myös kasvaa valtavasti, jotta ennustettuun ky-

syntään pystyttäisiin vastaamaan.  

 

Kuva 55. Laskentamallin ennuste koboltin kysynnälle vuosina 2020–2060. 

Vaikka koboltin kierrätysaste on hyvin korkea (68 %), ei sekundäärituotanto kuiten-

kaan riitä vastaamaan kysynnän kasvuun, vaan sen lisäksi on primäärituotannon 
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kasvettava merkittävästi. Koboltti on arvokkain litiumioniakuissa käytetty metalli ja 

siksi akkujen valmistajat pyrkivät vähentämään koboltin määrää akuissa. Kuvassa 56 

esitetään koboltin korkean kysynnän ennuste, jossa huomioitu optimistisin ennuste 

koboltin määrän vähenemiselle  [157], mutta kuten kuvasta nähdään, ei edes tämä 

riitä vähentämään kysyntää tarpeeksi. 

 

 

Kuva 56. Koboltin korkean kysynnän ennuste vuosina 2020–2060, jossa on huomioitu  
ennustettu optimistisin teknologian kehitys. 

 Nikkeli 

Laskentamallin mukaan litiumioniakuista tulee 2030-luvun puolivälissä suurin nikkelin 

käyttökohde (kuva 57), joten myös nikkelin tuotannon tulee kasvaa merkittävästi vas-

taamaan kysyntää. Lisäksi nikkelin kulutus tulee kasvamaan, koska tuulivoimaloissa 

tarvitaan merkittäviä määriä ruostumatonta terästä, jonka yksi merkittävimmistä seos-

aineista on nikkeli. Huomioitavaa on, että laskentamallin liikenteen osuus ei pidä si-

sällään sitä nikkelin osuutta, joka käytetään tarvitaan autoihin tarvittavan ruostumat-

tomaan teräkseen valmistukseen, vaan ainoastaan litiumioniakkuihin kuluvan nikke-

lin.  
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Kuva 57. Laskentamallin ennuste nikkelin kysynnälle vuosina 2020–2060. 

Koska nikkeli on tällä hetkellä halvin litiumioniakuissa käytetyistä metalleista sen käy-

tön ei ennusteta vähenevän samoissa määrin kuin koboltin ja litiumin. Päinvastoin 

nikkelin osuutta suhteessa kobolttiin pyritään kasvattamaan akuissa. Kuitenkin opti-

misimman ennusteen mukaan akkujen energiatiheys painon suhteen tulee parane-

maan ja tämä hiukan vähentäisi nikkelin määrää suhteessa valmistettuun akkukapa-

siteettiin (g nikkeliä/kWh) [157]. Kuvasta 58 nähdään, että vaikka nikkelin määrää 

pystyttäisiin vähentämään optimisimman em. ennusteen mukaisesti, ei nikkelin nykyi-

nen tuotanto tule kattamaan korkean kysynnän skenaarion kysyntää, vaan tuotannon 

tulisi noin kolminkertaistua nykyisestä 2050-luvulle tultaessa. Nikkelin kierrätysaste 

on jo korkea 58–63 % (EOL) ja on tärkeää pitää se korkeana ja mielellään nostaa 

vielä nykyisestä vastaamaan kasvavaa kysyntää. 
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Kuva 58. Nikkelin korkean kysynnän ennuste vuosina 2020–2060, jossa on huomioitu  
ennustettu optimistisin teknologian kehitys. 

 Harvinaiset maametallit 

Harvinaisista maametalleista neodyymin kysyntä koostuu tasaisesti sekä tuulivoiman 

että liikenteen kysynnästä. Dysprosiumin kysynnästä suurempi osuus koostuu tuuli-

voimaloihin tarvittavista kestomagneeteista ja vastaavasti praseodyymin osuus koos-

tuu suuremmaksi osaksi autojen tarvitsemista kestomagneeteista. Kaikkien harvinais-

ten maametallien sekundäärituotantoon täytyy alkaa panostaa ja saada kierrätyspro-

sessit toimintaan, jotta metallien tuotannolla olisi edes jonkinlainen mahdollisuus vas-

tata kulutuksen kasvuun. 

7.5.1. Dysprosium 

Dysprosiumin kysyntä tulee varsinkin hiilineutraaliusskenaariossa aiheuttamaan on-

gelmia tuotannolle heti 2020-luvun puolivälistä alkaen (kuva 59). Matalan kysynnän 

mallissa dysprosiumin tuotanto tulisi riittämään, mutta ennusteiden keskiarvo osoit-

taa, että tuotantoa tulee kasvattaa merkittävästi. 
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Kuva 59. Laskentamallin ennuste dysprosiumin kysynnälle vuosina 2020–2060. 

Huomioitavaa on, että matalan kysynnän ennuste perustuu olettamaan, että dyspro-

siumin osuutta pystytään vähentämään merkittävästi tulevaisuudessa. Mutta vaikka 

dysprosiumin määrä vähenisi optisimman ennusteen mukaisesti ja energiankulutus ei 

kasvaisi näyttää siltä, ettei dysprosiumin tuotanto tulee riittämään korkeaan kysynnän 

skenaariossa (kuva 60). 

 

 

Kuva 60. Dysprosiumin korkean kysynnän ennuste vuosina 2020–2060, jossa on huomioitu 
optimistisin teknologian kehitys sekä energiankulutuksen kasvu 0 %. 
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7.5.2. Neodyymi 

Neodyymin kysyntäennusteen mukaan neodyymin tuotanto riittäisi 2030-luvun jäl-

keen ainoastaan sähköautoihin tai tuulivoimaloihin, mutta ei molempiin (kuva 61). 

Varsinkin hiilineutraaliustavoitteessa tulee neodyymin tuotannosta pullonkaula, jos 

tuotantoa ei pystytä nopeasti skaalaamaan ylöspäin. 

 

 

Kuva 61. Laskentamallin ennuste neodyymin kysynnälle vuosina 2020–2060. 

Vaikka neodyymin käyttöä kestomagneetteihin pystyttäisiin vähentämään optimisti-

simman ennusteen mukaan ja energiankulutuksen kasvu saataisiin pysäytettyä, ei 

neodyymin nykyinen tuotanto tule riittämään (kuva 62).  
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Kuva 62. Neodyymin korkean kysynnän ennuste vuosina 2020–2060, jossa huomioitu opti-
mistisin teknologian kehitys sekä energiankulutuksen kasvu 0 %. 

7.5.3. Praseodyymi 

Praseodyymin kysyntä pysyisi ennusteen mukaan tuotantomäärien alapuolella (kuva 

63). On kuitenkin huomioitava, että praseodyymin kulutustietoja oli erittäin huonosti 

saatavilla, joten ennusteen tarkkuus on heikoin kaikista harvinaisista maametalleista. 

 

 

Kuva 63. Laskentamallin ennuste praseodyymin kysynnälle vuosina 2020–2060. 
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 Teknologiametallit 

Teknologiametallien osalta kysyntä riippuu täysin siitä, kuinka suuret markkinaosuu-

det CdTe- ja CIGS-ohutkennoteknologioilla tulevaisuudessa on. Tähän asti niillä on 

ollut hyvin pienet osuudet ja niitä on käytetty vain erityissovelluksissa, joissa tarvitaan 

taipuisaa paneelia. Toisaalta, jos ohutkennoteknologioiden käyttö yleistyy, tulee tek-

nologiametalleista (varsinkin telluurista) nopeasti pula. Todennäköisintä on että ohut-

kennoteknologiat yleistyvät merkittävästi, vasta kun kolmannen sukupolven ohutken-

notteknologiat, joihin teknologiametalleja ei tarvita tulevat markkinoille. Teknolo-

giametallien sekundäärituotanto on vähäistä ja sen tulee merkittävästi kasvaa, jotta 

kysyntään pystyttäisiin vastamaan. 

7.6.1. Gallium 

Galliumin tuotanto tulee ennusteen mukaan lähes riittämään, jos tuotantoa pystytään 

kasvattamaan ennusteen oletuksena olevan 2 %:n vuosivauhtia (kuva 64). Korkean 

kysynnän tapauksessa galliumin tuotantoa tulee kasvattaa noin kolminkertaiseksi ny-

kyisestä. Huomioitavaa on myös suuri muun kysynnän osuus (sininen alue kuvassa  

64) galliumin kokonaiskysynnästä ja esimerkiksi mikropiirien kysynnän kasvu voi vai-

kuttaa huomattavasti merkittävämmin galliumin kysyntään kuin aurinkokennojen 

markkinaosuuden kasvu. 

 

 

Kuva 64. Laskentamallin ennuste galliumin kysynnälle vuosina 2020–2060. 
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7.6.2. Indium 

Ennusteen mukaan indiumin tuotanto riittäisi kattamaan ennustetun keskiarvokysyn-

nän (kuva 65). Korkean kysynnän skenaarion toteutuessa tulisi tuotannon ainakin vii-

sinkertaistua nykyisestä 2040-luvulle tultaessa.  

 

 

Kuva 65. Laskentamallin ennuste indiumin kysynnälle vuosina 2020–2060. 

Indiumia käytetään CIGS-aurinkokennojen lisäksi litteiden näyttöjen ja akkujen val-

mistuksessa. Tämän vuoksi indiumin kysyntä tulee todennäköisesti kasvamaan mer-

kittävästi, vaikkei CIGS-kennojen markkinaosuus kasvaisi.  

7.6.3. Seleeni 

Myös seleenin osalta nykyinen tuotanto sen ennusteessa oletetulla kasvulla riittäisi 

juuri kattamaan keskiarvokysynnän (kuva 66). Korkean kysynnän ennusteen vastaa-

miseksi tulisi tuotannon kolminkertaistua kattamaan 2030-luvun kysyntä. Seleenillä 

muu käyttö muodostaa myös merkittävän osuuden kysynnästä ja muiden käyttökoh-

teiden kasvu voi vaikuttaa enemmän seleenin kysyntään kuin aurinkovoiman osuuden 

kasvu. 
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Kuva 66. Laskentamallin ennuste seleenin kysynnälle vuosina 2020–2060. 

7.6.4. Telluuri 

Kaikista aurinkokennoissa käytettävistä metalleista telluurin tuotannon tulisi kasvaa 

eniten, jotta ennustettu kysyntä pystyttäisiin kattamaan (kuva 67). Tämä johtuu siitä, 

että telluuria esiintyy ja tuotetaan pieniä määriä ja sitä käytetään aurinkopaneeleissa 

tuotantomäärään suhteutettuna suhteellisen paljon (~100 t/GW). Telluurin tuotanto 

rajoittaa jo nyt CdTe-aurinkopaneelien yleistymistä. Tämän vuoksi korkean kysynnän 

ennuste on hyvin teoreettinen ja on hyvin epätodennäköistä, että telluuria pystyttäisiin 

tuottamaan ennusteen vaatimia määriä.  
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Kuva 67. Laskentamallin ennuste telluurin kysynnälle vuosina 2020–2060. 

 Ennusteiden vertailu 

Tämän työn ennusteita vertailtiin, muihin kirjallisuudesta löydettyihin töihin. Tulosten 

vertailussa haasteita asettaa töiden erilaiset näkökulmat; toisissa julkaisuissa keski-

tyttiin ainoastaan tiettyihin käyttökohteisiin (energiantuotantoon) tai tiettyihin metallei-

hin, eikä tuloksia esitetty tarkasti kvantitatiivisessa muodossa. Myös ennusteiden 

ajanjakso vaihteli: esim. IEA:n  [171] ennuste ulottui vuoteen 2040 ja vastaavasti pisin 

ennuste (Schipper et al.) vuoteen 2100. Tulokset oli esitetty pääosin kuvaajina, joiden 

tulkitsemisesta syntyy myös jonkin verran epätarkkuutta. Julkaisuista käytetään tau-

lukossa 10 olevia lyhenteitä. 
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Taulukko 10. Tämän työn tulosten vertailuun käytetyt julkaisut. Lähdeviitteet  
julkaisun nimen jälkeen hakasuluissa. 

Julkaisu Tekijä Lyhenne Ilmestymisvuosi 

Global metal flows in the renewable energy transition: Ex-

ploring the effects of substitutes, technological mix and 

development  [72] 

Månberger et al.   Månberger et 

al.   

2018 

The role of rare earth elements in wind energy and electric 

mobility [171] 

Euroopan komissio,  EU REE 2020 

The Role of Critical Minerals in Clean Energy 

Transitions [171] 

IEA IEA 2021 

Raw materials demand for wind and solar PV technologies 

in the transition towards a decarbonised energy system [2] 

Euroopan komissio EU W&S 2020 

Copper demand, supply, and associated energy use to 

2050 [172] 

Elshkaki et al. Elshkaki et al. 2016 

Study on future demand and supply security of nickel for 

electric vehicle batteries  [58] 

Euroopan komissio EU Nickel 2021 

Estimating global copper demand until 2100 with regres-

sion and stock dynamics [173] 

Schipper et al. Schipper et al. 2018 

 Constraints imposed by key-material resources on renew-

able energy development  [162] 

Klimenko et al. Klimenko et al. 2021 

 

Kuten kuvasta 68 nähdään, on tämän työn ennuste dysprosiumin suhteen hyvin lin-

jassa muiden ennusteiden kanssa. Syynä Månberger et al.  [72] ennusteen matalaan 

kysyntään on hyvin pieni metalli-intensiteetti kestomagneetteihin kuluvan dyspro-

siumin suhteen, vain 0,05 g/kW, kun tässä työssä on käytetty arvoa 1 g/kW. Syynä 

metalli-intensiteetin eroon saattaa olla se, että dyprosiumia käytetään erityisesti so-

velluksissa, joissa magneettien tulee kestää korkeampia lämpötiloja ilman, että niiden 

magneettisuus vähenee [162]. Viime vuosina sähkömoottorien teho on kasvanut ja 

samoin niiden toimintalämpötila ja se saattaa selittää hieman vanhemman tukimuk-

sen pienemmän dysprosium metalli-intensiteetin.  Energiantuotantoon kuluu tämän 

työn ennusteen mukaan hieman enemmän dysprosiumia, verrattuna erityisesti IEA:n 

ennusteeseen. 
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a) b) 

Kuva 68. Dysprosiumin kulutusennusteet vertailussa: a) kokonaiskulutus b) pelkästään  
energiantuotantoon kuluva metalli (t/vuosi). 

Neodyymin osalta tämän työn ennuste kokonaiskulutuksesta on (a) hiukan korkeampi 

kuin EU REE sekä Månberger et al. julkaisuissa (kuva 69). Mielenkiintoista on se, että 

IEA:n kokonaiskysyntäennuste on suurin, mutta taas pelkästään energiantuotantoon 

kuluva metallin määrä vastaavasti pienin. Voidaan olettaa, että IEA laskee tuulivoi-

maloihin kuluvan neodyymin määrän olevan selkeästi pienempi kuin tässä työssä las-

kettiin ja vastaavasti sähkömoottoreihin kuluva osuus on merkittävästi suurempi. 

 

  
a) b) 

Kuva 69. Neodyymin kulutusennusteet vertailussa: a) kokonaiskulutus b) pelkästään  
tuulivoimaan kuluva metalli (kt/vuosi). 

Praseodyymin ennusteet ovat lähes yhtenevät kokonaiskysynnän osalta (kuva 70). 

Energiantuotannon osalta todennäköisesti tämän työn malli ennustaa EU REE rapor-

tissa käytettyä mallia suurempaa tuulivoiman rakentamista. IEA:n ennuste on tässä-

kin huomattavasti matalampi kuin muissa ennusteissa. 
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a) b) 

Kuva 70. Praseodyymin kulutusennusteet vertailussa: a) kokonaiskulutus b) pelkästään  
tuulivoimaan kuluva metalli (t/vuosi) 

Kun tarkastellaan kuparin kokonaiskulutusta, on tämän työn ennuste lähellä keskiar-

voa (kuva 71). IEA:n ennuste on tässäkin hieman muita matalampi, mutta toisaalta 

tuulivoiman rakentamiseen kuluva kuparinmäärä on ko. ennusteessa suurin. Energi-

antuotantoon kuluvan kuparin ennusteessa tulee helposti suuria eroja riippuen esi-

merkiksi siitä ottaako ennuste huomioon energiantuotannossa ainoastaan voimaloi-

hin tarvittavan kuparin vai myös sähkönsiirtoon kuluvan kuparin. 

 

 
 

a) b) 
  

Kuva 71. Kuparin kulutusennusteet vertailussa: a) kokonaiskulutus b) pelkästään  
tuulivoimaan kuluva (Mt/vuosi ja kt/vuosi). 

Mielenkiintoinen on myös kuvassa 72 nähtävä Visual Capitalistin [166] IRENAN en-

nusteeseen pohjautuva kuparin kysynnän havainnekuva. Tämän työn ja Visual Capi-

talistin ennusteet ovat vuoden 2050 kuluvan kuparin määrän suhteen lähes identtiset, 

tämän työn mukaan tuulivoimaan kuluu noin 1,2 Mt kuparia vuonna 2050 ja Visual 

Capitalistin laskennan mukaan yhteensä, noin 1.3 Mt. Samoin aurinkovoimaan kuluva 

kuparin osalta: tämä työ 1,87 Mt ja Visual Capitalistin ennuste 1,86 Mt.  Vuoden 2030 



 

 108 

tilanteesta tämä työ ja IEA:n ennuste antavat jonkin verran suuremman ennusteen 

kuparin kulutukselle verrattuna kaikkiin muihin ennusteisiin. Todennäköisesti IEA:n 

ennuste, jota myös tämä työ soveltaa laskee uusiutuvien osuuden kasvavan hieman 

muita ennusteita nopeammin vuosien 2020–2030 aikana.  

 

 
Kuva 72. Visual Capitalistin ennuste tuuli- ja aurinkovoiman rakentamiseen tarvittavaan  

kuparin määrään  [166]. 

Nikkelin osalta kokonaiskysyntäennusteissa on jonkin verran hajontaa: matalimman 

ennustuksen antaa Månberger et al. ja korkeimman EU Nickel (kuva 73). EU Nickel 

ennuste sisältää todennäköisesti myös muihin käyttökohteisiin kuluvan kysynnän, kun 

taas muissa kuvan 73 ennusteissa on otettu huomioon ainoastaan energiantuotan-

toon ja liikenteeseen kuluva nikkeli. Sähköautojen akkuihin kuluvan nikkelin osalta 

ennusteet ovat hyvin lähellä toisiaan.  
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a) b) 

Kuva 73. Nikkelin kulutusennusteet vertailussa: a) kokonaiskulutus b) pelkästään akkuihin 
kuluva metalli (kt/vuosi). 

Kuvasta 74 nähdään että tämä työn ja IEA:n ennusteet antavat selvästi matalimmat 

ennusteet koboltin kysynnälle. Todennäköisesti syynä eroon on se että tämän työn ja 

IEA:n ennusteet ovat tuoreempia ja ottavat paremmin huomioon akkuteknologian ke-

hityksen vähäkobolttisemmaksi. Månberger et al. julkaisussa koboltin metalli-intensi-

teetti on kaksinkertainen (400 g/kWh) tähän työhön nähden (204 g/kWh). Klimenko et 

al. tutkimuksessa käytetty metalli-intensiteetti on matalampi, mutta todennäköisesti 

teknologian kehitys kohti koboltin vähenemistä on tutkimuksessa hitaampaa tai sitä 

ei huomioitu. 

 

 

Kuva 74. Koboltin kulutusennusteet akkuihin. 

Litiumin kulutusennusteista matalimman arvon antaa tämä työ ja korkeimman IEA:n 

ennuste (kuva 75). Tässä työssä käytetään matalan kysynnän ennusteessa litiumin 

metalli-intensiteetin (g/kwh) suhteellisen nopeaa laskua. Metalli-intensiteetin lasku 

johtuu ennen kaikkea parantuvasta akkujen energiatiheydestä ja Mathieu et al.  [157] 

ennusteen mukaisesti vuonna 2030 tarvittaisiin vain 59 % nykyisestä määrästä 
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litiumia vastaavan kokoisen akkukapasiteetin valmistamiseen. Tämä laskee myös en-

nusteen keskiarvoa ja muut ennusteet eivät välttämättä ota teknologian kehitystä huo-

mioon tai huomioivat sen vähemmän optimistisesti. 

 

 

Kuva 75. Litiumin kulutusennusteet akkuihin. 

Teknologiametallien ennusteita ei vertailla aiempiin julkaistuihin ennusteisiin, sillä 

nämä eroavat toisistaan merkittävästi johtuen suurista epävarmuuksista ohutkenno-

jen markkinaosuuksiin liittyen. 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että ennusteet ovat suhteellisen lähellä toisiaan, erityi-

sesti praseodyymin ja kuparin kohdalla kun vertaillaan kokonaiskysyntää. Pelkästään 

energiantuotantoon kuluvien metallien määriä vertailtaessa on ennusteissa jonkin 

verran eroja. Tässä tapauksessa eroja ennustuksiin voi aiheuttaa tiedon vähäisyys 

erityisesti liittyen kestomagneettien metalli-intensiivisyyteen. Akkuihin kuluvien metal-

lien määrät ovat eri ennusteissa hyvin yhteneväiset, lukuun ottamatta kobolttia. Erot 

koboltin kulutuksessa voidaan selittää teknologian kehityksen huomioimisella. Ylei-

sesti voidaan sanoa, että Klimenko et al. tekemät ennusteet olivat ylivoimaisesti kor-

keimmat, jopa siinä määrin, että työtä vertailtiin ainoastaan koboltin osalta.  Teknolo-

gian kehitystä on lähes mahdotonta ennustaa ja parhaimmatkin arviot perustuvat vah-

vasti nyt tunnettuun teknologiaan ja käsitykseen niiden kehittymisestä. Vertailusta voi-

daan kuitenkin todeta, että tämän työn tulokset ovat suhteellisen lähellä muiden en-

nusteiden keskiarvoa. Lisää vertailukelpoisia tutkimuksia tarvittaisiin, jotta otanta olisi 

suurempi ja vertailua voitaisiin tehdä kattavammin 
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 Tulosten tarkastelu 

Yleisesti kriittisistä metalleista voidaan todeta, että tuotantomäärien tulee kasvaa mer-

kittävästi, jotta ennusteiden mukaiseen kysyntään pystytään vastaamaan. Matalan 

kysynnän ennusteen vaatimaan tarpeeseen useimpien kriittisten metallien tuotanto 

tulee arvioidulla 2 % vuosittaisella tuotannon kasvulla lähes riittämään. Jos tavoit-

teena on kuitenkin kunnianhimoisempi ilmastopolitiikka sekä hiilineutraalius, tulee 

tuotantoa kasvattaa merkittävästi ja silti on todennäköistä, että metallien tuotantomää-

rät tulevat rajoittamaan uusiutuvaan energiaan ja sähköautoihin siirtymistä. 

 

Herkkyysanalyysin tuloksista voitiin päätellä seuraavien muuttujien aiheuttaneen eni-

ten epävarmuutta tuloksiin: 

1. Metalli-intensiteetin muutos eli kuinka paljon metallia kuluu suhteessa raken-

nettuun uusiutuvaan energiaan (t/GW), valmistettuun sähkömoottoriin (g/kW) 

tai valmistettuun akkuun (g/kWh) 

2. Energiankulutuksen kasvu 

3. Uusiutuvan energiatuotannon tai sähköautojen markkinaosuuden kasvu 

 

Koska nämä muuttujat vaikuttavat ennusteen tarkkuuteen eniten, voidaan todeta nii-

den vaikuttavan myös eniten metallien kysynnän määrään. Muuttamalla näitä arvoja 

voidaan siis tehokkaimmin vähentää metallin kulutusta.  

 

Muuttujan 1. kohdalla metallien kulutusta voidaan siis vähentää kehittämällä käytössä 

olevaa teknologiaa vähemmän kriittisiä metalleja kuluttavaksi tai korvaamalla se ko-

konaan toisella teknologialla, joka ei ole riippuivainen laisinkaan näistä metalleista. 

Esimerkiksi litiumioniakuissa voidaan korvata kobolttia nikkelillä tai siirtyä käyttämään 

natriumioni- tai LFP-akkuja. Teknologian kehityksellä tulee olemaan suuri merkitys 

vihreässä siirtymässä, mutta kehityksellä on kuitenkin rajansa ja kuten Tulokset-luvun 

kuvista 54, 56, 58, 60 ja 62 voidaan päätellä ei korkean kysynnän tapauksessa opti-

mistisinkaan teknologian kehitys riitä vähentämään metallin kulutusta tarpeeksi esi-

merkiksi koboltin, litiumin ja neodyymin kohdalla. Sähköautoissa näyttää, että LFP-

akut voisivat korvata NMC-ja NCA-akut lähitulevaisuudessa, mutta LFP-akkujen val-

mistaminen vaatii myös litiumia, joten litiumin korvaaminen lähitulevaisuudessa ei tule 

olemaan helppoa. 
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Toisen muuttujan eli energiankulutuksen kasvun suhteen ongelma on erityisen vai-

kea, koska se liittyy kulutukseen ja kulutuksen kasvu taas liittyy väestön- sekä talou-

den kasvuun (kuva 76). Väestönkasvu lisää energiankulutusta, kun kuluttajia on en-

tistä enemmän. Väestönkasvua hidastaa tehokkaasti elintason nousu, mutta elinta-

son nousu taas kasvattaa kulutusta, joten vaikutus voi olla jopa päinvastainen. Ener-

giatehokkaammat ratkaisut toki hidastavat kasvua, mutta tuskin saavat energiankulu-

tusta laskemaan. Väestönkasvun lisäksi kehittyvien maiden keskiluokkaistuminen li-

sää kulutustuotteiden ja erityisesti elektroniikan kysyntää, mikä lisää merkittävästi 

energiankulutusta. Elektroniikka kilpailee suoraan samoista metalleista ja nostaa 

myös kriittisten metallien kysyntää epäsuorasti, koska laitteet kuluttavat sähköä, jonka 

tuottamiseksi tulee rakentaa lisää tuuli- ja aurinkovoimaloita. Myös kriittisten metallien 

tuotanto on hyvin energiaintensiivistä, joten ongelmana on positiivinen takaisinkyt-

kentä: jotta saadaan tuotettua metalleja uusiutuvan energian rakentamiseen, tarvi-

taan lisää energiaa eli lisää tuuli- ja aurinkovoimaloita, joiden rakentaminen taas ku-

luttaa entistä enemmän harvinaistuvia metalleja, joiden tuottaminen on vielä energi-

aintensiivisempää ja niin edelleen. Tämän lisäksi uusiutuvan energian tulee vielä kor-

vata liikenteessä öljystä saatu energia, kun siirrytään sähköautoihin. 

 

 

Kuva 76. Energian- ja metallinkulutuksen suhde. Punaisilla nuolilla energian ja metallien 
kulutus, vihreillä nuolilla tuotanto. 

Kolmantena muuttujana on markkinaosuuden vähentäminen. Jos edellisten muuttu-

jien pienentämiset eivät riitä, joudutaan tavoitteita laskemaan ja tukeutumaan 
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pidemmäksi ajaksi fossiilisin polttoaineisiin. Mahdollista on myös siirtyä toiseen pääs-

töttömään teknologiaan, esimerkiksi energiantuotannossa ydinvoimaan tai liiken-

teessä polttokennoihin. Tämä vaatisi kuitenkin nopeita päätöksiä, sillä ydinvoiman ra-

kentaminen ja vetyjakeluverkoston perustaminen on hidasta. Polttokennojen tapauk-

sessa vedyn tuotanto tulisi myös hoitaa päästöttömästi ja ydinvoimassa uraanin tuo-

tanto ja varantojen riittävyys voi olla pullonkaula ydinvoiman osuuden merkittävään 

kasvattamiseen. 

 

Edellä mainitut muuttujat ovat keinoja vähentää metallin kysyntää, mutta yhtä tärkeää 

on myös lisätä tuotantoa. Kaikkien kriittisten metallien tuotantoa on kasvatettava, jotta 

vihreä siirtymä olisi mahdollinen. Joidenkin metallien, kuten litiumin ja koboltin suh-

teen tuotannon kasvun tulee olla merkittävää ja tuotannon tulee ainakin lähes kym-

menkertaistua nykyisestä seuraavien 20 vuoden aikana. Myös metallien tunnetut va-

rannot voivat laskentamallin mukaan tulla esteeksi vihreälle siirtymälle. Tämän vuoksi 

kriittisten metallien uusia esiintymiä tulee alkaa kartoittaa mahdollisimman nopeasti ja 

kehittää louhinta- ja prosessiteknologioita. Myös sekundäärituotannon kasvuun tulee 

panostaa. Vaikka sekundäärituotannon lisääminen ei yksistään riitä on sen merkitys 

erittäin suuri ja se vähentäisi myös maantieteellistä resurssien keskittymistä. 

 

Yksittäisten aurinkokennometallien suhteen tilanne näyttää heikoimmalta telluurin 

osalta, mutta kuten todettu, CdTe-kennoille on jo korvaava teknologia olemassa, eikä 

CdTe-ohutkennojen markkinaosuus voi kasvaa edes merkittävästi telluurin nykyisillä 

tuotantomäärillä. Lähitulevaisuudessa on myös näköpiirissä kolmannen sukupolven 

ohutkalvoteknologioita, kuten perovskiittiaurinkokennot, jotka todennäköisesti pysty-

vät korvaamaan toisen sukupolven ohutkalvokennot niissä sovelluksissa, joissa ohut-

kalvokennoja tarvitaan. Tämän vuoksi teknologiametallit voidaan luokitella suhteelli-

sesti niukoiksi (talousteorian määritelmin). 

 

Metallien riittävyys kestomagneetteihin sen sijaan näyttää huonommalta. Ongelmana 

on erityisesti se, ettei vaihtoehtoisia teknologioita ole tarjolla, toisin kuin aurinkovoi-

massa. Voidaankin sanoa, että kestomagneeteissa käytettävät metallit ovat näin ollen 

absoluuttisesti niukkoja. Tuulivoimaloissa voidaan pitäytyä vanhoissa vaihteellisissa 

ratkaisuissa, mutta tämä vähentää erityisesti merituulivoiman rakentamista sekä mah-

dollista tuulivoimaloiden koon kasvattamista ja täten estää voimaloiden hyötysuhteen 

parantamista ja rajoittaa sähköntuotannon kasvua. Lähitulevaisuudessa ei ole 
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näkyvissä selkeää korvaajateknologiaa kestomagneetteja käyttäville tuulivoimaloille 

ja sähkömoottoreille. Erityisesti ongelmana ovat neodyymin ja dysprosiumin tuotan-

tomäärät, joista tulee pullonkauloja näillä näkymin jo 2020-luvulla. Vaikka harvinaiset 

maametallit kallistuisivat, voi silti olla paljon kannattavampaa käyttää jopa suurem-

missa määrin harvinaisia maametalleja ja asentaa sähköautoon kestomagneettisäh-

kömoottori. Tämä perustuu siihen ajatukseen, että tällöin akkujen määrää voidaan 

vähentää ja saada vastaava toimintamatka pienemmällä akkukapasiteetilla, koska 

sähkömoottori toimii paremmalla hyötysuhteella. Varsinkin jos lasketaan kustannuk-

set koko auton elinkaarelle, saavutetaan suuria säästöjä pitkällä aikavälillä, kun säh-

könkulutus on pienempi paremman hyötysuhteen ja keveyden ansioista. Sama pätee 

myös tuulivoimaan, jossa käyttämällä enemmän kestomagneetteja on investointikus-

tannus suurempi, mutta paremman kestävyyden ja hyötysuhteen ansioista kalliimpi 

investointikustannus saadaan kuoletettua verrattain nopeasti. 

 

Sähköistyvässä liikenteessä ensimmäiseksi pullonkaulaksi näyttäisi muodostuvan li-

tiumin ja koboltin tuotanto. Vaikka litiumin tuotannon on laskettu kasvavan voimak-

kaasti, näyttää siltä, että jo 2020-luvulla voidaan joutua rajoittamaan sähköautojen 

valmistusta. Autojen akkuihin on toki kehitteillä uusia teknologioita, jotka voivat vä-

hentää muiden kriittisten metallien määrää, mutta litium on todennäköisesti erinomai-

sen paino/energiatiheyssuhteensa ansiosta edelleen suosituin raaka-aine akkujen 

valmistuksessa. Siirtymällä johonkin toiseen teknologiaan joudutaan tinkimään kapa-

siteetista tai kasvattamaan akkujen painoa merkittävästi, mikä taas heikentää hyöty-

suhdetta ja siten toimintamatkaa. Myös litiumia voidaan tämän vuoksi luokitella abso-

luuttisesti niukaksi resurssiksi. Ongelmia on myös nikkelin ja koboltin tuotannon riittä-

vyydessä, jonka vuoksi akkujenvalmistajat ovat kehittäneet vähemmän kobolttia si-

sältäviä akkuja. Ongelmaksi onkin mahdollisesti myös muodostumassa nikkeli, jolla 

koboltin osuutta akuissa on korvattu ja korvataan tulevaisuudessa yhä enemmän. 

Joka tapauksessa näyttää siltä, että vaaditaan teknologian kehitystä, jotta olisi mah-

dollista päästä tavoiteltuihin sähköautojen määriin. Akkujen kierrätys voi merkittävästi 

helpottaa metallipulaa. Normaaleissa kierrätysprosesseissa ei yleensä saada kaikkia 

metalleja kokonaan talteen ja kierrätysprosessit kuluttavat energiaa. Metallien riittä-

vyyden ja energian käytön kannalta akkujen ennallistamisprosessit olisi erityisen tär-

keää saada toimimaan suuressa mittakaavassa [174]. 
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Metallien, joiden kysynnästä suurin osa kohdistuu energiatuotantoon (esim. 

neodyymi), kysyntäkäyrä tekee selvän nousun noin 2040-luvun lopulla (kuva 77). 

Syynä tähän ei enää ole se, että uusiutuvan energiantuotannon osuutta kasvatettai-

siin yhtä suuresti kuin 2020-ja 2030-luvulla, vaan se että 2020-ja 2030-luvuilla raken-

netut voimalaitokset tulevat elinkaarensa päähän. Tällöin suuri osuus kysynnästä tu-

lee näiden vanhentuneiden voimalaitosten korvaamisesta uusilla eikä pelkästään uu-

siutuvan energiantuotannon osuuden kasvattamisesta. Vastaava toki tapahtuu muil-

lekin metalleille, mutta esimerkiksi kuparin osalta muu kysyntä muodostaa niin suuren 

osan kokonaiskysynnästä, että ilmiö on suhteessa vähäisempi. Tämä tulee kuitenkin 

ottaa huomioon, kun ennustetaan kysynnän kasvua tiettyjen metallien kohdalla. Jos 

uusiutuvaa energiaa tuottavien voimaloiden elinikää pystytään jatkamaan, voidaan 

myös kysyntäpiikkiä siirtää pidemmälle. Koska teknologiat kehittyvät koko ajan, kulut-

tavat voimalat tulevaisuudessa vähemmän kriittisiä metalleja kuin nyt rakennettavat 

ja vähentää siten näiden metallien kysyntää. 

  

 

Kuva 77. Vanhentuneen tuulivoiman korvaamisen osuus kysynnästä (punainen alue). Kuva 
tehty neodyymin korkean kulutuksen kuvaajasta.  

Toisaalta vanhentuneiden voimaloiden korvaaminen on myös mahdollisuus sekun-

däärituotannon kannalta. Erityisesti harvinaisten maametallien osalta kierrätys on ol-

lut olematonta, koska kierrätettävää materiaalia ei vielä ole suuressa mittakaavassa. 

Kuvasta 77 nähdään, että toimivien kierrätysprosessien kehittäminen viimeistään 

2040-luvulle tultaessa on erittäin tärkeää, jotta saadaan 2020-luvulla rakennettujen 
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voimalaitosten materiaalit talteen ja niistä saatava sekundäärituotanto pystyy helpot-

tamaan kasvavaa kysyntää. Tässä on myös hyvä mahdollisuus pienentää toimitusris-

kiä tiettyjen metallien osalta, kun kierrätyslaitoksia voidaan rakentaa uusiin maihin, 

nopeammin ja halvemmalla kuin löytää uusia varantoja tai aloittaa uutta kaivoistoi-

mintaa. 

 Johtopäätökset 

Kun tehdään poliittisia päätöksiä jonkin teknologian suhteen, tapahtuvat asiat vii-

veellä, joten on tärkeää, että päätökset tehdään perustuen oikeisiin lähtötietoihin ja 

päätöksenteossa otetaan huomioon myös teknologiaan tarvittavien materiaalien riit-

tävyys.  Poliittisessa päätöksenteossa on helppo fokusoitua esimerkiksi pienentä-

mään CO2-päästöjä ja vauhdittaa siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin, miettimättä 

ollenkaan onko se nykyisten metallien tuotanto-/varantomäärillä edes mahdollista. 

 

Tämän ja muiden metallien riittävyyttä tarkastelevien töiden tulosten mukaisesti olisi 

tärkeää saattaa päättäjien tietoon myös metallien riittävyyteen liittyvät haasteet. On-

gelmana on mahdollisesti se, että ilmastonmuutos on niin hallitseva ongelma, että 

päättäjät haluavat viestittää muille maille ja omille kansalaisilleen ratkaisuja, vaikkei 

kaikkia niihin liittyviä ongelmia vielä täysin ymmärrettäisikään. Ilmastonmuutoksen 

torjumiseksi onkin olemassa ratkaisuja, joita ovat juuri uusiutuvat energialähteet sekä 

sähköistyvä liikenne. Koska ratkaisuja on löydetty tähän isoon ongelmaan, on päättä-

jien mahdollista päättää niiden toteutuksesta. Ratkaisu on tavallaan liian helppo ja 

ongelma onkin seuraavalla alemmalla tasolla, yksityiskohdissa joihin päättäjille ei vält-

tämättä ole tietoa tarjolla tai mahdollisuutta perehtyä, kuten siihen riittävätkö metallit 

päätettyihin energiatuotannon ja liikenteen muutoksiin. Nyt tehdään ratkaisuja, jotka 

ovat osaoptimointia ja vain osa tarvittavaa kokonaisratkaisua. Kestävyyskriisi on niin 

suuria asia, että on helpompaa keskittyä osaratkaisuihin kuin lähteä rakentamaan 

systeemitason muutosta. Tarvittavat päätökset voivat olla myös hyvin vaikeita poliitti-

sessa päätöksenteossa ja niitä ei haluta tehdä tai onnistuta tekemään. Vaikka tietoa 

olisi tarjolla tulee ymmärtää, ettei länsimaissa tehtyjä päätöksiä pystytä toteuttamaan 

köyhissä maissa, joilla ei ole varaa siirtyä sähköautoihin ja tuulienergiaan väestön-

kasvun ja keskiluokkaistumisen tahdissa. Päästöttömään energiatuotantoon ja liiken-

teeseen siirtymisessä on vaarana, että päästöjä sekä ihmisoikeus- ja 
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ympäristöongelmia siirretään länsimaista köyhiin maihin: rikkaisiin maihin rakenne-

taan esimerkiksi tuulivoimaloita ja samalla niihin tarvittavat raaka-aineet kaivetaan 

köyhistä maista, välittämättä ihmisoikeus- tai ympäristöongelmista. 

 

Tämän työn tulosten perusteella näyttää siltä, ettei ainakaan nykyteknologialla ole 

mahdollista siirtyä uusiutuvien energialähteiden käyttöön tai sähköistää liikennettä sa-

massa tahdissa kuin kunnianhimoisimmat ja hiilineutraaliuuteen tähtäävät ohjelmat 

vaativat. Näiden tavoitteiden toteutuminen edellyttää merkittävää metallien tuotannon 

kasvattamista sekä nopeaa uusien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Tä-

män vuoksi tulisi vähintäänkin tehdä varasuunnitelma tai erilaisia tiekarttoja, jotka 

huomioivat myös metallien riittävyyden ja kuinka haluttuun lopputulokseen päästään. 

Hyvällä suunnittelulla ja resurssien optimoinnilla on mahdollista saavuttaa tai päästä 

ainakin lähemmäksi toivottuja muutoksia. Tämä vaatii kuitenkin sen, että metallien 

riittävyydestä tulee selkeä agenda ja siihen aletaan varautua heti. Tavoiteltuun loppu-

tulokseen pääsemiseksi on selvää, ettei voida perustaa uusiutuvan energian tuotan-

toa tai päästötöntä liikennettä yhden teknologian varaan, vaan tarvitaan useampia 

ratkaisuja, jotta metallien tuotanto ja varannot riittäisivät. Tämän tiedostaminen on 

erityisen tärkeää, ja on alettava hyvissä ajoin, eli heti, suunnittelemaan missä suh-

teessa erilaisia teknologioita käytetään niin, ettei metallien kysyntä ylitä tuotantoa. 

Mitä aiemmin tilanteeseen varaudutaan, sitä pienemmillä muutoksilla selvitään. 

 

Erityisen huolestuttavaa metallien riittävyyden kannalta on, ettei minkään metallin ny-

kyinen tuotanto riitä kattamaan ennustettua kysyntää, varsinkaan jos tavoitteena on 

hiilineutraalius. Koska tuotteiden tuotantoketjut ovat pitkiä ja lopputuotteen valmista-

miseen tarvitaan samanaikaisesti useita näistä metalleista, voi jo yhdenkin metallin 

saatavuuden heikentyminen pysäyttää koko tuotannon. Esimerkiksi jos koboltin tai 

litiumin tuotanto hidastuu, ei akkukennoja voida valmistaa ja koko sähköautotuotan-

toketju pysähtyy. Kun otetaan vielä huomioon metallien tuotannon keskittyminen tie-

tyille alueille, riittää pienikin paikallinen häiriö, esimerkiksi luonnonkatastrofi tai kon-

flikti, seisauttamaan tuotannon jalostusketjun loppupäässä.  
 

Tuotannon määriin ja metallien hyödynnettävissä oleviin varantoihin voidaan vaikut-

taa, mutta tämä on tehtävä viipymättä. Kaivosten perustaminen sekä uusien varanto-

jen löytäminen on hidasta ja kallista. Päättäjien on todennäköisesti tehtävä myös vai-

keita päätöksiä uusien kaivosten avaamisesta. Uusien kaivosten avaaminen voi 
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kuulostaa ristiriitaiselta ympäristön kannalta, mutta on selvää, että siirtyminen voimak-

kaasti kohti uusiutuvia energialähteitä ja hiilidioksidivapaata liikennettä vaatii valtavan 

määrän metalleja, joita ei pystytä nykytuotantokapasiteetilla valmistamaan. Päättäjille 

tuleekin vaikea päätös valita kahdesta huonosta vaihtoehdosta se vähemmän huono. 

Jos päätetään hillitä ilmastonmuutosta, on ihmiskunnan siirryttävä fossiilittomaan 

energiatuotantoon ja liikenteeseen ja jotta tämä onnistuisi, on pakko avata uusia kai-

voksia. Kaivostoimintaan liittyy paljon ympäristökysymyksiä (vaikutuksia luonnolle ja 

sen monimuotoisuudelle) ja eettisiä pohdintoja, mutta riittävillä investoinneilla on mah-

dollista tehdä vastuullista tuotantoa, mikä edellyttää poliittista valvontaa ja korkeam-

pien metallien (ja lopputuotteiden) hintojen hyväksymistä.  

 

Valtaosa harvinaisten metallien kaivoksista sijaitsee kehittyvissä ja/tai epädemokraat-

tisissa maissa. Toisaalta esimerkiksi harvinaisten maametallien varantoja löytyy myös 

demokratioista, joissa niitä vain ei haluta kaivaa pelättyjen ympäristövaikutusten ja 

tästä johtuvan vastustuksen takia. Kaikkia kriittisiä metalleja ei löydy länsimaista, 

mutta silti uusien esiintymien etsintään ja kaivosten perustamiseen tulisi investoida 

nopeasti. Tässä avautuisi hyvä mahdollisuus länsimaille tuottaa eettisemmin ja ym-

päristöä mahdollisimman vähän kuormittaen joitakin kriittisiä metalleja. Tämä tietysti 

maksaa enemmän, mutta saattaa toimitusvarmuuden kannalta olla parempi vaihto-

ehto (esimerkkinä Kiinan aiemmat ja mahdolliset tulevat vientirajoitukset) ja olisi toi-

saalta myös ympäristölle maailmanlaajuisesti kestävämpi malli. Hyötynä voi olla myös 

toimitusketjun lyhentyminen: näin pystyttäisiin esimerkiksi tuottamaan kestomagneet-

teja Euroopassa, jossa suurin osa tuulivoimaloista rakennetaan. Se, että kaivoksia 

saataisiin avattua länsimaissa, ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että suuri osa me-

tallien tuotannosta tulee jatkossakin olemaan edelleen köyhissä maissa. Siksi länsi-

maiden tulisi vaatia ja edesauttaa vastuullisempaa metallien tuotantoa ja läpinäky-

vämpiä tuotantoketjuja, niin että kuluttajat tietäisivät mistä metallit heidän käyttämiin 

tuotteisiinsa ovat peräisin. Neitseellisten luonnonvaroista valmistetaan erilaisia sekoi-

temateriaaleja ja materiaalien kierto tulisi turvata jatkossa integroimalla tieto tuot-

teissa käytetyistä materiaaleista mukaan läpi tuotteen elinkaaren. Tämä helpottaisi 

tuotteiden kierrätystä merkittävästi, kun tiedettäisiin mitä ne sisältävät. Myös tuotan-

nossaan kriittisiä metalleja tarvitsevien yritysten on parannettava riskienhallintaansa 

metallien saatavuus- tai hintariskin varalta. 
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Tässä työssä saatujen tulosten valossa metallien tehokkaampi kierrättäminen on 

myös tehokas tapa vähentää kysynnän ja tuotannon välistä kuilua. Sekundäärituotan-

non haasteena on varsinkin harvinaisten maametallien ja teknologiametallien olema-

ton kierrätys. Primäärituotettujen tuotteiden halpojen hintojen ja kierrätykseen tulevien 

tuotteiden pienen volyymin takia kierrätys ei ole taloudellisesti kannattavaa. Tuotteille 

tulisi nopeasti saada aikaan toimiva keräysjärjestelmä ja talteenotto, sekä tukea tar-

vittaessa sekundäärituotantoa. Lisäksi kierrätyksen ja elinkaariajattelun huomioimi-

nen jo tuotteiden suunnittelussa on tärkeää. Tuotesuunnittelulla voidaan vaikuttaa 

merkittävästi tuotteen pitkäikäisyyteen, korjattavuuteen, huollettavuuteen ja kierrätet-

tävyyteen. Kierrätys- ja keräysprosessien on oltava tehokkaita viimeistään 2040-lu-

vulle tultaessa, kun suuri määrä tuuli- sekä aurinkovoimaloita tulee elinkaarensa pää-

hän. Sekundäärituotanto avaa mahdollisuuden olla vähemmän riippuvainen primää-

risistä tuontimetalleista ja tuottaa itse valmistavalle teollisuudelle raaka-ainetta. Kier-

totaloutta tulee edistää: metallin kysynnän tulee vähentyä ja esimerkiksi käytettyjen 

puhelinten ja sähköautojen markkinoiden tulee kasvaa sekä tuotteiden korjattavuutta, 

kierrätettävyyttä ja pitkäikäisyyttä tulee parantaa kaikin keinoin alkaen tuotteen suun-

nittelusta. Tähän tarvitaan varmasti myös lainsäädännöllisiä keinoja sekä kuluttajien 

vastuun ja tietoisuuden kasvattamista: yksilöiden tulee vaatia yrityksiltä avoimempaa 

ja eettisempää toimintaa metallien hankkimiseen sekä laitteiden kierrätettävyyteen 

liittyen. 

 

Energiantuotannon siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin ja sähköistyvä liikenne 

ovat megatrendejä. Näihin megatrendeihin on poliitikkojen helppo saada informaa-

tiota päätöstensä tueksi ja megatrendejä voidaan jossain määrin ennustaa.  Ongel-

mana on se, että tulevaisuuden ennustamisessa tulee ottaa myös huomioon ”mustan 

joutsenen” tapahtuma eli tulevaisuudessa saattaa markkinoille saapua innovaatio, 

joka lyö markkinoilla läpi hetkessä ja muuttaa metallien kysynnän ennusteen täysin. 

Esimerkkinä tällaisesta disruptiivisesta innovaatiosta voisi olla esimerkiksi korkean 

lämpötilan suprajohde tai fuusioenergia. Yleistyessään suprajohteet mullistaisivat 

sähkönsiirron ja mahdollistaisivat esimerkiksi HTS-tuulivoimalat tai fuusioenergia 

puhtaan energian tuotannon. Ongelma tällaisen mustan joutsenen tapahtumassa on 

se, että sen ennustaminen on lähes mahdotonta. Minkään poliittisen päätöksen ei 

tulisi perustua ainakaan positiivisen mustan joutsenen ilmiöön, koska todennäköisyys 

tapahtumalle on hyvin pieni, eikä päätöksenteko saisi perustua tällaiseen yltiöpäiseen 
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optimismiin. Negatiivisen lopputuleman tapahtumaan sen sijaan voi riskienhallinnan 

takia olla järkevää varautua.  

 
Vapaat markkinat ja markkinamekanismit eivät ole riittäviä ohjaamaan metallien ky-

syntää. Metallien hinta ei tarpeeksi tehokkaasti korreloi niiden niukkuuden kanssa, 

minkä johdosta niitä käytetään liikaa. Metalleille tulisi pystyä paremmin määrittämään 

oikea hinta, joka riippuisi niiden kriittisyydestä. Ongelma on esimerkiksi kestomag-

neettien ja litiumioniakkujen osalta se, että neodyymiä ja litiumia käytetään runsaasti 

myös muihin sovelluksiin, kuten viihde-elektroniikkaan. Olisi tutkittava mahdollisuutta 

vaikuttaa näiden metallien hintaan, esimerkiksi verotuksen kautta, niin että metallien 

hinnat olisi kytketty niiden ympäristövaikutuksiin. Näin metalli olisi halvempaa, jos sitä 

käytettäisiin ympäristöä hyödyttäviin asioihin, kuten tuulivoimaloihin ja taas vastaa-

vasti viihde-elektroniikkaan käytetty metalli olisi korkeammin verotettua. Näin markki-

nat voisivat paremmin säädellä niukkojen metallien käyttöä, ja metalleja kannattaisi 

käyttää niissä kohteissa, joissa ne hyödyttävät ympäristöä eniten. Pohjana voisi toi-

mia myös uudistuva päästökauppa, johon metallien riittävyys jollain tavalla linkitettäi-

siin. 

 

Koska ilmasto muuttuu maailmanlaajuisesti, täytyy myös ratkaisujen jakautua maail-

manlaajuisesti. Uusiutuvaa energiantuotantoa kannattaa rakentaa ja niihin käytetyt 

niukkenevat resurssit tulee käyttää siellä missä ne tuottavat suurimman hyödyn, vä-

littämättä maiden rajoista. Esimerkiksi tällä hetkellä kehittyvissä maissa energianku-

lutus kasvaa nopeasti ja niissä tukeudutaan edelleen vahvasti fossiilisiin energiantuo-

tantomenetelmiin. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi olisi paljon tehokkaampaa ra-

kentaa näihin maihin suoraan uusiutuvaa energiantuotantoa kuin korvata jo valmiiksi 

suhteellisen puhtaita energiantuotantolaitoksia länsimaissa. Tulisi päästä eroon aja-

tuksesta, jossa valtiot käyvät kauppasotaa näistä niukkenevista varannoista. Valtio-

rajojen merkitystä tulisi vähentää ja tukea uusiutuvien energialähteiden ja sähköisty-

vän autoilun edistämistä riippumatta siitä mihin maahan niitä rakennetaan. Päästö-

kaupan tulisi nykyistä paremmin mahdollistaa rikkaiden maiden päästökompensointi 

rakentamalla uusiutuvia energialähteitä köyhimpiin maihin, erityisesti, jos tällä saa-

daan pienemmällä metallien kulutuksella suurempi hyöty kuin rakentamalla se omaan 

maahan.  

 

Samoin liikenteessä autonvalmistajat ovat lähteneet tuomaan nopeasti sähköautoja 

markkinoille ainakin osittain päästörajoitusten takia. Samalla myös monissa maissa 
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erilaiset hankintatuet ja edut sähköautoille kasvattavat näiden suosiota. Tämä on tie-

tysti hyvä asia paikallisten päästöjen kannalta, mutta onko sähköauto paras teknolo-

gia päästöjen kannalta tulevaisuudessa tai onko edes mahdollista metallien riittävyy-

den kannalta siirtyä suunnitellussa mittakaavassa sähköautoihin? Sen sijaan että 

pohditaan, kuinka paljon sähköautoja tulisi vuonna 2030 olla, olisi parempi suunnitella 

ja laskea kuinka paljon sähköautoja pystytään valmistamaan nykyisillä metallien tuo-

tantomäärillä ja varannoilla ottaen huomioon myös muiden samoista metalleista kil-

pailevien teknologioiden tarpeet. Päästöjen vähentäminen liikenteessä on erittäin tär-

keää ja sähköautoilla on tässä kehityksessä suuri merkitys, mutta todennäköisesti 

myös muiden teknologioiden, jopa polttomoottorin, kehitystä tarvitaan parhaaseen 

lopputulokseen pääsemiseksi. Kuten energiantuotannossa myös sähköautoilua tulisi 

suosia siellä missä siitä on suurin hyöty ja ajatella enemmän paikallisesti mikä tekno-

logia sopii parhaiten käytettäväksi. Jos esimerkiksi uusiutuvalla energialla tuotettua 

kaasua tai vetyä on saatavilla, voi näillä alueilla olla kannattavampaa siirtyä kaasu- 

tai vetyautoihin. 

 

Ilmastonmuutos ja metallien riittävyys linkittyvät vahvasti toisiinsa ja niitä tulisi tarkas-

tella yhdessä kokonaisuutena. Tähän systeemiajattelu voisi tarjota hyvän apukeinon: 

kun kokonaisuus pystytään hahmottamaan ja ongelmien keskinäiset kytkökset näh-

dään, voidaan niiden vuorovaikutussuhteita tutkia ja löytää uusia ratkaisumalleja. On 

aika ottaa metallien riittävyys huomioon ilmastonmuutoksen torjunnan kokonaisuu-

dessa. Mitä aiemmin näin tehdään, sitä enemmän aikaa ja keinoja ongelman ratkai-

suun on. 

 

Tärkein ja samalla haastavin ratkaistava ongelma on hyödykkeiden- ja energiankulu-

tuksen vähentäminen. Ilman energiankulutuksen laskua ja ihmisten kulutustottumus-

ten ja yritysten voitontavoittelun jatkuvan kasvun muutosta metallit eivät tule riittä-

mään kestävyyskriisin pysäyttämiseksi, eikä taistelussa ilmastonmuutoksen hillitse-

miseksi onnistuta. 

 

Yhteenvetona tämän työn tärkeimmät johtopäätökset: 

• Metallien riittävyys tulee olemaan kriittinen tekijä siirtymisessä kohti vähä-

päästöisempää energiantuotantoa ja sähköistä liikennettä. 

• Kriittisistä metalleista kilpailevat useat teknologiat. 
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• Kriittisten metallien primääri- ja sekundäärituotantoa on kasvatettava merkit-

tävästi, kuitenkin huomioiden tuotannon kasvattamisen ympäristövaikutukset 

ja -arvot. 

• Teknologioiden kehitystä tulisi nopeuttaa, jotta kriittisiä metalleja voitaisiin 

korvata niiden käyttökohteissa… 

• …silti osa vihreän siirtymän teknologioissa käytettävistä metalleista, kuten 

litium, kupari ja harvinaiset maametallit on hyvin vaikeasti korvattavissa il-

man, että tuotteen hyötysuhde laskisi merkittävästi. 

• Useiden kriittisten metallien tuotanto on maantieteellisesti hyvin keskittynyttä. 

• Tuotteiden jalostusketjut ovat monimutkaisia ja ongelmat metallien tuotan-

nossa tai poliittiset konfliktit voivat aiheuttaa lopputuotteiden valmistuksessa 

suuria ongelmia.  

• Tuotteiden kestävyyteen, korjattavuuteen ja kierrätettävyyteen on panostet-

tava jo niiden suunnitteluvaiheessa. 

• Energiankulutuksen on laskettava. 

• Poliittisessa päätöksenteossa tulee huomioida paremmin metallien riittävyys 

ja kestävyyskriisi kokonaisuutena. 

• Ihmisten kulutustottumusten tulee muuttua ja metallien käyttöä priorisoida 

niin, että pienentyvät metallivarannot kannattaa käyttää ilmastonmuutosta 

hillitseviin toimiin ja välttämättömyyshyödykkeisiin, ei kulutustavaroihin. 

• Yritystoiminnan ja sijoittamiseen vastuullisuutta on lisättävä. 

• Lisää tutkimustuloksia aiheesta tarvitaan ja tiedon saatavuutta on parannet-

tava. 

 Jatkotutkimusehdotukset 

Metallien riittävyysongelma on ratkaistavissa, mutta siihen tarvitaan monia eri tieteen-

aloja ja toimijoita. Tutkimuksessakin tulisi ymmärtää, että ongelma on poikkitieteelli-

nen ja insinööritieteiden lisäksi myös muun muassa seuraavilla aloilla tulisi tehdä tut-

kimusta ongelman ratkaisemiseksi: 

• Ympäristötieteet (globaalit säädökset, jotka velvoittavat mitigoimaan kaivos-

ten ympäristövaikutukset) 

• Kauppatieteet (markkinamekanismit, mainonta, globaalit arvoverkostot muu-

toksen tekijöinä) 
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• Yhteiskuntatieteet (politiikka, vastuullisuus) 

• Oikeustieteet (kansainväliset sopimukset ja ohjauskeinot) 

• Informaatiotieteet (älykkäät sähköverkot, Big data) 

• Käyttäytymistieteet (ihmisten kulutustottumukset) 

 

Erityisesti insinööritieteiltä vaaditaan paljon uutta tutkimusta asiaan liittyen. Metallien 

riittävyyteen vaikuttavia tekijöitä kaikkien merkittävien metallien osalta on tutkittava 

(perustutkimuksessa erityisesti talteensaanti valmistusprosesseissa ja kierrätyk-

sessä). Tutkimuksen avulla on mahdollista tehdä erilaisia tiekarttoja, jotka auttavat 

määrittämään kuinka paljon mihinkin teknologiaan kohdennetaan resursseja ja miten 

pahimmat pullonkaulat voidaan kiertää. 

 

Jatkotutkimusaiheita: 

• Kuinka yritykset ovat valmistautuneet metallien saatavuusongelmiin? 

• Kuinka parantaa kierrätettävyyttä ja kierrätysprosesseja? 

• Kuinka saada kierrätettävyys yhdeksi tärkeimmistä suunnittelukriteereistä? 

• Uudet teknologiat ja olemassa olevien teknologioiden energiatehokkuuden 

parantaminen. 

• Muiden sektoreiden vaikutus metallien kysyntään. 

• Tiedon saatavuus ja sen puutteet (esim. tuotantomäärät, varannot). 

• Poliittiset ja markkinoiden ohjauskeinot. 

• Primäärituotannon kasvattamispotentiaali. 

• Päästökauppa ja harvinaiset metallit. 

• Systeemiajattelu apuvälineenä ilmastonmuutoksen ratkaisemisen ja metal-

lien riittävyyden välisen vuorovaikutuksen määrittämisessä. 
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Liite 1. Laskentatyökalun käyttöliittymä 
 
Kuvassa 78 laskentatyökalun käyttöliittymä. Excelillä tehtyyn taulukkoon voi sinisellä pohjalla oleviin 

muuttujiin tehdä muutoksia ja punaisella pohjalla olevat muuttujien tiedot haetaan erilliseltä datasivulta. 

Kuvassa kuparin matalan ja korkean kysynnän keskiarvotaulukko. 

 

 

Kuva 78. Kuvakaappaus Excel taulukkolaskentaohjelmalla tehdystä laskentatyökalun käyttöliittymästä. 
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Liite 2. Eri litiumioniakkutyyppien markkinaosuuden kehityksen ennuste. 
 
Kuvassa 79 ennuste eri litiumioniakkutyyppien markkinaosuuksista vuoteen 2035 saakka. Tämän en-

nusteen perusteella säädetty teknologian vaikutusta akkumetallien kulutukseen. Lähde Mathieu et al.  

[157] 

 

Kuva 79. Erityyppisten litiumioniakkujen markkinaosuuden muutosennuste vuosina 2019–2035 [157]. 
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Liite 3. Tuotteen eliniän pidentämisen merkitys. 
 

Kuvassa 80 neodyymin korkean kysynnän ennusteen pohjalle tehty kuvaaja, jossa tuulivoimaloiden 

elinikää jatkettu kymmenellä vuodella. Vihreällä värillä nähdään erotus normaalitilanteen (tuulivoimalan 

elinikä 25 vuotta) ja pidennetyn eliniän (elinikä 35 vuotta) välillä. Pidentämällä tuotteen elinikää pysty-

tään siis vaikuttamaan metallien kulutukseen. 

 

 

Kuva 80. Käyttökohteen eliniän pidentämisen merkitys metallien kulutukseen. Kuva tehty neodyymin korkean 
kysynnän ennusteen pohjalle. 
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