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Tiivistelmä 

Litiumioniakkujen määrä energiajärjestelmässämme kasvaa jatkuvasti. Syitä tälle kehityk-

selle ovat muun muassa uusiutuvan sähköntuotannon lisääntyminen sekä liikenteen säh-

köistyminen, joilla pyritään vähentämään kasvihuonepäästöjä, ja sitä kautta hillitsemään 

ilmaston lämpenemistä. Akkukannan kasvaessa lisääntyy myös tarve akuissa käytettäville 

raaka-aineille. Ympäristövaikutuksen minimoimiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi 

tulee akkumarkkinoiden kehityksen noudattaa kiertotalouden periaatteita. 

Tässä diplomityössä tutkitaan energiayhtiön näkökulmasta, minkälaisia liiketoi-

mintamahdollisuuksia litiumioniakkujen kiertotalous pitää sisällään. Erityisenä painopis-

teenä ovat sähköautojen ajovoima-akut, sillä niiden uskotaan tulevaisuudessa muodosta-

van merkittävän osan koko litiumioniakkukannasta. Työssä pyritään tunnistamaan ener-

giayhtiölle houkuttelevimmat vaihtoehdot, ja arvioimaan niiden toteutettavuutta sekä ta-

loudellisuutta. Lisäksi tutkitaan, mitä kyvykkyyksiä eri vaihtoehtojen tavoitteleminen vaa-

tii energiayhtiöltä. Arvioinnissa on hyödynnetty kirjallisuustutkimuksen lisäksi asiantun-

tijoiden haastatteluja sekä taloudellisia laskelmia.  

Kirjallisuustutkimuksen perusteella on valikoitunut lähempään tarkasteluun kolme 

vaihtoehtoa, jotka ovat käytettyjen ajovoima-akkujen kunnostaminen takaisin ajoneuvo-

käyttöön, ajovoima-akkujen uusiokäyttö stationäärisessä energiavarastossa sekä ajo-

voima-akkujen kierrätys. Näitä vaihtoehtoja on analysoitu tarkemmin haastattelujen sekä 

taloudellisten laskelmien kautta. 

Työn tulokset osoittavat, että sähköautojen käytetyistä ajovoima-akuista on tulossa 

yhä kilpaillumpia resursseja. Sähköautojen valmistajat pyrkivät laajentamaan omaa liike-

toimintaansa kattamaan myös akkujen ensisijaisen käytön jälkeisen elämän. Luonnollisin 

rooli energiayhtiölle on toimia akkujen uusiokäytön sektorilla. Tämä voi pitää sisällään 

esimerkiksi käytettyjen akkujen räätälöintiä kotitalous- tai teollisuuskäyttöön sopivaksi. 

Työssä selvisi myös, että käytettyjen ajovoima-akkujen volyymit ovat toistaiseksi niin vä-

häiset, ettei markkina kannattele liiketoimintaa. Akkumarkkinat kehittyvät nopeasti, ja li-

tiumioniakkujen hintojen odotetaan laskevan tulevaisuudessa. Siksi onkin tärkeää arvioida 

tuloksia uudelleen säännöllisin väliajoin. 

Avainsanat Litiumioniakku, kiertotalous, ajovoima-akku, akkumarkkinat, energian va-

rastointi 
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Abstract 

The amount of lithium-ion batteries in our energy system is constantly growing. Reasons 

for this are amongst others the increasing amount of renewable electricity generation as 

well as the electrification of the transport sector, which aim to reduce the amount green-

house gas emissions and mitigate climate change. With the growing amount of lithium-

ion batteries the need for raw materials is also growing. In order to minimize the environ-

mental impact and protect natural resources, the development of the lithium-ion battery 

market needs to follow the principles of circular economy. 

This thesis examines the potential business opportunities that exist in the circular 

economy of lithium-ion batteries from the perspective of an energy company. Special fo-

cus is given to traction batteries of electrical vehicles, because it is believed that they will 

form a significant share of the total lithium-ion battery base in the future. The thesis aims 

to identify the most attractive business options and assesses their achievability and feasi-

bility. Furthermore, the thesis assesses, which capabilities would be required from an en-

ergy company to pursue the different options. Methods used for the assessment include a 

literature review, interviews with experts as well as financial analysis.  

Based on the literature review, three options have been chosen for more accurate 

analysis: refurbishing spent traction batteries for further use in electrical vehicles, repur-

posing spent traction batteries for use in stationary energy storage and recycling spent 

traction batteries. These options have been analysed more closely through expert inter-

views and financial calculations. 

The results of this thesis point out that the competition around spent traction bat-

teries from electric vehicles is becoming fiercer. Car manufacturers are expanding their 

own business to cover also the end-of-life market of the batteries they use. An energy 

company is best equipped to work in the reuse sector for traction batteries. This can for 

instance include repurposing spent traction batteries for stationary residential or industrial 

use. However, the volumes of spent batteries currently on the market are low, and insuffi-

cient to support business. The battery market is developing rapidly and prices are expected 

to decrease. This is why it is important to regularly assess the results of this thesis anew. 

Keywords Lithium-ion battery, circular economy, traction batteries, battery markets, 

energy storage 
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1 Johdanto 

Kasvihuonekaasupäästöt ja niiden aiheuttama ilmaston lämpeneminen tuottavat suuria 

haasteita tämän päivän ihmiskunnalle. Ilmaston lämpenemisen vaikutukset näkyvät muun 

muassa sään ääri-ilmiöiden lisääntymisenä, maantieteellisten alueiden muuttumisena 

elinkelvottomiksi sekä luonnon monimuotoisuuden katoamisena. Fossiilisten polttoainei-

den korvaaminen uusiutuvilla ja vähäpäästöisemmillä energiantuotantovaihtoehdoilla 

sekä kiertotalouteen panostaminen ovat merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen ehkäi-

semisessä. Suomi on sitoutunut Euroopan unionin päästöjenvähennystavoitteisiin ja aset-

tanut lisäksi omia tavoitteita, kuten hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2035 men-

nessä sekä kivihiilen kielto energiantuotannossa vuonna 2029. (Laki hiilen energiakäytön 

kieltämisestä, 416/2019; Valtioneuvosto, 2019) 

 

Uusiutuvista energiantuotantomuodoista aurinko- ja tuulivoima ovat riippuvaisia ulkoi-

sista olosuhteista, eivätkä ne näin ollen tuota sähköä tasaisesti. Sähköjärjestelmässä tuo-

tannon ja kulutuksen on joka hetki vastattava toisiaan, jotta verkon taajuus säilyy vakiona. 

Vaihtelevien tuotantomuotojen osuuden lisääntyessä, ovat taajuuden muutokset verkossa 

nopeampia ja voimakkaampia. Tehotasapainon ylläpitämiseksi järjestelmältä vaaditaan 

yhä enemmän uusia ominaisuuksia, kuten joustavuutta ja älykkyyttä. Yksi vaihtoehto säh-

köverkon joustavuuden lisäämiselle ovat sähkökemialliset varastot eli akut. Akkuja voi-

daan hyödyntää useisiin eri käyttötarkoituksiin. Niiden avulla voidaan muun muassa va-

rastoida uusiutuvien energianlähteiden tuotantoa myöhempää käyttöä varten, optimoida 

sähkön käyttöä kulutushuippuja tasaamalla sekä tukea sähköverkkoa jännitteen- ja taa-

juudensäädön keinoin. Lisääntyvän uusiutuvan energiantuotannon myötä akkujen määrän 

energiajärjestelmässämme uskotaan kasvavan.  

 

Toinen keskeinen tekijä akkujen määrän kasvulle yhteiskunnassa on liikenteen sähköis-

tyminen. Liikenne aiheuttaa merkittävän osuuden maailmanlaajuisista päästöistä, ja yksi 

keino päästöjen vähentämiselle on polttomoottoriautojen korvaaminen sähköautoilla. In-

vestoinnit sähköisen liikenteen kehittämiseen ovat olleet viime vuosina huomattavia, ja 

sähköautoissa käytettävien ajovoima-akkujen massatuotannon voidaan odottaa laskevan 

myös muun akkutuotannon kustannuksia. Esimerkiksi Volkswagen on ilmoittanut tuotta-

vansa 22 miljoonaa sähköautoa markkinoille seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä 

tarkoittaa 30 miljardin euron investointeja jo vuoteen 2023 mennessä. (Volkswagen, 

2019) Maailmalaajuisesti sähköautojen määrän on tilastoitu olevan yli 5 miljoonaa kap-

paletta vuonna 2018. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Ennus-

teet sähköautokannan kasvusta vuoteen 2030 mennessä vaihtelevat 130 ja 250 miljoonan 

auton välillä. (IEA, 2019) Suomen tavoite vuoteen 2030 mennessä on vähintään 250 000 

sähkökäyttöistä autoa, sisältäen täyssähköautot (BEV – Battery Electric Vehicle) ja ladat-

tavat hybridiautot (PHEV – Plug in Hybrid Electric Vehicle) (Työ- ja elinkeinoministeriö, 

2017). Vuoden 2018 lopussa Suomessa oli Traficomin tilastojen (2019) mukaan kyseisiä 

autoja vasta noin 15 000 kappaletta (2 400 BEV ja 13 000 PHEV). 
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Energian varastoimiseen käytetään useita erityyppisiä akkuja, jotka koostuvat laajasta kir-

josta eri alkuaineita. Akuissa käytetään myös myrkyllisiä ja ympäristölle haitallisia raaka-

aineita sekä materiaaleja, joiden saatavuuteen tai hankintaprosessiin liittyy erilaisia ris-

kejä. Tällaisia materiaaleja kutsutaan kriittisiksi raaka-aineiksi. Euroopan komission laa-

timan listauksen mukaan kriittisiä raaka-aineita on EU:ssa noin kaksikymmentä kappa-

letta. (Euroopan komissio, 2017a) 

 

Tällä hetkellä nopeimmin markkinoilla lisääntyvä akkuteknologia on litiumioniakku, jota 

käytetään muun muassa sähköisissä kulkuvälineissä ja suurimmassa osassa kuluttaja-

elektroniikan tuotteita. Litiumioniakut sisältävät käyttökohteesta ja kemiasta riippuen 

paljon erilaisia metalleja, kuten litiumia, nikkeliä, kobolttia, sekä muita raaka-aineita, esi-

merkiksi grafiittia ja erilaisia muoveja. Akkujen määrän kasvaessa kiihtyvällä tahdilla, 

tulee valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden kysyntä kasvamaan voimakkaasti – jopa 

monikymmenkertaiseksi seuraavien vuosikymmenten aikana. Tämä voi johtaa haasteisiin 

saatavuuden suhteen, sillä useiden raaka-aineiden varantojen uskotaan riittävän nykyisel-

läkin kysynnällä ainoastaan muutamaksi vuosikymmeneksi. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 

2018) 

 

Useimpien akuissa käytettävien materiaalien, erityisesti metallien, hyvä puoli on se, että 

ne ovat lähes rajattomasti kierrätettävissä. Näin ollen materiaalien kasvavaa kysyntää ei 

tarvitse kattaa ainoastaan lisäämällä tuotantomääriä, vaan hyödyntämällä lisäksi kiertota-

loutta. Laajan raaka-ainekirjon lisäksi akkujen valmistus vaatii myös paljon energiaa sekä 

muita resursseja. Näistä syistä johtuen akkujen määrän kasvun täytyy tulevaisuudessa ta-

pahtua kestävällä tavalla, ja käytettyjä akkuja tulee pystyä hyödyntämään kiertotalou-

dessa entistä tehokkaammin. Akkujen kiertotaloudessa on kuitenkin omat haasteensa, 

joita tässä työssä tullaan tarkastelemaan.  

1.1 Taustaa ja työn rajaus 

Sähkökemialliset varastot voidaan jakaa paristoihin ja akkuihin. Paristolla, tai primääri-

paristolla, viitataan sellaiseen sähköenergian lähteeseen, joka muodostuu yhdestä tai use-

ammasta primäärikennosta, jotka eivät ole ladattavissa. Toisin sanoen paristot ovat ker-

takäyttöisiä akkuja. Akku, tai sekundääriparisto, voidaan sen sijaan ladata ja purkaa useita 

kertoja. (Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista, 520/2014) 

 

Paristot ja akut ovat Suomen lainsäädännössä (520/2014, 2 §) luokiteltu edelleen kolmeen 

luokkaan niiden koon ja käyttökohteen perusteella:  

 

1. Kannettavalla paristolla tai akulla tarkoitetaan sellaista ”akkua, paristoa tai paris-

toyksikköä, joka on suljettu, jota voidaan kantaa käsin ja joka ei ole teollisuuspa-

risto tai -akku eikä ajoneuvoparisto tai -akku”. Tähän luokkaan kuuluu valtaosa 

kuluttajaelektroniikassa käytettävistä akuista ja paristoista (Valio, 2019). 
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2. Ajoneuvoparistolla tai -akulla tarkoitetaan ”ajoneuvon käynnistyksessä, valais-

tuksessa tai sytytyksessä käytettävää paristoa tai akkua”. Tähän luokkaan kuulu-

vat esimerkiksi ajoneuvojen lyijyakut. 

3. Teollisuusparistolla tai -akulla tarkoitetaan ”yksinomaan teollisuus- tai ammatti-

käyttöön suunniteltua tai sähköajoneuvoissa käytettävää paristoa tai akkua”. Tä-

hän kategoriaan lukeutuvat siis muun muassa sähköautojen ja -pyörien ajovoima-

akut sekä verkkoon kytketyt ratkaisut (Valio, 2019). 

 

Edellä kuvattu kategorisointi ei ole riippuvainen akussa käytetystä kemiasta, joita on lu-

kuisia. Tunnetuimpia akkutyyppejä markkinoilla ovat lyijyakut, nikkelikadmiumakut 

(Ni-Cd), nikkeli-metallihydridiakut (Ni-MH) sekä litiumioniakut. Näiden lisäksi on myös 

muita teknologioita, kuten sulasuola-akut, virtausakut ja metalli-ilma-akut, joiden osuus 

kokonaisakkukannasta on kuitenkin hyvin pieni. (Zubi, et al., 2018)  

 

Tämä diplomityö rajoittuu tarkastelemaan ainoastaan ladattavia akkuja, pääpainona li-

tiumioniakut, joiden määrät ovat viime vuosina kasvaneet akkumarkkinoilla nopeasti. 

Myös muut tunnetut akkuteknologiat esitellään lyhyesti alun kirjallisuuskatsauksessa. 

Kierrätyksen osalta keskitytään yksinomaan litiumioniakkuihin. Työssä perehdytään li-

tiumioniakkujen kierrätysjärjestelmän nykytilaan sekä tulevaisuuteen Suomessa. Pääpai-

nona kierrätystarkastelussa ovat suuremman kokoluokan litiumioniakut, joita käytetään 

muun muassa kotitalouksissa uusiutuvan energian varastoimiseen tai sähköautojen ajo-

voima-akkuina. Näiden akkujen kokoluokat vaihtelevat noin 5-100 kWh välillä.  

 

Maailmassa myytiin vuonna 2017 arviolta hieman yli 500 000 MWh ladattavaa akkuka-

pasiteettia. Kuvassa 1 on esitetty eri akkuteknologioiden osuus vuosittaisesta akkujen 

myynnistä. Valtaosa myydystä määrästä (noin 75 %) oli lyijyakkuja (Pillot, 2018). Lyi-

jyakku on vanhin kaupalliseen käyttöön tullut akku. Se on kypsynyt teknologiana jo yli 

sadan vuoden ajan ja on näin ollen vakiinnuttanut asemansa markkinoilla. (Battery 

University, 2019b) Pitkän historiansa ansiosta myös lyijyakkujen kierrätys on vakiintu-

nutta toimintaa. Kierrätysasteet lähestyvät länsimaissa 100 prosenttia, ja muillakin alu-

eilla kierrätys on tehokasta. (Huang, et al., 2018; May, et al., 2018) 
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Kuva 1. Eri akkuteknologioiden osuus vuosittaisesta akkujen myynnistä globaalisti (Pillot, 2018). 

 

Kuten kuvasta 1 nähdään, suurinta kasvua edustavat tällä hetkellä litiumioniakut. Maail-

manlaajuisesti litiumioniakkujen määrä on kasvanut nopeasti 1990-luvulta lähtien, jolloin 

teknologia saavutti kaupallisen kypsyyden. Litiumioniakkuja käytetään laajalti kuluttaja-

elektroniikassa, kuten matkapuhelimissa ja kannettavissa tietokoneissa. Viime vuosien 

aikana kehitys elektrodimateriaaleissa on mahdollistanut entistä korkeamman energiati-

heyden, minkä seurauksena teknologia on kasvattanut suosiotaan sähköautojen valmis-

tuksessa sekä teollisuuden ja kotitalouksien stationäärisissä varastointiratkaisuissa. 

(Huang, et al., 2018; Business Finland, 2019) Sähköautojen määrän lisääntyminen glo-

baalisti osana päästöjenvähennystavoitteita on suurin yksittäinen tekijä litiumioniakkujen 

kysynnän kasvulle ja hintojen laskulle (IEA, 2019). 

 

Litiumionikennojen myynti on kasvanut vuoden 1990 ja 2017 välillä noin 500 miljoo-

nasta kennosta lähes 7,3 miljardiin kennoon (Valio, 2019).  Energiasisällöltään tämä vas-

taa noin 120 gigawattituntia (Pillot, 2018). Samalla valmistusteollisuus on kasvanut noin 

150 gigawattitunnin vuosituotantotasolle. Ennusteet tuotantokapasiteetin kasvusta vaih-

televat paljon, mutta varovaisimmatkin arviot ennustavat 400 - 500 gigawattitunnin vuo-

situotantoa 2022 mennessä. (Tsiropoulos, et al., 2018) 

 

Kennojen tuotanto keskittyy Aasiaan. Kiina, Japani ja Etelä-Korea yhdessä vastaavat noin 

90 % tuotannosta. Tuotantokapasiteetin kasvu on nopeinta Kiinassa, joka tällä hetkellä 

tuottaa yli puolet kaikista maailman litiumionikennoista. Euroopassa kysyntää on paljon, 

ja käynnissä on useita hankkeita, joiden pyrkimyksenä on kasvattaa eurooppalaista tuo-

tantokapasiteettia. (Pillot & Sanders, 2017; Business Finland, 2019) 

 

Toisin kuin lyijyakkujen, litiumioniakkujen kierrätysasteet ovat vielä hyvin alhaiset. 

Tämä johtuu muun muassa laajemmasta akkukemioiden kirjosta, mikä edellyttää tarkkaa 
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lajittelua ennen varsinaista kierrätystä. Lisäksi teknologia on suhteellisen uutta, keräys-

verkosto on puutteellinen, taloudellisesti kannattavia liiketoimintamalleja ei ole vielä syn-

tynyt, eikä litiumioniakkujen kierrätystä säädellä läheskään yhtä tehokkaasti kuin myr-

kyllisiä aineita sisältävien lyijy- tai nikkelikadmiumakkujen kierrätystä. Jopa 95 % li-

tiumioniakuista maailmanlaajuisesti päätyy edelleen kierrätyksen sijaan kaatopaikalle. 

(Heelan, et al., 2016) Kaikki raportit eivät kuitenkaan osoita yhtä negatiivista arviota. 

Matalat kierrätysprosentit johtuvat osin siitä, että laskelmissa verrataan usein markki-

noille saatettujen akkujen määrää suhteessa sieltä kerättyjen akkujen määrään. Kerää-

mättä jäänyt akku ei kuitenkaan välttämättä päädy kaatopaikalle. Kuluttajien on esimer-

kiksi arvioitu säilyttävän huomattavan paljon laitteita, esimerkiksi vanhoja älypuhelimia, 

kotonaan. Lisäksi laitteita palautuu uusien ostojen yhteydessä jälleenmyyjille, josta niitä 

välitetään edelleen muun muassa ulkomaille. Se, että Euroopassa raportoidaan matalia 

kierrätysasteita ei tarkoita, etteikö ainakin osa näistä akuista päätyisi todellisuudessa kier-

rätettäväksi. Kierrätysprosessi ei aina sijoitu samoille markkinoille, jonne akut on alun 

perin vapautettu. (Melin, 2019) Akkujätteen lisääntyessä ja lainsäädännön kiristyessä li-

tiumioniakkujen kierrätysmarkkinan arvo tulee kasvamaan entisestään.  

1.2 Työn tavoitteet ja rakenne 

Tämän diplomityön tavoitteena on tarkastella litiumioniakkujen kiertotalouden vaihtoeh-

toja energiayhtiön näkökulmasta, sisältäen akkujen mahdollisen uudelleenkäytön sekä 

kierrätyksen. Työn painopisteenä on kartoittaa liiketoimintamahdollisuuksia ja tunnistaa, 

mitä kustannuksia ja hyötyjä eri vaihtoehdot sisältävät. Tavoitteena on muodostaa suosi-

tus siitä, mitkä vaihtoehdot ovat kannattavimpia sekä tutkia edellytyksiä, joita niiden to-

teuttaminen vaatii. 

 

Työn perustana toimivat seuraavat kaksi tutkimuskysymystä: 

 

1. Mitkä ratkaisut litiumioniakkujen kiertotaloudessa ovat energiayhtiölle kannatta-

vimpia? 

2. Mitä kyseisen tai kyseisten ratkaisujen tavoitteleminen edellyttää?  

 

Työ on toteutettu Helen Oy:lle. Helen on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä, ja 

tarjoaa asiakkailleen sähköä, lämpöä, jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, kuten säh-

köisen liikenteen sekä uusiutuvan energian palveluja. Helenin tuoteportfolioon kuuluu 

myös erikokoisia sähkövarastoja (yritys- ja kotitaloustarpeisiin), jotka perustuvat li-

tiumioniteknologiaan.  

 

Seuraavassa luvussa esitellään ensin yleisimmät akkuteknologiat, joita tällä hetkellä on 

markkinoilla. Luvussa kolme johdatellaan litiumioniakkujen elinkaareen sekä kiertota-

louden eri vaiheisiin. Lisäksi luvussa tarkastellaan litiumioniakuissa käytettävien raaka-

aineiden riittävyyttä sekä kierrätyspotentiaaleja. Neljännessä luvussa tunnistetaan ener-

giayhtiölle potentiaalisia vaihtoehtoja litiumioniakkujen kiertotaloudessa. Luvussa viisi 



14 

 

kuvataan tutkimusmenetelmät, joiden avulla tunnistettuja vaihtoehtoja arvioidaan tar-

kemmin. Arvioinnissa on käytetty tukena muun muassa asiantuntijoiden haastatteluja 

sekä taloudellisia laskemia. Kuudennessa luvussa raportoidaan haastattelujen ja laskel-

mien tulokset. Seitsemäs luku sisältää yhteenvedon sekä johtopäätökset.  
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2 Ladattavat akkutyypit 

Akku on sähkökemiallinen laite, joka pystyy vapauttamaan varastoimansa kemiallisen 

energian suoraan sähköenergiana hapetus- ja pelkistysreaktioiden kautta. Akun perusyk-

sikkö on sähkökemiallinen kenno, joka koostuu kahdesta elektrodista sekä elektrolyytistä, 

johon kummatkin elektrodit on upotettu. Elektrodia, jolla tapahtuu hapetusreaktio, kutsu-

taan anodiksi, ja elektrodia, jolla tapahtuu pelkistysreaktio, kutsutaan katodiksi. Elektro-

lyytti voi olla nestemäinen tai kiinteä, ja se mahdollistaa ionien vapaan liikkumisen mutta 

estää elektronien siirtymisen suoraan elektrodien välillä.  

 

Kennoa purettaessa anodin pinnalla tapahtuva hapetusreaktio vapauttaa elektroneja, ja 

nämä siirtyvät ulkoista johdinta pitkin toiselle elektrodille. Elektronien liike synnyttää 

virran, joka voi suorittaa työtä, kun kuorma kytketään elektrodien välille. Kenno tuottaa 

virtaa niin kauan, kunnes elektroneja luovuttava materiaali on täysin reagoinut. Tämän 

jälkeen kenno täytyy ladata. Ladattaessa ulkoinen jännitelähde mahdollistaa elektronien 

virtaamisen toiseen suuntaan, ja kennon kemialliset reaktiot ovat päinvastaiset. Mikäli 

elektrodit ovat hyvin lähellä toisiaan, kuten ne useimmiten ovat, tarvitaan elektrodien vä-

lille lisäksi erotin, joka toimii sähköisenä eristeenä, mutta ei häiritse ionien liikkumista 

elektrolyytissä. Akku koostuu tyypillisesti useammasta yksittäisestä kennosta, jotka on 

kytketty rinnan tai sarjaan, riippuen siitä, mitä ominaisuuksia akulta vaaditaan. 

(Kousksoua, et al., 2014; Hammond & Hazeldine, 2015) 

 

Akku pystyy varastoimaan sekä vapauttamaan energiaa hyödyntämällä kemiallista poten-

tiaalia kahden materiaalin välillä. Teoriassa tällaisia materiaalipareja on lukuisia, mutta 

käytännössä on tunnistettu vain kourallinen suotuisia hapetus-pelkistysreaktioita, jotka 

täyttävät kaikki muut akun vaatimukset.  

Eri akkukemioilla on omat hyvät ja huonot puolensa, joiden ansiosta ne sopivat tietynlai-

siin sovelluskohteisiin. Akkuteknologioita sekä eri akkukokoonpanoja voidaan vertailla 

useiden eri piirteiden perusteella, kuten energia- tai tehotiheys, kestävyys, hyötysuhde, 

latauksen nopeus, itsepurkautuminen, turvallisuus ja hinta. Yleisesti ottaen akulla, joka 

pystyy tuottamaan suuremman tehon, eli luovuttamaan varastoimansa energian nopeasti, 

on pienempi energiatiheys kuin akulla, joka on suunniteltu luovuttamaan energiaa pie-

nemmällä teholla. (Palacin & Guibert, 2016; Zubi, et al., 2018) 

Energiatiheys voidaan ilmaista gravimetrisenä tai volumetrisenä energiatiheytenä. Volu-

metrinen energiatiheys kertoo akun energiasisällöstä tilavuusyksikköä, tyypillisesti litraa 

kohden. Gravimetrinen tiheys puolestaan ilmaisee akun energiasisällön painokiloa koh-

den. Englanninkielisessä kirjallisuudessa gravimetriseen energiatiheyteen viitataan usein 

termillä ominaisenergia (Specific Energy). Tässä työssä eri akkuteknologioita vertaillaan 

pääsääntöisesti niiden gravimetrisen energiatiheyden osalta.  
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Kestävyys voidaan jakaa niin sanottuihin kalenterikestävyyteen ja syklikestävyyteen. Ka-

lenterikestävyys kuvaa akun kykyä säilyttää kapasiteettinsa tämän ollessa käyttämättö-

mänä. Kalenterikestävyyteen vaikuttaa suurimpana tekijänä varastointilämpötila. Sykli-

kestävyys puolestaan ilmaistaan sinä lataus – purku -syklien määränä, jonka jälkeen akun 

varastointikapasiteetti on pudonnut 80 % alkuperäisestä arvosta. Usein käytetään myös 

termiä SOH (State of Health), jolla viitataan akun ”terveydentilaan”. Se lasketaan käy-

tössä olevan kapasiteetin ja alkuperäisen kapasiteetin suhteena. Toisin sanoen, syklikes-

tävyys viittaa syklien määrään, jonka jälkeen akun SOH on 80 %. Syklikestävyyteen vai-

kuttavat ulkoisen lämpötilan lisäksi akun operointi (purku- ja latausvirrat) sekä purkami-

sen syvyys (DoD – Depth of Discharge). (Huynh, et al., 2014; Palacín, 2018; Zubi, et al., 

2018)   

Seuraavissa alaluvuissa esitetään lyhyesti yleisimmät akkuteknologiat, ja vertaillaan nii-

den ominaisuuksia, käyttökohteita sekä vahvuuksia ja heikkouksia. Vertailun lähtökoh-

tana käytetään yllä mainittuja ominaisuuksia. Lisäksi perehdytään viimeaikaiseen tutki-

mukseen ja mahdollisiin tulevaisuuden konsepteihin, jotka voisivat syrjäyttää nykyiset 

teknologiat tai merkittävästi parantaa niitä. 

2.1 Lyijyakut 

Lyijyakku keksittiin jo vuonna 1859, ja se oli dominoiva teknologia yli sadan vuoden 

ajan, kunnes muita akkuteknologioita kehitettiin ja nämä rupesivat syrjäyttämään lyijy-

akkuja joissakin sovelluksissa. Lyijyakku on kuitenkin edelleen suosittu ja pääasiallinen 

valinta esimerkiksi ajoneuvojen käynnistysakuksi. (Battery University, 2019b) 

 

Lyijyakun yksittäinen kenno muodostuu positiivisesta elektrodista, jonka pinnalla on ak-

tiivisena aineena lyijydioksidia (PbO2), sekä negatiivisesta elektrodista, jonka aktiivinen 

aine on huokoista lyijyä (Pb). Kolmantena aktiivisena aineena toimii elektrolyytti, joka 

on rikkihappoliuos (H2SO4(aq)). Se mahdollistaa ionin liikkumisen sekä osallistuu kemi-

allisesti akun reaktioihin. Akkua purettaessa sekä positiiviselle että negatiiviselle elekt-

rodille muodostuu lyijysulfaattia (PbSO4). Positiivisella elektrodilla muodostuu myös 

vettä. Tämä tarkoittaa sitä, että elektrolyyttiliuoksen konsentraatio vaihtelee riippuen la-

taustilasta. Tyhjässä akussa veden osuus on suurimmillaan. (May, et al., 2018; Varta, 

2019) kuvassa 2 on havainnollistettu lyijyakussa tapahtuvia reaktioita syklin eri vaiheissa.   
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Kuva 2. Lyijyakku eri operointivaiheissa. A) Akku on täysin ladattu. B) Akkua puretaan. C) Akku 

on tyhjä. D) Akkua ladataan (Liang, et al., 2019). 

 

Lyijyakun elektrodit koostuvat metallisesta ristikosta, joka toimii virrankerääjänä sekä 

runkona aktiiviselle aineelle. Materiaalina käytetään pääsääntöisesti lyijyä, mutta raken-

teen vahvistamiseksi seokseen voidaan lisätä myös muita alkuaineita, joista yleisimmät 

ovat antimoni, kalsium, tina ja seleeni. Lisäaineilla voidaan vaikuttaa myös akun muihin 

ominaisuuksiin, kuten vedenkulutukseen (kalsium) ja syväpurkauksen kestokykyyn 

(tina). (Battery University, 2019b) Elektrodien välissä on huokoinen erotin, joka estää 

sähköisen kontaktin levyjen välillä, mutta mahdollistaa ionien liikkumisen. Erottimen 

materiaalina voidaan muun muassa käyttää polyetyleeniä, polyvinyylikloridia (PVC), ku-

mia tai mikrolasikuituista kudosta (AGM – Absorbent Glass Mat). Lyijyakun kennojän-

nite on 2,05 V. Tyypillinen akku on henkilöautoissa käytettävä 12V akku, jossa sarjaan 

on kytketty kuusi kennoa. (May, et al., 2018; Varta, 2019) 

 

Lyijyakut voidaan jakaa käynnistysakkuihin ja syväpurkausakkuihin: Käynnistysakkujen 

tarkoitus on tuottaa hetkellisesti korkea teho, mutta ne eivät kestä useita lataus-purku-

syklejä. Siksi ne sopivatkin hyvin erilaisten kulkuneuvojen moottorin käynnistykseen. 

Suuri teho saavutetaan käyttämällä kennoissa paljon ohuita levyjä, mikä kasvattaa pinta-

alaa ja pienentää sisäistä vastusta. Syklikestävyys on noin 100 sykliä 50 % purkausas-

teella. Syväpurkausakuissa puolestaan käytetään paksuja levyjä, ja ne on suunniteltu tuot-

tamaan pienempää tehoa pidemmän aikaa sekä kestämään useampia syklejä (400–500 

sykliä 50 % purkausasteella). Syväpurkausakkuja käytetään esimerkiksi pyörätuoleissa, 

golfkärryissä ja nostimissa. Muita käyttökohteita lyijyakuille ovat muun muassa hätäva-

laistus ja varavoimajärjestelmät (UPS – Uninterruptible Power Supply). (Vesterinen, 

2015; Battery University, 2019b) 

 

Lyijyakun vahvuuksia ovat kypsä teknologia, edullinen hinta sekä kyky tuottaa hetkelli-

sesti korkeita tehoja. Lisäksi ne säilyttävät latauksensa hyvin käyttämättömänä, toimivat 

hyvin kylmissä olosuhteissa, ja niillä on verrattain hyvä (noin 75–80 %) hyötysuhde 
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(Linden & Reddy, 2001, luku 23.1). Lyijyn suuren painon takia niillä on kuitenkin matala 

gravimetrinen energiatiheys (noin 30 – 40 Wh/kg), eivätkä ne kestä hyvin syklitystä. Lyi-

jyakun lataaminen on hidasta, ja suorituskyvyn säilyttämiseksi akkua tulisikin säilyttää 

täyteen ladattuna. Huonoja puolia ovat lisäksi lyijyn myrkyllisyys ja haitallisuus ympä-

ristölle. (Pavlov, 2011, pp. 22-23; Battery University, 2019b) 

 

Lyijyakun rakenne ja kemia kuitenkin mahdollistavat sen tehokkaan kierrättämisen. Maa-

ilmanlaajuisesti jopa 60 % akuissa käytetystä lyijystä tulee vanhoista kierrätetyistä 

akuista. Lyijyakussa materiaalien kirjo on melko rajallinen, sillä akku koostuu pääasial-

lisesti lyijystä sekä lyijy-yhdisteistä, mikä helpottaa kierrätysprosessia. Kuvassa 3 on esi-

tetty auton käynnistysakun materiaalikoostumus massaosuuksina. Noin 60 % materiaa-

leista – virtakiskot, elektrodit ja aktiiviset aineet – ovat lyijypohjaisia. (Linden & Reddy, 

2001, luku 23.17) 

 

 
 

Kuva 3. Lyijyakun eri komponenttien osuus akun koko painosta. (Linden & Reddy, 2001, luku 

23.17; Tan, et al., 2019) 

 

2.2 Nikkelipohjaiset akut 

2.2.1 Nikkelikadmiumakku 

Nikkelikadmiumakku (Ni-Cd) on lyijyakun ohella yksi vanhimmista akkuteknologioista. 

Teknologia keksittiin vuonna 1899 ja ensimmäinen Ni-Cd-akku valmistettiin jo vuonna 

1909. Tässä akkutyypissä negatiivisessa elektrodissa käytetään kadmiumia (Cd) ja posi-

tiivinen elektrodi koostuu nikkeli oksi-hydroksidista (NiOOH). Elektrolyyttinä käytetään 
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kaliumhydroksidi-liuosta (KOH(aq)). Toisin kuin lyijyakussa, elektrolyyttiliuos ei osal-

listu aktiivisesti reaktioihin, vaan sen tarkoituksena on ainoastaan mahdollistaa hydrok-

sidi-ionien liikkuminen. (Liang, et al., 2019).  

Ni-Cd-akut kilpailivat aikanaan lyijyakkujen kanssa, sillä niiden energiatiheys on hieman 

suurempi (40 – 60 Wh/kg), ne kestävät huomattavasti enemmän lataus-purku syklejä 

(jopa 2000), ovat huoltovapaampia sekä turvallisempia, ja niitä pystyy lataamaan nope-

ammin. (Linden & Reddy, 2001, luku 28.1; Pavlov, 2011, p. 22; Kousksoua, et al., 2014; 

Battery University, 2019a) Ni-Cd-akkujen kehitys kiihtyi 1950-luvulla ja seurauksena 

syntyi modernin näköinen suljettu paristo, joka dominoi kuluttajaelektroniikan markki-

noita useita vuosikymmeniä (katso kuva 4) (Köhler, et al., 2004). Ni-Cd-akun haittapuolia 

olivat kuitenkin moninkertainen hinta lyijyakkuihin nähden, nopeampi itsepurkautumi-

nen, matalampi nimellisjännite (1,2 V) sekä kadmiumin suuri myrkyllisyys (Kousksoua, 

et al., 2014; Battery University, 2019a). Lisäksi Ni-Cd-akku osoittaa merkkejä niin sano-

tusta muisti-ilmiöstä (memory effect). Tämä tarkoittaa sitä, että akun kapasiteetti piene-

nee, mikäli sitä puretaan toistuvasti vain osittain, aivan kuin akku muistaisi aikaisemmat 

syklit. (Palacin & Guibert, 2016) Ni-Cd-akun hyötysuhde on hieman lyijyakkua mata-

lampi, noin 60–80 %. (Linden & Reddy, 2001, luku 28.5.2) 

Myrkyllisyyden vuoksi kadmiumia sisältävien akkujen käyttöä on rajoitettu 2000-luvulla. 

EU:n akkudirektiivin 2006/66/EY nojalla jäsenvaltioiden tulee kieltää joitakin poikkeuk-

sia lukuun ottamatta sellaisten akkujen markkinoille saattaminen, joissa on yli 0,002 pai-

noprosenttia kadmiumia. Direktiivi asettaa jäsenvaltioille velvoitteita myös koskien Ni-

Ca-akkujen keräystä ja kierrätystä. Ni-Cd-akkujen, kuten myös muiden akku- ja paristo-

tyyppien, keräysasteen tulee olla 45 % vuoteen 2016 mennessä, ja kierrätystehokkuuden 

Ni-Cd-akkujen osalta tulee olla vähintään 75 painoprosenttia. Suomi on saavuttanut nämä 

keräys- ja kierrätystavoitteet joka vuosi. Vuonna 2018 keräysaste oli 45,5 %, eli hieman 

minimitason yläpuolella, ja kierrätystehokkuus noin 80 %. Arviolta vain noin puolet EU:n 

jäsenvaltioista onnistuu tavoitteiden saavuttamisessa. (Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus, 2019b) Säädösten takia Ni-Cd-akkuja käytetään nykyään lähinnä eri-

tyisissä käyttökohteissa, kuten hätä- ja hälytysjärjestelmissä sekä lääkinnällisissä lait-

teissa. 

 

Kuva 4. Eri kokoluokan Ni-Cd akkuja (Morioka, et al., 2001). 
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2.2.2 Nikkeli-metallihydridiakku 

Nikkeli-metallihydridiakku (Ni-MH) kehitettiin lähinnä korvaamaan ympäristölle haital-

linen Ni-Cd-akku, ja se ilmestyi markkinoille 1990-luvun alussa. Se tarjoaa saman ken-

nojännitteen (1,2 V), ja sen toimintaperiaate on myös muilta osin hyvin samankaltainen 

kuin Ni-Cd-akulla. Elektrolyytti sekä katodimateriaali ovat samat, mutta anodin materi-

aalina käytetään kadmiumin sijasta metallihydridiä (MH), joka pystyy sitomaan ja va-

pauttamaan vetyä. Vety toimii reaktiossa varsinaisena aktiivisena aineena. (Morioka, et 

al., 2001) Anodin metalliseokselle, johon vety on sitoutunut, on useita vaihtoehtoja, mutta 

usein käytetään AB5 -tyypin metalliseosta (esimerkiksi LaNi5), jossa A on harvinainen 

maametalli, kuten lantaani, ja B on jokin metalli, esimerkiksi nikkeli. Osa nikkeliato-

meista voi olla korvattu muilla alkuaineilla, kuten kuparilla, koboltilla, alumiinilla tai 

mangaanilla parantamaan seoksen kykyä varastoida vetyä. (Kim, et al., 2008; Spodaryk, 

et al., 2019) Paremmin vetyä varastoivia metalliseoksia tutkitaan jatkuvasti, ja uusia po-

tentiaalisia vaihtoehtoja on löydetty. Näihin lukeutuvat muun muassa magnesium-, nik-

keli- sekä vanadiinipohjaiset seokset, kuten V3Ti. Nämä materiaalit kuitenkin kohtaavat 

vielä paljon haasteita. (Morioka, et al., 2001) 

 

Ni-MH-akku tarjoaa aikaisemmin kuvattuihin akkuihin nähden korkeamman energiati-

heyden (30 – 80 Wh/kg), eikä se sisällä myrkyllistä kadmiumia. Tämän ansiosta se kor-

vasi 90-luvulta lähtien Ni-Cd-akun monilla kuluttajaelektroniikan markkinoilla, joilla ky-

syntä kasvoi jatkuvasti muun muassa kannettavien tietokoneiden ja matkapuhelimien 

yleistymisen myötä. (Köhler, et al., 2004; Pavlov, 2011, p. 22) Ni-MH-akkuja on myös 

käytetty paljon hybridiautojen akkuina, johon ne sopivat huomattavasti paremmin kuin 

lyijyakut korkeamman syklikestävyyden (500–1000 sykliä) ja suuremman energiatihey-

tensä ansiosta. (Linden & Reddy, 2001, luku 30.26) Yli 10 miljoonaa hybridiautoa maa-

ilmassa käyttää kyseistä akkuteknologiaa. Esimerkiksi valtaosa Toyotan hybridiautomal-

leista käyttää Ni-MH-akkuja (Toyota, 2019). Lyijy- sekä Ni-Cd-akkuihin verrattuna ne 

maksavat enemmän, mutta tekniset ominaisuudet sekä huoltovapaus kompensoivat kor-

keampia kustannuksia (Palacin & Guibert, 2016). Lisäksi ne ovat Ni-Cd-akun tapaan luo-

tettavia ja turvallisia.  

 

Ni-MH-akun yksi suurimmista huonoista puolista on sen todella nopea itsepurkautumi-

nen. Käyttämättömänä ne menettävät jopa kolmanneksen latauksestaan kuukauden ai-

kana, eivätkä näin ollen sovellu pitkäaikaiseen energian varastointiin. (Gallo, et al., 2016; 

Liang, et al., 2019)  

 

Nykyään litiumioniakkujen kehittyvä teknologia haastaa Ni-MH-akut monessa käyttö-

kohteessa. Kuluttajaelektroniikka, kuten matkapuhelimet ovat käytännössä kokonaan 

siirtyneet käyttämään litiumioniakkuja, ja hybridiautoissakin kehitys on menossa tähän 

suuntaan. Litiumioniakkujen vielä korkeampi energiatiheys tekee niistä myös pääasialli-

sen valinnan täyssähköautoihin, joissa akun painolla on suuri merkitys kantamaan. 
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2.3 Litiumioniakut 

2.3.1 Yleistä 

Mahdollisuus hyödyntää litiumia sähkökemiallisissa sovelluksissa tunnistettiin jo 1900-

luvun alussa. 1970-luvulla markkinoille ilmestyivät ensimmäiset litiumpohjaiset paristot, 

joissa käytettiin kiinteää elektrolyyttiä ja negatiivisena elektrodina metallista litiumia. 

Tällainen paristo oli muun muassa Matsushitan kehittämä litium-hiilimonofluoridi – pa-

risto (LiCFx). Pian ensimmäisten paristojen jälkeen kehitettiin myös ladattavia litiumak-

kuja, jotka käyttivät anodina metallista litiumia. Nämä kuitenkin osoittivat suurta epäva-

kautta ja turvallisuusriskejä, sillä ladattaessa ja purkaessa reaktioiden lopputuotteet muo-

dostivat ulokkeita ja pesäkkeitä elektrodeille. Ulokkeet johtivat usein oikosulun syntymi-

seen, ja akun tuhoutumiseen. (Heikkilä, 2015) 

 

Ratkaisu tähän ongelmaan olivat niin sanotut välikerrosmateriaalit, joihin litiumionit si-

toutuvat muodostamatta kuitenkaan kovalenttista sidosta. Näin ollen elektrodeilla ei var-

sinaisesti synny uusia yhdisteitä, vaan ainoastaan sidottujen litiumionien määrä vaihtelee. 

Tätä ilmiötä kutsutaan interkalaatioksi. (Heikkilä, 2015; Gallo, et al., 2016) Sopiviksi 

elektrodimateriaaleiksi on todettu muuan muassa siirtymämetallioksidit (positiivinen 

elektrodi) ja grafiitti (negatiivinen elektrodi). (Park, 2012, p. 5; Wu, 2015) 

 

Kaupallisesti litiumioniakut ilmestyivät markkinoille SONY:n lanseeraamana vuonna 

1991, ja ne ovat sen jälkeen lyhyessä ajassa valloittaneet monia akkumarkkinoiden osa-

alueita. Erityisesti nopeasti kasvavat kuluttajaelektroniikan markkinat ovat ruokkineet 

tätä kasvua. Viimeisen 5-10 vuoden aikana sähköautojen nopea lisääntyminen on kasvat-

tanut litiumioniakkujen kysyntää markkinoilla entisestään. (Heelan, et al., 2016) Li-

tiumioniakuilla on korkeampi energiatiheys kuin edeltäjillään Ni-Cd- ja Ni-MH-akuilla, 

jopa 150 – 270 Wh/kg riippuen sovelluskohteesta. Pitkäikäisillä, teollisuuskäyttöön tar-

koitetuilla akuilla energiatiheys on lähempänä alarajaa, kun taas kuluttajaelektroniikkaan 

tarkoitetuilla, lyhytikäisemillä akuilla arvo on korkeampi. (Palacin & Guibert, 2016) Ku-

vassa 5 on vertailtu eri akkuteknologioiden gravimetrisiä ja volymetrisiä energiatiheyksiä 

keskenään. Kuten kuvasta nähdään, litiumioniakut ovat omassa luokassaan.  

 

Litiumioniakusta puhuttaessa viitataan yleisesti sellaiseen akkuun, jonka toiminta perus-

tuu litiumionien (Li+) siirtymiseen elektrodien aktiivisten aineiden välillä. Käytetyt aktii-

viset aineet, ja sen myötä akun ominaisuudet, voivat kuitenkin vaihdella. Elektrolyyttinä 

käytetään vesipohjaisen liuoksen sijasta orgaanista liuosta, joka sisältää litiumsuolaa, ku-

ten litiumheksafluorofosfaattia (LiPF6) tai litiumperkloraattia (LiClO4). Elektrolyytti 

mahdollistaa litiumionien vapaan liikkumisen. (Goodenough & Park, 2013; Hammond & 

Hazeldine, 2015; Palacin & Guibert, 2016) 
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Kuva 5. Eri akkuteknologioiden volymetrisiä ja gravimetrisiä energiatiheyksiä (Park, 2012). 

 

 

Virrankerääjinä toimivat elektrodit koostuvat kuparista (negatiivinen elektrodi) ja alumii-

nista (positiivinen elektrodi). Elektrodien pinnalle on ”liimattu” sidosaineella (Binder) 

huokoisesti varsinainen aktiivinen aine, joka osallistuu kennoreaktioon. Erotin (separa-

tor) on tyypillisesti huokoinen polymeerikalvo, joka on upotettu elektrolyyttiin. Materi-

aaleina käytetään muun muassa polyetyleeniä ja polypropyleeniä. (Park, 2012) Kuvassa 

6 alla on esitetty yleisesti käytössä olevan litiumioniakun kenno, joka käyttää katodimate-

riaalina litiumkobolttioksidia (LiCoO2) ja anodimateriaalina grafiittia (C).  

 

 
Kuva 6. Tyypillinen litiumioniakun yksittäinen kenno (Goodenough & Park, 2013). 
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Litiumionikennot voivat olla suorakaiteen muotoisia tai sylinterimäisiä. Yksi yleisim-

mistä kennoista on sylinterimäinen standardi 18650-kenno, jota käytetään esimerkiksi 

kannettavissa tietokoneissa, työkaluissa ja joissakin sähköautoissa (Tesla S model). Stan-

dardin kaksi ensimmäistä lukua viittaavan kennon halkaisijaan (18 mm), ja kolme vii-

meistä korkeuteen (65 mm). Suorakaiteen muotoisia kennoja puolestaan käytetään muun 

muassa matkapuhelimissa ja yleisemmin sähköautoissa. (Linden & Reddy, 2001, luku 

35.1; Heikkilä, 2015) Kuvassa 7 on esitetty perinteisen 18650-kennon (SONY) kompo-

nenttien massajakauma sekä rakenne. Huomioitavaa on, että yksittäiset komponentit 

koostuvat edelleen useista eri materiaaleista, jotka voivat lisäksi vaihdella riippuen käyt-

tökohteesta ja -tarkoituksesta. Näin ollen materiaalien kirjo litiumioniakuissa on huomat-

tavasti laajempi kuin esimerkiksi lyijyakuissa. 

 

 

 
 

Kuva 7. Vasemmalla 18650 - litiumionikennon eri komponenttien osuus koko kennon massasta. 

Elektrodit sisältävät useiden eri komponenttien, kuten virrankerääjien, sidosaineen ja mahdollisten 

lisäaineiden massan. Oikealla poikkileikkauskuva sylinteri-mallisesta litiumionikennosta. (Linden & 

Reddy, 2001, luku 35.3) PTC-elementin tarkoitus on estää virran kulkeminen, mikäli kennon lämpö-

tila nousee liian korkeaksi.  

 

Eri vaihtoehtoja elektrodimateriaaleille on kuvattu tarkemmin luvuissa 2.3.2 ja 2.3.3. 

Huomioitavaa on, että eri kemioilla ja aktiivisilla aineilla on omat hyvä puolensa, mutta 

usein tämä tarkoittaa huonompia piirteitä jollain toisella osa-alueella. Materiaalivalinta 

riippuu sekä akun suunnitellusta käyttötarkoituksesta että materiaalin taloudellisuudesta 

ja saatavuudesta. 

 

Yleisesti kaikkia litiumioniakkuja koskien voidaan kuitenkin todeta, että hyviä puolia 

suuremman energiatiheyden lisäksi ovat korkea hyötysuhde (jopa 90 %), matala itsepur-

kautuminen sekä korkeampi nimellisjännite, joka on keskimäärin 3,6 V litiumioniken-

noilla. Litiumionikenno menettää käyttämättömänä varauksestaan vain 5 % kuukaudessa, 

kun vastaava luku Ni-MH-akulla on noin 30 %. Litiumioniakut eivät osoita merkkejä 

muisti-ilmiöstä (ks. luku 2.2.1), ja niillä on myös hyvä syklikestävyys, joka tosin vaihte-

lee 1500 jopa yli 5000 sykliin riippuen käytetyistä aktiivisista materiaaleista. Useiden 
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akkupaketteja valmistavien yritysten sivuilla mainostetaan jopa 10 000 syklin kestä-

vyyttä. (Wu, 2015; Gallo, et al., 2016; Zubi, et al., 2018; Moixa, 2019; Sonnen, 2019a) 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi litiumioniakut ovat verrattain huoltovapaita, niitä 

voidaan ladata nopeasti ja ne toimivat laajalla lämpötila-alueella (Wu, 2015). 

 

Litiumioniakkujen suurimpia haasteita ovat hinta ja turvallisuus. Litium on erittäin reak-

tiivinen alkuaine, ja siksi akut ja akkupaketit tarvitsevat suojaavia mekanismeja, jotka 

estävät ylilataamisen, liian syvän purkamisen sekä liian korkean lämpötilan syntymisen. 

Nämä vaatimukset puolestaan kasvattavat akkujen hintoja. Litiumioniakkujen valmistuk-

seen tarvitaan myös sellaisia materiaaleja, joita voidaan pitää kriittisinä, tai joiden saata-

vuudessa ja hinnassa voi tulevaisuudessa esiintyä epävarmuutta. Tämä on myös yksi syy 

sille, että tutkimusta uusien aktiivisten materiaalien ja tuotantotekniikoiden ympärillä on 

paljon. Tutkimuksen uskotaan alentavan hintoja sekä parantavan akkujen ominaisuuksia 

tulevaisuudessa. (Gallo, et al., 2016; Zubi, et al., 2018) Toisaalta materiaalien kriittisyys 

ja hinta korostavat myös kierrätyksen tärkeyttä.  

2.3.2 Katodimateriaalit 

Litiumioniakuissa on mahdollista käyttää paljon erilaisia materiaaleja aktiivisina aineina. 

Katodin, eli positiivisen elektrodin, aktiiviseksi materiaaliksi on kaupallisella tasolla viisi 

pääasiallista vaihtoehtoa, jotka kaikki tarjoavat hieman erilaisia ominaisuuksia. Vaihto-

ehdot eroavat keskenään muun muassa energiatiheyden, kestävyyden, turvallisuuden ja 

hinnan osalta. Materiaalien valinta on tärkeä seikka akkuteollisuudessa, sillä raaka-aineet 

muodostavat jopa 70 % kennon hinnasta. Erityisesti katodimateriaali on merkittävässä 

roolissa, sillä katodi muodostaa suurimman yksittäisen osuuden raaka-ainekustannuksista 

(ks. kuva 8 alla). (Pillot, 2018) Tässä luvussa esitellään lyhyesti pääasialliset katodimate-

riaalit sekä vertaillaan niiden vahvuuksia ja heikkouksia.   

 

Kuva 8. Keksimääräinen litiumionikennon kustannusrakenne. Katodi ja anodi sisältävät aktiivisten 

aineiden, virrankeräimien sekä sidosaineiden kustannukset. (Pillot, 2018) 
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SONY:n ensimmäiset kaupalliset litiumioniakut käyttivät katodimateriaalina litiumko-

bolttioksidia (LiCoO2). Tästä yhdisteestä käytetään myös lyhennettä LCO. Vielä tänäkin 

päivänä LCO on yksi johtavista katodimateriaaleista, sillä sen teknologia on kypsää ja 

sillä on monella osa-alueella hyvät ominaisuudet: LCO:n energiatiheys on 150–190 

Wh/kg, kennojännite on 3,9 V, ja sillä on keskinkertainen syklikestävyys (500–1000), 

mikä tekee siitä houkuttelevan materiaalin kuluttajaelektroniikan laitteisiin, kuten älypu-

helimiin, kannettaviin tietokoneisiin ja kameroihin. Syklien määrä vastaa suunnilleen 

muutaman vuoden ikää, mikä sopii hyvin LCO-akkujen käyttökohteisiin. LCO:n huonoja 

puolia sen sijaan ovat koboltin korkea hinta ja harvinaisuus, sekä materiaalin epävakaus 

korkeassa lämpötilassa. Kuumentuessaan kobolttioksidin rakenne hajoaa, jolloin vapau-

tuu happea, joka voi reagoida litiumin sekä elektrolyytin kanssa eksotermisessa reak-

tiossa, joka tuhoaa akun. Tätä reaktiota nimitetään myös lämpökarkaukseksi (Thermal 

runaway). (Etacheri, et al., 2011; Park, 2012; Nitta, et al., 2015; Wu, 2015; Blomgren, 

2017; Zubi, et al., 2018)  

 

Koboltin korkea hinta on ajanut tarvetta kehittää edullisempia ja turvallisempia katodi-

materiaaleja. Taloudellista etua voidaan saavuttaa esimerkiksi siten, että osa LCO:n ko-

boltista korvataan muilla alkuaineilla. Tällaisia yhdisteitä ovat muun muassa litium-nik-

kelimangaanikobolttioksidi (NMC) tai litium-nikkelikobolttialumiinioksidi (NCA). Jäl-

kimmäistä näistä kahdesta käytetään esimerkiksi Teslan ajovoima-akuissa (Tesla, 2018). 

Yleinen versio materiaalista on LiNi0.8Co0.15Al0.05O2, jossa on 80 % nikkeliä, 15 % ko-

bolttia ja 5 % alumiinia. NCA:lla saavutetaan 200 – 250 Wh/kg energiatiheys, parempi 

turvallisuus korkeassa lämpötilassa sekä myös hyvä syklikestävyys (1000–1500). 

(Blomgren, 2017; Zubi, et al., 2018) 

 

NMC on tyypillisesti LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2, joka sisältää kolmanneksen kutakin alkuai-

netta: nikkeliä, mangaania ja kobolttia. Myös muita versioita materiaalista on olemassa, 

esimerkiksi NMC811, joka sisältää 80 % nikkeliä ja 10 % sekä mangaania että kobolttia. 

(Nitta, et al., 2015) NMC:n energiatiheys on hieman NCA:ta pienempi (140 – 200 

Wh/kg), mutta syklikestävyys on parempi. Eri arviot vaihtelevat 2000 ja 8000 syklin vä-

lillä. Esimerkiksi Tesvolt, joka valmistaa NMC-kemiaan perustuvia akkuja, ilmoittaa 

verkkosivuillaan syklien määräksi 6000–8000. Syklikestävyyteen vaikuttavat olennai-

sesti akun operointiolosuhteet. (Zubi, et al., 2018; Battery University, 2019d; Tesvolt, 

2019) 

 

Käyttökohteesta riippuen, alkuaineiden osuuksia voidaan muuttaa ja näin vaikuttaa akun 

ominaisuuksiin. On myös mahdollista valmistaa katodeja, joissa eri materiaaleja sekoite-

taan ja pyritään korostamaan niiden parhaita ominaisuuksia. Yoo, et al. raportoivat tutki-

muksessaan (2015) katodista, jonka ydin on valmistettu NMC:stä ja ulkokuori NCA:sta. 

NMC:tä käytetään niin ikään sähköautoissa ja ladattavissa hybrideissä, mutta myös ku-

luttajaelektroniikan tuotteissa, työkaluissa sekä lääketieteellisissä sovelluksissa. NCA tar-

joaa 3,7 V ja NMC 3,8 V kennojännitteen. (Nitta, et al., 2015; Blomgren, 2017; Zubi, et 

al., 2018) 
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Kaksi edellä mainittua materiaalia tarjoavat joitakin parannuksia litiumkobolttioksidiin 

nähden, mutta nämäkään materiaalit eivät ole täysin ongelmattomia. Sekä nikkeli että 

koboltti ovat raaka-aineina kalliita, joten taloudellinen hyöty voi edelleen jäädä pieneksi. 

Turvallisuus on parempi kuin LCO:ssa, mutta lämpökarkauksen riski on edelleen varteen 

otettava. (Heikkilä, 2015) 

 

Täysin koboltista ja nikkelistä riippumattomia katodimateriaaleja ovat muun muassa li-

tium-mangaanioksidi (LiMn2O4 tai LMO) sekä litium-rautafosfaatti (LiFePo4 tai LFP). 

LMO on huomattavasti turvallisempi kuin edelliset materiaalit, sillä mangaanioksidi on 

hyvin stabiili korkeissakin lämpötiloissa. Lisäksi mangaanin hyvä saatavuus, alhainen 

hinta ja vaarattomuus ympäristölle tekevät materiaalista erityisen houkuttelevan. Haitta-

puolena on selkeästi matalampi energiatiheys (100 – 140 Wh/kg) ja keskinkertainen syk-

likestävyys, mikä johtuu mangaanin liukenemisesta elektrolyyttiin korkeammissa lämpö-

tiloissa. Tämä kuluttaa kennoa ja lyhentää sen elinikää. LMO tarjoaa noin 4 V kennojän-

nitteen. (Heikkilä, 2015; Blomgren, 2017; Zubi, et al., 2018) 

 

Litiumrautafosfaatti (LFP) on ominaisuuksiltaan vastaavanlainen kuin LMO. Se on erit-

täin stabiili korkeissakin lämpötiloissa, ympäristöystävällinen sekä edullinen. Lisäksi 

sillä on erinomainen syklikestävyys. Haittapuolena on muita katodimateriaaleja mata-

lampi kennojännite (3,4 V) sekä energiatiheys (90–140 Wh/kg), minkä takia sitä ei juuri-

kaan käytetä sähköautojen akuissa. LFP:n sähkönjohtavuus ja ionijohtavuus ovat myös 

matalia, ja erityisesti kylmissä lämpötiloissa virranantokyky heikkenee. Heikkouksistaan 

huolimatta LFP on houkutteleva materiaali ja sillä on paljon potentiaalia stationäärisissä 

varastointiratkaisuissa. (Cheruvally, 2008, p. 30; Blomgren, 2017; Zubi, et al., 2018)  Ku-

vassa 9 on vertailtu eri katodimateriaalien energiatiheyksiä.  

 

Kuva 9. Yleisimpien litiumionikennoissa käytettyjen katodimateriaalien energiatiheyksiä (Cluzel & 

Douglas, 2012). 
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2.3.3 Anodimateriaalit 

Litiumioniakkujen kehityksen alkuvaiheessa anodimateriaalina (negatiivinen elektrodi) 

käytettiin metallista litiumia. Kuten luvussa 2.3.1 todettiin, tämä kuitenkin aiheutti mer-

kittäviä turvallisuushaasteita, joten valmistuksessa siirryttiin hiilipohjaisiin välikerrosma-

teriaaleihin. Ensimmäisissä kaupallisissa akuissa, jotka SONY toi markkinoille, anodissa 

käytettiin koksia. Myöhemmin koksin sijasta alettiin käyttää grafiittia, sillä se tarjosi jopa 

kaksi kertaa korkeamman kapasiteetin. (Linden & Reddy, 2001, luku 35.1) Grafiitti käyt-

täytyy reaktioiden aikana mekaanisesti stabiilisti, sillä on hyvä sähkön- sekä ionijohta-

vuus, sitä on runsaasti saatavilla ja se on edullista. Näistä syistä johtuen se on tänä päi-

vänäkin yleisin anodissa käytetty materiaali. (Nitta, et al., 2015) 

 

Pienikin muutos anodin kiderakenteessa voi olla merkittävä akun sähkökemiallisten omi-

naisuuksien kannalta. Tämän takia hiilipohjaisista anodeista onkin nykyään saatavilla 

runsaasti erilaisia variaatioita, joissa on hieman erilainen kiderakenne tai partikkelikoko. 

Aikaisemmin anodeissa käytettiin pääasiallisesti keinotekoista grafiittia, mutta nykyään 

käytetään yhä enemmän eri tavoin käsiteltyä luonnon grafiittia. (Park, 2012)  

 

Toinen tunnettu anodimateriaali, joka ei ole hiilipohjainen, on litiumtitanaatti (Li4Ti5O12 

tai LTO). Se on grafiittia vakaampi ja turvallisempi, sillä se ei reagoi elektrolyytin kanssa, 

ja reaktioiden aikana sen tilavuus muuttuu vain minimaalisesti. Tilavuuden muutos on 

ainoastaan 0,2 %, kun grafiitilla muutos on noin 10 %. (Nitta, et al., 2015) Tästä syystä 

sen syklikestävyys on todella hyvä. Toshiba valmistaa LTO-anodilla varustettuja ken-

noja, joille luvataan jopa yli 20 000 syklin kestoa (Toshiba, 2019). Materiaalin haittapuo-

lia ovat alhaisempi kennojännite ja grafiittiin verrattuna matalampi teoreettinen kapasi-

teetti. Näistä seikoista huolimatta LTO sopii hyvin pitkää käyttöikää vaativiin kohteisiin. 

(Chauque, et al., 2017) LTO anodin vastinparina katodilla käytetään yleensä LMO- tai 

NMC-katodia (Miao, et al., 2019; Targray, 2019). 

 

Uusia anodimateriaaleja tutkitaan jatkuvasti, jotta akkujen ominaisuuksia voitaisiin pa-

rantaa entisestään. Erityisesti pii ja tina ovat herättäneet kiinnostusta viime vuosina. Ne 

voisivat tarjota jopa kymmenkertaisen kapasiteetin grafiittiin nähden, mutta niiden ongel-

mana on suuri – jopa 300 % – tilavuudenmuutos latauksen ja purun aikana, mikä johtaa 

helposti materiaalin halkeiluun ja rapistumiseen. (Park, 2012; Nitta, et al., 2015) 

2.3.4 Turvallisuus 

Vaikka litiumioniakut ovat tilastollisesti ja oikein käytettynä varsin luotettavia, ovat ne 

turvallisuusnäkökulmasta muita akkuteknologioita riskialttiimpia. Tämä johtuu useista 

tekijöistä. Ensinnäkin, niiden energiasisältö on muita akkuja korkeampi, mikä tarkoittaa 

suurempaa vapautuvaa energiamäärää vikatilanteessa (Heikkilä, 2015). Toisekseen, ne 

sisältävät reaktiivista litiumia, happea sekä helposti syttyvän orgaanisen elektrolyytin 
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(Zubi, et al., 2018). Lisäksi ne eivät sisällä kemiaan perustuvaa luonnollista suojaa ylila-

tausta vastaan, toisin kuin vesipohjaista elektrolyyttiä käyttävät akut (Linden & Reddy, 

2001, luku 35.3). 

 

Vakavin käyttöön liittyvä riski on lämpökarkaus, jossa kaikki kennoon varastoitunut 

energia vapautuu lämpönä. Kun kennon lämpötila nousee liian korkeaksi, elektrodit ja 

elektrolyytti reagoivat eksotermisesti. Tämä nostaa lämpötilaa entisestään ja kiihdyttää 

reaktioita. Tietyn rajan ylittyessä lämpökarkaus on siten itseään ylläpitävä reaktio, jonka 

pysäyttäminen on vaikeaa. (Wang, et al., 2012; Zubi, et al., 2018) Lämpötila, jossa reak-

tiosta tulee peruuttamaton, riippuu käytetyistä materiaaleista. LCO-kemiaan perustuvassa 

kennossa lämpökarkaus voi alkaa 130 – 150 °C asteessa. LFP on tunnetuista katodimate-

riaaleista stabiilein korkeissa lämpötiloissa, ja voi kestää jopa yli 300 °C asteen lämpöti-

loja. (Wen, et al., 2012; Wu, 2015; Zubi, et al., 2018) Toinen merkittävä turvallisuusriski 

ovat myrkylliset palokaasut, joita vapautuu, mikäli elektrolyytti höyrystyy kuumassa läm-

pötilassa, reagoi hapen kanssa ja syttyy palamaan. Sähköiskun vaaraa ei myöskään voida 

täysin poissulkea. (Pitkämäki, et al., 2018). 

 

Litiumioniakkujen lämpökarkauksesta aiheutuneet onnettomuudet eivät ole harvinaisia. 

Vuonna 2016 esimerkiksi Samsungin Note 7-puhelimien raportoitiin syttyvän itsestään 

palamaan. Syynä olivat valmistusvirheelliset akut, ja Samsung joutui vetämään miljoonia 

puhelimia takaisin markkinoilta. Akkuongelmat ja menetetty myynti aiheuttivat Samsun-

gille lopulta arviolta lähes 20 miljardin dollarin kustannukset. (Reuters, 2016; Loveridge, 

et al., 2018) 

 

Samanlaisia tapauksia on sattunut myös kannettaville tietokoneille sekä sähköisille kul-

kuvälineille niin Suomessa kuin maailmallakin. Vuonna 2016 muun muassa MTV uutisoi 

tapauksesta, jossa tasapainoskootteri aiheutti pienimuotoisen tulipalon akun syttyessä tu-

leen. Samsungin puhelimien tapaan myös tasapainoskoottereita vedettiin takaisin maail-

manmarkkinoilta lähes 500 000 kappaletta vuonna 2016 (The Guardian, 2016). Jopa len-

tokoneissa on ilmennyt akkujen aiheuttamia vaaratilanteita. Vuonna 2013 Boeing asetti 

silloin uusimman ja moderneimman mallinsa dreamliner-787:n kansainväliseen lento-

kieltoon litiumioniakkujen aiheuttamien palotapausten vuoksi (Scientific American, 

2014). 

 

Syitä liian korkean lämpötilan syntymiseen kennossa on useita. Lämpötilan nousu voi 

esimerkiksi johtua mekaanisesta vauriosta, kuten iskusta tai tärinästä, joka johtaa oiko-

sulkuun, ja tätä kautta lämpötilan nousemiseen. Syynä voi myös olla liian syvä purkami-

nen tai ylilataaminen, jotka hiljalleen heikentävät ja vaurioittavat kennoa, ja lopulta voi-

vat johtaa lämpökarkaukseen. Toisaalta myös ulkoiset olosuhteet, esimerkiksi tulipalo tai 

räjähdys, tai kennon valmistusvirhe voivat aiheuttaa kuumenemisen. (Wang, et al., 2012; 

Wen, et al., 2012)  Kennot ja akkupaketit tulisi suunnitella kaikkia näitä riskejä silmällä 

pitäen, jotta niiden käyttö ja kuljettaminen olisi mahdollisimman turvallista. 
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Kennon turvallisuutta voidaan parantaa kolmella eri tasolla: materiaali- , rakenne- tai ul-

koisten suojausten tasolla (Zubi, et al., 2018). Ensinnäkin, käytetyillä aktiivisilla aineilla 

sekä erilaisilla lisäaineilla ja pinnoituksilla voidaan vaikuttaa kennon turvallisuuteen. Jot-

kut katodimateriaalit, kuten LFP, ovat luonnostaan muita vaihtoehtoja vakaampia, ja 

osoittavat pienempää taipumusta lämpökarkaukseen. (Wang, et al., 2012) 

 

Toisekseen kennot sisältävät rakenteellisia suojauksia ja kytkentöjä, joiden tarkoituksena 

on estää oikosulkujen syntyminen ja taata lataus sallituissa jänniterajoissa (noin 2,8 – 4,2 

V litiumionikennoille) (Wen, et al., 2012). Varoventtiilillä voidaan estää ylipaineen syn-

tyminen kennon sisälle. Myös elektrodien välissä oleva erotin voi toimia turvallisuutta 

edistävänä. Usein kennon erotin on suunniteltu siten, että se sulaa korkeassa lämpötilassa 

ja heikentää ionien liikettä ja siten jarruttaa kennon kuumenemista. Lämpösulakkeella 

voidaan puolestaan katkaista kennossa kulkeva virta, jos lämpötila nousee korkeaksi. 

(Wang, et al., 2012) 

 

Kolmanneksi, ulkoisella koteloinnilla ja suojarakenteilla voidaan varautua mahdollisia 

mekaanisia iskuja ja muita väärinkäytöksiä varten. Suuret, useista yksittäisistä kennoista 

muodostuvat akut hyödyntävät lisäksi ulkoista akunhallintajärjestelmää (BMS – Battery 

Management System), joka valvoo akun toimintaa sekä estää väärinkäytöksiä asetettujen 

turvallisuusrajojen sisällä. Hallintajärjestelmän ominaisuudet vaihtelevat käyttökohteesta 

riippuen, mutta useimmiten järjestelmä sisältää yksittäisten kennojen tai moduulien säh-

köisten parametrien mittaamisen, lämpötilan monitoroinnin, yleisen akun toimintakyvyn 

ja varauksen seuraamisen sekä datan keruuta ja tallentamista. (Wang, et al., 2012) 

 

Litiumioniakuille ei ole Suomessa lainsäädännöllisiä turvallisuusvaatimuksia, eikä akku-

jen maahantuontiin ja varastointiin liity erityistä valvontaa. Näin ollen turvallisuuden 

huomioiminen on käytännössä akkuja maahantuovien yritysten vastuulla hankintavai-

heessa. Akkukemioiden laaja kirjo ja erityyppiset akut kuitenkin hankaloittavat turvalli-

suustekijöiden huomioimista, ja siksi onkin tärkeää, että hankintoja tekevällä henkilökun-

nalla on riittävä asiantuntijuus akkuteknologioista. Suositus on, että akkuja hankittaisiin 

tunnetuilta ja luotettavilta valmistajilta, jotka toimittavat akkujen mukana riittävän katta-

vat käyttö- ja turvallisuusohjeet. Lisäksi turvallisuustestien tuloksiin on syytä kiinnittää 

huomiota. (Pitkämäki, et al., 2018) 

 

Useat organisaatiot ovat luoneet turvallisuus-, varastointi-, kuljetus- sekä muita standar-

deja litiumioniakuille. Osa organisaatioista on kansainvälisiä toimijoita, kuten IEC (In-

ternational Electrotechnical Commission), YK (UN – United Nations) ja UL (Underwri-

ters Laboratories), osa taas valtioiden tai maanosien sisäisiä. Esimerkiksi Yhdysvalloilla, 

Euroopalla ja Japanilla on omia litiumioniakkuja koskevia standardeja. Myös muutamat 

yksittäiset yritykset ovat luoneet omia testistandardejaan. Tunnettuja standardeja ovat 

muun muassa UN 38.3, jossa määritellään testejä litiumionikennojen ja -akkujen turval-

lista kuljetusta varten, sekä UL 1642 ja IEC 62133-2, joissa määritellään litiumioniken-

nojen turvallisuuden vähimmäisvaatimuksia. (O'hara, 2013; Pitkämäki, et al., 2018) 
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Suomessa merkittävä toimija on Sesko ry, joka on kansallinen sähköteknisen alan stan-

dardointijärjestö. Järjestön tavoitteena on osallistua kansainväliseen standardointityöhön 

sekä saattaa kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja kansallisiksi SFS-standardeiksi. 

(Sesko Ry, 2019) Tämä on olennainen osa akkuihin sekä niiden asennuksiin liittyvien 

turvallisuusvaatimusten yhdenmukaistamista, sillä viranomaismääräyksissä viitataan 

usein standardeihin teknisten vaatimusten osalta. 

2.4 Muut teknologiat ja kehitys 

Tarve uusille, edullisemmille ja entistä tehokkaammille akuille on jatkuvasti kasvussa, ja 

tutkimusta akkukemioiden ympärillä on paljon. Litiumioniakkujen dominoidessa akku-

markkinoita valtaosa tutkimuksesta keskittyy litiumioniakkujen parantamiseen, esimer-

kiksi kehittämällä uusia katodi- ja anodimateriaaleja sekä parantamalla nykyisten materi-

aalien suorituskykyä erilaisilla lisäaineilla ja käsittelyillä. Katodimateriaaleja on tutkittu 

paljon, ja seuraavaa kehitysaskelta edustavat materiaalit, joissa nikkelin ja mangaanin 

osuus on korkea. Nikkelin pitoisuus on jo korkea hiljattain markkinoille ilmestyneessä 

NCA:ssa (ks. luku 2.3.2). Kokeellisella tasolla tutkitaan myös täysin uusia yhdisteitä, 

jotka sisältävät esimerkiksi niobiumia ja molybdeeniä. (Choi & Aurbach, 2016; 

Blomgren, 2017) 

 

Kuten luvussa 2.3.1 on kerrottu, modernit litiumioniakut perustuvat interkalaatioon, eli 

siihen, että litiumionit liikkuvat kahden eri materiaalin välillä, muodostamatta kuitenkaan 

niiden kanssa uusia yhdisteitä. Materiaalien kyky sitoa litiumioneja hilarakenteeseensa 

on kuitenkin rajallinen, ja korkeampien energiatiheyksien saavuttaminen voi vaatia pro-

sesseja, joissa litium reagoi muiden aineiden kanssa. Tällaisia materiaaleja ovat muun 

muassa pii- ja tinapohjaiset anodit (ks. luku 2.3.3), ja ne saattavat lähitulevaisuudessa 

korvata grafiittiset anodit. Kaupallista kypsyysastetta ei ole vielä saavutettu, mutta en-

simmäisiä tämän tyyppisiä anodeja on jo markkinoilla. Ne ovat komposiitteja, jotka koos-

tuvat grafiitista ja pienestä määrästä – alle 5 % massaosuudesta – piioksidia. Viime vuo-

sina on alettu myös tutkia uudestaan metallisen litium-anodin mahdollisuutta, sillä se on 

kapasiteettinsa puolesta huomattavasti muita anodimateriaaleja parempi. Alun perin li-

tium hylättiin vaihtoehtona suuren turvallisuusriskin vuoksi. Turvallisuutta on kuitenkin 

pystytty parantamaan muun muassa erilaisten päällysteiden, lisäaineiden ja rakenteellis-

ten muutosten kautta. (Choi & Aurbach, 2016) 

 

Elektrolyytti on merkittävä tekijä litiumioniakuissa, sillä se mahdollistaa ionien liikkeen 

elektrodien välillä. Toisaalta se asettaan myös ylärajan sille jännitteelle, jolla kennoa voi-

daan ladata turvallisesti. Lisäksi se on kosketuksissa aktiivisten aineiden kanssa, ja reagoi 

näiden kanssa ei-halutuissa reaktioissa, jotka lyhentävät kennon elinikää. Nykyisten 

elektrolyyttien ominaisuuksia on pyritty parantamaan lisäämällä niihin pieniä määriä 

muita aineita, jotka lisäävät ionijohtavuutta, ja toisaalta vähentävät korroosiota ja haital-

lisia reaktioita. Muita tutkimuksen kohteita ovat täysin uudet elektrolyytit, esimerkiksi 

kiinteät elektrolyytit (ASSB – All Solid State Batteries). Kiinteä elektrolyytti helpottaisi 



31 

 

metallisen litiumin käyttämistä anodissa, sillä se estäisi ulokkeiden muodostumista. Li-

säksi erotinta ei tarvittaisi ollenkaan ja vuotojen riski pienenisi. Haasteena on kuitenkin 

kiinteän elektrolyytin isompi paino sekä huono ionijohtavuus huoneenlämmössä. (Placke, 

et al., 2017)  

 

Myös kennon rakenteellisia ominaisuuksia tutkitaan aktiivisesti. Nanoteknologialla voi-

daan suurentaa elektrodimateriaalien pinta-aloja, vaikuttaa partikkelikokoihin sekä -

orientaatioihin, ja näin tehostaa reaktioita. Lisäämällä esimerkiksi virrankerääjien huo-

koisuutta voitaisiin kennon energiatiheyttä kasvattaa, kun sen kokonaispaino pienenee. 

(Choi & Aurbach, 2016; Blomgren, 2017; Placke, et al., 2017) 

 

Yllämainituilla parannuksilla voivat nykyiset kennot saavuttaa mahdollisesti jopa 400 

Wh/kg energiatiheyden (Blomgren, 2017). Tämän jälkeen saavutetaan kuitenkin fysikaa-

linen raja, ja siksi pidemmällä tähtäimellä kehitetäänkin uusia ja vaihtoehtoisia akkutek-

nologioita, joilla olisi vielä tästäkin korkeampi energiatiheys. Tällaisia ovat muun muassa 

litium-rikki- (Li-S), litium-ilma- (Li/O2) ja sinkki-ilma (Zn/O2) -akut, sekä natrium- tai 

magnesiumioneihin perustuvat teknologiat. Näiden akkujen osalta on kuitenkin vielä pal-

jon ongelmia ratkaistavana liittyen kestävyyteen, reaktioiden vakauteen sekä tuotantotek-

niikkoihin, eikä niiden odoteta ilmestyvän markkinoille lähiaikoina. Kuvassa 10 on esi-

tetty arvio joidenkin tulevaisuuden akkuteknologioiden energiatiheydestä.  

 

 
Kuva 10. Joidenkin nykyisten sekä tulevaisuuden akkuteknologioiden gravimetrinen ja volymetri-

nen energiatiheys. Tummempi sininen alue edustaa nykyteknologiaan perustuvaa modernia li-

tiumionikennoa. Vaaleampi sininen alue voidaan saavuttaa parantelemalla ja optimoimalla nykyi-

siä kennoja. Vihreä alue voidaan saavuttaa, mikäli metallista litium-anodia voidaan turvallisesti 

käyttää kennoissa. Li-S ja Li-O2 ovat puhutuimpien teknologioiden joukossa, jotka voisivat syrjäyt-

tää tulevaisuudessa nykyiset litiumioniakut. (Placke, et al., 2017) 
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Litiumioniakut hallitsevat akkumarkkinoita tällä hetkellä. Tutkimustiedon valossa näin 

tulee olemaan myös lähitulevaisuudessa. Litiumioniakkujen energiatiheydet tulevat kas-

vamaan jatkuvasti tehtävien pienten parannustoimien sekä uusien aktiivisten materiaalien 

myötä. Nähtäväksi kuitenkin jää, pystyvätkö nämä parannukset tyydyttämään jatkuvasti 

kasvavan tarpeen yhä tehokkaammille ja halvemmille akuille.  

 

Täysin uudet akkuteknologiat tarjoavat huomattavan parannuksen energiatiheyteen, 

mutta on vielä epävarmaa, voivatko ne kustannustehokkaasti korvata litiumioniakut. Tä-

mänhetkisen tiedon perusteella vaikuttaa siltä, etteivät litiumioniakut tule tulevaisuudessa 

olemaan ainoa teknologia markkinoilla. Akuilla on yhteiskunnassamme paljon erilaisia 

käyttötarkoituksia, joita varten tarvitaan myös useita erityyppisiä akkuja. (Placke, et al., 

2017) 

2.5 Yhteenvetokappale akkuteknologioista 

Ladattavien akkujen historia on pitkä. Se ulottuu 1850-luvulle saakka, jolloin keksittiin 

lyijyakku. Lyijyakkuja käytetään edelleen autojen käynnistysakkuina, mutta muissa käyt-

tökohteissa sen ovat hiljalleen korvanneet uudet teknologiat, jotka ovat aina tarjonneet 

edeltäjiään korkeamman energiatiheyden. Ensin 1800- ja 1900-luvun vaihteessa Ni-Cd-

akut, 1980-luvulla Ni-MH-akut ja lopulta 90-luvulla litiumioniakut, jotka ovat tällä het-

kellä suosituin akkuteknologia markkinoilla. Akkuja arvioitaessa täytyy huomioida useita 

eri ominaisuuksia, kuten hinta, turvallisuus, energiatiheys ja elinikä. Kaikista näistä ener-

giatiheys on kuitenkin se, joka pääasiallisesti on ohjannut akkujen kehitystä, eikä tälle 

suuntaukselle näy loppua. Kova kilpailu liikenteen sähköistyksessä sekä kuluttajaelektro-

niikan markkinoilla lisäävät kysyntää yhä korkeampien energiatiheyksien akuille. Tau-

lukkoon 1 on koottu edellisissä luvuissa kuvattujen akkuteknologioiden merkittävimmät 

piirteet.  

 

Litiumioniakkujen toimintaperiaate on pysynyt samana viimeiset 30 vuotta. Jatkuvasti on 

kuitenkin kehitetty entistä tehokkaampia aktiivisia materiaaleja sekä muita komponent-

teja (elektrolyytti, erotin, lisäaineet), joilla suorituskykyä on parannettu. Nanoteknologia 

ja kehittyvät tuotantomenetelmät ovat puolestaan mahdollistaneet kennojen rakenteelli-

sen parantelun. Tämä on johtanut tasaiseen kasvuun kennojen energiatiheydessä viime 

vuosikymmenten aikana. Fysikaalisen ylärajan lähestyessä on alettu tutkia myös muita 

akkuteknologioita. Nämä kuitenkin kohtaavat vielä paljon haasteita niin kemiallisessa 

kuin teknistaloudellisessakin mielessä.  
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Taulukko 1. Vertaileva taulukko luvussa 2 kuvattujen neljän eri akkuteknologian keskeisimmistä 

ominaisuuksista.   

 Lyijyakku 

 

Ni-Cd akku Ni-MH akku Litiumioniakku 

Energiatiheys (Wh/kg) 30 – 40 40 – 60 30 – 80 150 – 270 

Nimellisjännite (V) 2,05 1,2 1,2 3,4 – 4 

Syklikestävyys 

(sykliä) 

100 – 500* Jopa 2000 500 – 1000 500 – 20 000** 

Turvallisuus  

(matala/tyydyttävä/korkea) 

Tyydyttävä Korkea Korkea Matala/tyydyt-

tävä 

Hyötysuhde (%) 75 – 80 60 – 80 60 – 80 Jopa 90  

Latauksen nopeus  

(matala/tyydyttävä/korkea) 

Matala Tyydyt-

tävä/korkea 

Tyydyttävä Tyydyttävä 

Itsepurkautuminen 

(matala/tyydyttävä/korkea) 

Matala 

 

Korkea Korkea Matala 

Hinta 

(matala/tyydyttävä/korkea) 

Matala 

 

Matala/tyy-

dyttävä 

Tyydyttävä Korkea 

Muita huomioita - Sisältää 

myrkyllistä 

lyijyä 

- Sisältää myr-

kyllistä kad-

miumia 

- Kärsii muisti-

ilmiöstä 

- Todella nopea 

itsepurkautumi-

nen, jopa 30 

%/kk 

- Pieni muisti-il-

miö 

- Hyvin laaja akku-

kemioiden kirjo 

- Tarvitsee suojaa-

via mekanismeja 

vaurioiden estä-

miseksi 

*50 % purkausasteella käynnistysakut noin 100 sykliä, syväpurkausakut noin 500 sykliä. 

** Syklikestävyys riippuu hyvin vahvasti käytetyistä materiaaleista. 

 

Akkujen turvallisuus on ensiarvoisen tärkeä seikka niin nykyisissä kuin uusissakin rat-

kaisuissa. Turvallisuus on erityisen tärkeää litiumioniakuissa, joissa suuri energiamäärä 

on pakattu pieneen tilaan. Litiumioniakut ovat oikein käytettynä turvallisia, mutta väärin-

käytökset sekä valmistusvirheet voivat johtaa vakaviinkin seurauksiin. Turvallisuus ko-

rostuu entisestään, kun litiumioniakut hiljalleen leviävät yhä useampiin mukana kanta-

miimme laitteisiin sekä kulkuvälineisiin, joilla liikumme. Tarve tehokkaammille ja kevy-

emmille akuille on suuri, mutta energiatiheyden kasvattaminen ei saa tapahtua turvalli-

suuden kustannuksella. Tällä hetkellä useat erilaiset standardit ohjaavat litiumioniakkujen 

turvallisuutta käytössä, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Standardien kenttä on monimut-

kainen ja tulee tulevaisuudessa varmasti tarvitsemaan päivitystä sekä yhtenäistämistä. Li-

säksi lakisääteiset turvallisuusvaatimukset voivat tulla ajankohtaisiksi jo lähitulevaisuu-

dessa.  
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3 Litiumioniakkujen kiertotalous 

Kiertotaloudella tarkoitetaan taloudellista järjestelmää, jossa tuotteiden ja materiaalien 

elinkaaret muodostavat suljettuja kiertoja. Tällaisessa systeemissä materiaalien arvo säi-

lyy mahdollisimman pitkään, jätettä syntyy vähemmän ja tuotannon sekä kulutuksen ym-

päristövaikutukset pienenevät. Kiertotalous perustuu jakamiseen, materiaalien uusiokäyt-

töön sekä tehokkaaseen kierrättämiseen. (Ympäristöministeriö, 2019) 

Litiumioniakkujen kiertotalous on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen aihe akkujen määrän 

ja merkityksen kasvaessa jatkuvasti. Erityisesti isommat akut, kuten sähköautojen, koti-

talouksien ja teollisuuden akut, ovat lisääntyneet viime vuosina nopealla tahdilla, eikä 

esimerkiksi kierrätysliiketoiminta ole pysynyt kehityksen tahdissa. Toistaiseksi kierrätys-

toiminta on ollut pirstaleista eikä yhtenäisiä toimintatapoja ole vielä syntynyt. 

Litiumioniakkuja on monenlaisia, mikä tekee niiden uusiokäytöstä sekä kierrättämisestä 

haastavaa. Markkinoilla käytetty nimi ”litiumioniakku” on yleisnimitys akulle, jonka toi-

minta perustuu litiumionien kemiallisiin reaktioihin. Standardimallia litiumioniakulle ei 

kuitenkaan ole, ja metallien sekä muiden materiaalien osuudet voivat vaihdella eri mallien 

ja valmistajien välillä. Tämä aiheuttaa kierrättämiselle taloudellisia haasteita ja tekee 

kierrätysprosesseista monimutkaisia.  

Tässä luvussa perehdytään tarkemmin teollisuusakuiksi lukeutuvien litiumioniakkujen 

kiertotalouteen. Luvussa tarkastellaan, minkälaisia vaiheita akun elinkaari voi pitää sisäl-

lään. Lisäksi perehdytään litiumioniakkujen kierrätykseen ja kuvataan, miten ja missä 

määrin akkuja kierrätetään Suomessa. Tavoitteena on tunnistaa taloudellisesti sekä toteu-

tettavuudeltaan houkuttelevimmat liiketoimintamahdollisuudet litiumioniakkujen kierto-

taloudessa, ja näin vastata työn ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

3.1 Litiumioniakun elinkaari 

3.1.1 First Life 

Litiumionikennon suorituskyky alkaa heikentyä heti valmistuksen jälkeen. Se, kuinka no-

peasti tämä tapahtuu, riippuu käytetyistä materiaaleista, materiaalien kemiallisesta raken-

teesta, akkukomponenttien konfiguraatiosta ja käyttöolosuhteista. Tyypillisimmät ikään-

tymiseen vaikuttavat ulkoiset tekijät ovat lämpötila, lataus- ja purkuprotokollat (virta ja 

jännite) sekä purkaussyvyys. Akun ikääntyminen kiihtyy sekä korkeissa että hyvin mata-

lissa lämpötiloissa. Alhaisissa lämpötiloissa litiumionien liike hidastuu. Jos akkua lada-

taan kylmässä, litiumia voi kerrostua anodille, mikä johtaa menetettyihin litiumioneihin, 

joita tarvitaan kennon toiminnassa. Korkeat lämpötilat aiheuttavat muutoksia materiaa-

lien rakenteissa ja lisäävät aktiivisten aineiden liukenemista elektrolyyttiin. Tämä vaikut-

taa negatiivisesti kennon ionijohtavuuteen ja siten suorituskykyyn. Kennon laskennalli-

nen elinikä (EoL – End of Life) saavutetaan siinä vaiheessa, kun kennon alkuperäisestä 
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kapasiteetistä on jäljellä 80 %. Tätä ajanjaksoa kutsutaan myös kennon ”ensimmäiseksi 

elämäksi” (First Life). (Palacín, 2018) 

3.1.2 Kunnostus 

Uusiutuvan energian varastointiin tai sähköautoon suunniteltu litiumioniakku on koko-

naisuus, joka koostuu sadoista tai jopa tuhansista yksittäisistä kennoista, jotka on ryhmi-

telty moduuleiksi. Yksittäiset kennot eri puolilla akkua eivät ikäänny samaa tahtia. Tämä 

johtuu muun muassa lämpötilan tai jännitteiden paikallisista vaihteluista. (Markkanen, 

2016) Tunnistamalla ja vaihtamalla heikoimmat kennot tai moduulit voitaisiin akkupake-

tin suorituskykyistä elinikää jatkaa, eikä akkua tarvitsisi vielä kokonaan vaihtaa tai kier-

rättää. Tämä olisi kustannustehokasta, ja akkupaketista saataisiin suurin mahdollinen 

hyöty irti. 

Heikoimpien kennojen tunnistaminen on kuitenkin haastavaa, ja vaatii asiantuntijuutta 

sekä mittalaitteistoja. Akkujen lisääntyessä tulee entistä tärkeämmäksi hyödyntää akku-

jen kapasiteetti mahdollisimman tehokkaasti. Tämä laajentaa markkinoita akkudiagnos-

tiikan ja akkujen korjauksen osalta. (Huynh, et al., 2014; Jokamies, 2019) 

Esimerkiksi suomalainen toimija Akkurate suorittaa erilaisia testejä ja diagnostiikkaa li-

tiumioniakuille. Testeissä mitataan muun muassa kapasiteettia, impedanssia, sisäistä re-

sistanssia, syklikestävyyttä sekä lämpötilakäyttäytymistä, ja tehdään erilaisia turvalli-

suuskokeita. (Akkurate, 2019) 

3.1.3 Second Life 

Akun laskennallisen eliniän päättyminen ei tarkoita sitä, että akku on heti saatavilla kier-

rätykseen. Pääasiallisen käyttötarkoituksen jälkeen akkua voi olla mahdollista käyttää toi-

sessa käyttökohteessa, jota kutsutaan myös akun ”toiseksi elämäksi” (Second life). 

(Melin, 2018) Esimerkiksi sähköautojen ajovoima-akut soveltuvat tähän hyvin. Ajoneu-

vokäytössä akuilla on korkeat vaatimukset nopeiden kiihdytysten ja mahdollisimman pit-

kän kantaman saavuttamiseksi. Akun kapasiteetin pudotessa noin 80 % alkuperäisestä 

(SOH 80 %), näiden vaatimusten ei katsota enää täyttyvän. (Zubi, et al., 2018; Casals, et 

al., 2019a) Merkittävä osa akkujen suorituskyvystä on kuitenkin vielä tallella, ja niitä 

voidaan hyödyntää kohteissa, joiden vaatimukset eivät ole yhtä tiukat kuin ajovoima-ak-

kujen. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi uusiutuvan energian varastointi, sähköverkon 

tasapainottaminen tai muut pienemmät kulkuvälineet, kuten sähkömopot ja -skootterit, 

jotka eivät edellytä niin suurta suorituskykyä. (Markkanen, 2016) 

 

Ensimmäisen elinkaarensa lopun saavuttaneiden akkujen määrä kasvaa jatkuvasti. Tätä 

kehitystä on havainnollistettu kuvassa 11. Kuten kuvasta nähdään, vuonna 2025, arviolta 

100 000 tonnia sähköautojen akkuja on teoriassa saatavilla uusiokäyttöön maailmanlaa-

juisesti. Määrä on kaksinkertainen, jos mukaan lasketaan lisäksi sähköbussien akut. Mi-

käli akkujen energiatiheyden oletetaan olevan noin 250 Wh/kg, tämä vastaisi 25 GWh 
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akkukapasiteettia, joka muodostaisi jo noin kuudesosan nykyisestä (2018) litiumioniak-

kujen tuotantokapasiteetista. Vastaavanlaisiin arvioihin ovat päätyneet myös muut tahot. 

Esimerkiksi Hyundai arvioi, että vuonna 2025 markkinoilla on 29 GWh ajoneuvokäytöstä 

poistettua akkukapasiteettia (Hyundai, 2018). 

 

 
Kuva 11. Ensimmäisen elinkaaren lopun saavuttavien litiumioniakkujen massa globaalisti. Suu-

rinta kasvua edustavat sähköautot sekä sähköbussit. (Melin, 2018) 

 

 

Uusiokäytössä ajovoima-akkujen kesto vaihtelee parista vuodesta parhaimmillaan yli 

kymmeneen vuoteen. Elinikään vaikuttavat samat tekijät kuin ajoneuvokäytössä. Suomen 

viileä ilmasto on otollinen ympäristö akuille. Helteisiin maihin verrattuna ajovoima-akut 

kuluvat Suomessa vähemmän käytön aikana, joten eliniänodotukset uusiokäytössä ovat 

myös pidempiä. Ladattavien hybridiautojen akkujen kestot ovat uusiokäytössä lyhyempiä 

kuin täyssähköautojen, sillä nämä akut kuluvat ajoneuvokäytössä enemmän. (Markkanen, 

2016) Käytettyjen ajovoima-akkujen elinikää erilaisissa uusiokäyttökohteissa on arvioitu 

tarkemmin luvussa 3.1.4.  

 

Energiayhtiön näkökulmasta erityisesti uusiutuvan energian varastointi ja verkon tasapai-

nottaminen ovat houkuttelevia vaihtoehtoja akkujen uusiokäytölle. Uusiutuvan energian 

määrä sähköjärjestelmässä kasvaa jatkuvasti, ja sen hyödyntämistä voidaan tehostaa 

akustoilla, niin kuluttaja- kuin teollisuusmittakaavassa. Akuilla voidaan myös tasapainot-

taa verkon taajuutta tai optimoida kiinteistöjen sähkönkulutusta. Taajuudentuenta voi-

daan toteuttaa osallistumalla kantaverkko-operaattori Fingridin ylläpitämille reservi-

markkinoille. Reservimarkkinat sisältävät erilaisia reservityyppejä, joiden vaatimukset 

vaihtelevat. Nopeimmin reagoivat reservit ovat taajuusohjatut käyttö- ja häiriöreservit 

(FCR-N – Frequency Containment Reserve for Normal Operation, FCR-D – Frequency 

Containment Reserve for Disturbances), joiden vasteajat vaihtelevat yhden sekunnin ja 

kolmen minuutin välillä. Näitä reservejä kutsutaan myös taajuuden vakautusreserveiksi. 
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(Fingrid, 2019a) Akkujen katsotaan toimivan parhaiten FCR-N -markkinalla, sillä ne pys-

tyvät reagoimaan nopeasti muutoksiin verkon taajuudessa ja ohjaamaan taajuutta kum-

paankin suuntaan. Kun verkon taajuus nousee liian korkeaksi, säädetään taajuutta alas-

päin akkua lataamalla, ja vastaavasti kun verkon taajuus on liian matala, akusta puretaan 

sähköä verkkoon. Näillä markkinapaikoilla reservikohteen haltija saa korvauksen Fingri-

diltä tarjoamastaan säätökapasiteetista (Fingrid, 2018). 

 

Parhaillaan Fingrid sekä muut pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt valmistelevat uuden re-

servilajin, nopean taajuusreservin (FFR - Fast Frequency Reserve) markkinapaikkaa. Uu-

den reservituotteen on tarkoitus vahvistaa nopeaa säätökykyä matalan inertian hetkinä, 

jotka ovat yleistyneet pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä viime aikoina. Verkon inertia 

tarkoittaa sähköjärjestelmän kykyä vastustaa muutoksia taajuudessa. Mitä matalampi ver-

kon inertia on, sitä suuremman taajuudenmuutoksen aiheuttaa äkillinen tehomuutos ver-

kossa. Nykyiset reservituotteet eivät ole riittävän nopeita reagoimaan matalan inertian 

tilanteissa, ja siksi uuden reservityypin vaatimuksena on täysimääräinen aktivointi 0,7 

sekunnissa, mikäli taajuus putoaa alle 49,5 Hz:n tason. Uusi markkinapaikka otetaan alus-

tavien tietojen mukaan käyttöön vuoden 2020 puolivälissä, joten hintoja ja hankintamää-

riä ei toistaiseksi ole selvillä. Hankintamäärien arvioidaan kuitenkin olevan Pohjois-

maissa yhteensä noin 250 - 300 MW vuonna 2020. Akut ovat resursseja, joiden uskotaan 

palvelevan hyvin uudella markkinapaikalla niiden nopean reagointikyvyn ansiosta.  

(Fingrid, 2019c; Fingrid, 2019d) 

 

Uusiutuvan energian varastoiminen kotitalouksissa on Suomessa tällä hetkellä vielä var-

sin kallista. Uuden 5 kWh akkujärjestelmän hankintahinta on kirjoitushetkellä noin 9000 

€. Pohjoismaisessa sähköpörssissä sähkön hinnat ovat viime vuosina olleet alhaiset (noin 

0,04 – 0,05 €/kWh), mikä laskee kalliiden akkuvarastojen houkuttelevuutta entisestään 

(Nordpool, 2019). Lisäksi moni asiakas miettii, mikä on akun valmistuksen, käytön ja 

kierrätyksen aiheuttama ympäristörasite. Uusiokäyttöön valjastetuilla ajoneuvoakuilla 

voitaisiin alentaa varastoinnin hintoja, ja lisäksi pidentää ajovoima-akun elinikää. Tämä 

puolestaan pienentää akun ympäristövaikutusta sekä elinkaaren aikana aiheutuvia kasvi-

huonekaasupäästöjä.  

 

Akkujen uusiokäyttö sisältää kuitenkin myös monia haasteita. Eri valmistajien akut eroa-

vat keskenään muun muassa kemian, rakenteen, kennojen määrän ja fyysisen muodon 

osalta. Myös jännitetasot, akunhallintajärjestelmä ja liitännät voivat olla erilaisia. Lisäksi 

akkuihin ei usein ole merkitty tarkkaan käytettyä akkukemiaa, ja kierrätystoimijan tai 

kolmannen osapuolen on näin ollen vaikea saada tätä selville. Standardoinnin puute mo-

duuli- ja akkupakettitasolla hankaloittaa siten merkittävästi uusiokäyttöä ja kasvattaa kus-

tannuksia, jotka liittyvät akkujen räätälöimiseen uutta käyttökohdetta varten. (Olsson, et 

al., 2018)  

 

Muita epävarmuustekijöitä liittyy esimerkiksi turvallisuuteen, takuisiin sekä käytöstä 

poistettujen akkujen kuljetukseen. Ennen uusiokäyttöä on muun muassa varmistuttava 
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siitä, että ajoneuvokäytössä ollut akku on ehjä eikä osoita merkkejä turvallisuutta vaaran-

tavasta ikääntymisestä, mikä kasvattaisi onnettomuuden riskiä. Turvallisuus voidaan käy-

tännössä huomioida useilla eri tasoilla. Uusiokäyttö voidaan toteuttaa siten, että alkupe-

räiset akut puretaan kennotasolle – tai vähintäänkin moduulitasolle – asti. Tällöin on mah-

dollista tunnistaa samalla tavalla ikääntyneet, tai muuten samantasoiset kennot, sekä 

muuttaa kennojen ja moduulien ryhmitystä. Näin niistä voidaan rakentaa uusi tuote, joka 

on mahdollisimman tasalaatuinen ja toiminnaltaan luotettava. Tarkka ja perusteellinen 

prosessi tarkoittaa kuitenkin myös korkeampia kustannuksia. Toinen vaihtoehto on hyö-

dyntää alkuperäinen akkupaketti sellaisenaan. Tämä on halvempaa, mutta lopputuloksena 

on arvaamattomampi tuote. Lopulta uusi kokonaisuus on vielä saatava toimimaan yhden 

akunhallintajärjestelmän alaisuudessa. Tyypillisesti tämä vaatii uuden, tai ainakin päivi-

tetyn version aikaisemmasta BMS-järjestelmästä. (Apricum, 2019) 

 

Asiakkaiden kannalta on olennaista tarjota takuu myydylle tuotteelle, mutta uusiokäytön 

tapauksessa ei ole vielä määritetty, minkälaiset takuuehdot käytetylle akulle voidaan 

myöntää, ja ovatko nämä riittävän houkuttelevat asiakkaan näkökulmasta. Litiumioniakut 

luokitellaan kuljetuksen yhteydessä vaaralliseksi aineeksi, ja ovat siten vaarallisten ainei-

den kuljetusdirektiivin (VAK-direktiivi) alaisia. Tämä osaltaan hankaloittaa liiketoimin-

tojen syntymistä uusiokäytön ympärille, sillä kuljetukset ovat kalliita, ja monet toimijat 

eivät ole sertifioituja tai halukkaita kuljettamaan litiumioniakkuja. Joidenkin litiumio-

niakkujen ilmakuljetus on kokonaan kielletty. (Olsson, et al., 2018; Pitkämäki, et al., 

2018; Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2019c) 

  

Akkujen uusiokäyttöä voitaisiin helpottaa standardien kautta, ja ottamalla uusiokäyttö 

huomioon jo akkujen suunnitteluvaiheessa. Tärkeitä standardoinnin kohteita voisivat esi-

merkiksi olla akkujen kiinnitykset, liitännät ja jännitetasot. (Markkanen, 2016) Toisaalta 

yhteisten standardien pelätään heikentävän kilpailuasetelmia valmistajien välillä, mikä 

vähentää toimijoiden halukkuutta yhteisten standardien kehittämiseen (Olsson, et al., 

2018). 

 

Edistystä on kuitenkin tapahtunut viime vuosien aikana. Sähköautojen ajovoima-akut 

ovat esimerkiksi nykyään lähes poikkeuksetta suunniteltu siten, että kaikki tarvittavat 

komponentit, kuten akunhallintajärjestelmä, jäähdytys ja lämmitys, ovat yhden kuoren 

sisällä, ja paketin pystyy poistamaan autosta kokonaisena. Tämä helpottaa olennaisesti 

akkujen siirtämistä uuteen käyttökohteeseen. Lisäksi ensimmäiset standardit uusiokäy-

tölle, esimerkkinä UL 1974-standardi, ovat ilmestyneet hiljattain. (Apricum, 2019) UL 

1974-standardi asettaa suuntaviivoja uusiokäyttöakkujen lajittelulle ja arvioinnille 

(Underwriters Laboratories, 2018). 

 

Esimerkkejä uusiokäyttökonsepteista löytyy jo maailmalta, ja suomalaisiakin toimijoita 

on mukana. Muun muassa Wärtsilä ja Hyundai ovat vuonna 2018 aloittaneet yhteistyön, 

jossa Hyundain sähköautomallien käytettyjä akkuja käytetään energian varastoimiseen 

teollisessa mittakaavassa (Hyundai, 2018). Myös Nissan sekä muut autovalmistajat, ku-

ten BMW ja Toyota tutkivat aktiivisesti ajoneuvoakkujen uudelleenkäyttöä. Nissan on 
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esimerkiksi suunnitellut vuonna 2016 yhteistyössä amerikkalaisen Eatonin kanssa xSto-

rage-nimisen kotitalousakun, joka hyödyntää käytettyjen Nissan Leaf-autojen akkumo-

duuleita (Nissan, 2016).  

3.1.4 Akkujen elinikä uusiokäytössä 

Akun ensimmäisen elinkaaren katsotaan päättyvän siinä vaiheessa, kun akun SOH on 

noin 80 %. Mikäli samaa periaatetta sovelletaan akun uusiokäytölle, toinen elinkaari päät-

tyy laskennallisesti, kun SOH on 64 %. Se, kuinka kauan tämä kestää, riippuu olennaisesti 

uusiokäyttökohteen luonteesta, vaatimuksista ja akun operointitavasta. On toki mahdol-

lista, että joissakin sovelluksissa akun käyttöä voidaan jatkaa, vaikka kapasiteetti on pu-

donnut jo alle 60 % rajan. Samalla kasvaa kuitenkin riski siitä, että saavutetaan raha, jonka 

jälkeen akun kunto heikkenee äkillisesti. Tämän rajan määrittäminen on hankalaa ja ta-

pauskohtaista. Joidenkin kennojen osalta se saavutetaan, kun SOH on 60 %, kun taas toi-

set eivät tässä vaiheessa osoita vielä mitään merkkejä. Elinikään vaikuttaa olennaisesti 

myös käytetty akkukemia. (Casals, et al., 2019a) 

 

Kotitalousakkujen tyypillinen käyttöprofiili on yksi kokonainen lataus- ja purkusykli 

vuorokaudessa. Päivän aikana akku latautuu täyteen esimerkiksi aurinkopaneelien tuot-

tamalla sähköllä, jota hyödynnetään illan ja yön aikana. Seuraavana aamuna akku on taas 

tyhjä ja valmis ottamaan vastaan seuraavan latauksen. Suomessa on lisäksi otettava huo-

mioon, että esimerkiksi aurinkopaneelien tuottaman ylijäämäsähkön välivarastoinnille on 

tarvetta arviolta huhtikuusta syyskuuhun, joten noin puolet vuodesta (≈183 vuorokautta) 

akku on lähes käyttämätön. (Siilin, 2019) 

 

Verkkoliiketoiminnassa ja esimerkiksi FCR-N markkinalla toimiessa akun käyttöprofiili 

on erilainen. Akku vaihtelee taajuudesta riippuen jatkuvasti lataus- ja purkutilan välillä. 

Toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että purkaussyvyydet eivät välttämättä ole niin suuret kuin 

uusiutuvan energian varastoinnissa, jossa akku puretaan jokaisen syklin yhteydessä lähes 

tyhjäksi ja ladataan lähes täyteen. Reservimarkkinoilla ansainta perustuu tarjottuun kapa-

siteettiin, joten akkua pyritään lataamaan ja purkamaan mahdollisimman suurella teholla, 

täyttäen samalla reservikohteille asetetut vaatimukset. Energiayhtiö Helen omistaa itse 

yhden teollisen kokoluokan sähkövaraston, jota on hyödynnetty osana taajuudentuentaa. 

Omien joustokokemusten perusteella on laskelmoitu, että sähkövarasto suorittaa keski-

määrin 0,17 sykliä tunnissa toimiessaan joustossa. Tämä vastaisi siis neljää kokonaista 

sykliä vuorokaudessa. (Siilin, 2019) Käyttöprofiili sekä käyttöaste eroavat siis merkittä-

västi kotitalousakusta. Suurempi käyttöaste heijastuu akun lyhempänä elinikänä. 

 

Käytettyjen akkujen elinikää uusiokäyttökohteissa on tutkittu myös kirjallisuudessa. Ca-

sals et al. simuloivat artikkelissaan (2019a) sähköautojen akkujen kestoa neljässä erilai-

sessa uusiokäyttösovelluksessa: 1. sähköautojen pikalatauksen tukeminen, 2. uusiutuvan 

energian varastoiminen omaa käyttöä varten, 3. uusiutuvan energian varastoiminen ja li-

säksi taajuustuenta sekä 4. kokonaisen asuinalueen tehopiikkien leikkaaminen aina, kun 
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asuinaluetta syöttävän muuntajan yläraja saavutetaan. Näistä vaihtoehdoista akut kestivät 

pisimpään pikalatauksen tukena (15 vuotta), ennen kuin saavuttivat 60 % SOH. Uusiutu-

van energian varastoinnissa elinikä oli 5,9 vuotta. Jos tämän lisäksi tehtiin taajuustuentaa, 

kesto tippui noin 80 % tästä, eli 4,7 vuoteen. Neljäs tapaus erosi muista siinä mielessä, 

että akun elinikä riippuu siitä, kuinka usein muuntajan yläraja saavutetaan. Näin ollen 

tämä vaihtoehto ei ole suoraan verrattavissa muihin tapauksiin.  

 

Toisessa artikkelissa (2019b) Casals et al. simuloivat rakennuksen yhteyteen asennetun 

sähkövaraston elinikää kolmessa erilaisessa käyttötapauksessa, jotka ovat: 1. ylimääräi-

sen aurinkosähkön varastoiminen sekä sähkön ostohintaan perustuva optimointi, 2. aurin-

kosähkö- ja hintaoptimoinnin lisäksi tarjotaan akun kapasiteettia kantaverkkoyhtiölle taa-

juuden palautusreserviin (FRR – Frequency Restoration Reserve), eli esimerkiksi sää-

tösähkömarkkinalle sekä 3. akun kapasiteettia tarjotaan taajuuden vakautusreserviin 

(FCR) sekä palautusreserviin (FRR). Akku on peräisin Renault Kangoo -sähköautosta ja 

se on asennettu kirjaston yhteyteen Espanjassa. Käytetty katodikemia on NMC. Kaikissa 

kolmessa tapauksessa simulointien perusteella akun elinikä oli 3 – 3,5 vuotta, jos rajana 

pidettiin 64 % SOH. Pisimpään akku kestäisi, kun ei toimita ollenkaan reservimarkki-

noilla, eli ensimmäisessä skenaariossa (3,5 vuotta). Reservimarkkinoilla toimittaessa, 

EoL saavutettaisiin hieman nopeammin (3,1 - 3,3 vuotta).  

 

Kummankin artikkelin tulokset ovat myös linjassa markkinoilla olevan xStorage-sähkö-

varaston tuotetietojen kanssa. (ks. luku 3.1.3). Nissanin ja Eatonin yhdessä kehittämälle 

tuotteelle luvataan eliniäksi viisi vuotta yhdellä lataus-purku-syklillä vuorokaudessa (Ea-

ton, 2019). Tuotteen takuu on niin ikään viisi vuotta. Ottaen huomioon Suomen pimeän 

talviajan, elinikä voi kuitenkin käytännössä olla pidempi. (Eaton, 2018) 

 

Akkujen elinikä uusiokäyttökohteissa on tapauskohtaista ja monen tekijän summa. On 

kuitenkin selvää, että sähköautojen ajovoima-akkujen uusiokäytöllä voidaan merkittä-

västi pienentää akun ympäristövaikutusta ja lykätä kierrätystä. Huonoimmissakin tapauk-

sissa akut kestävät uudessa sovelluksessa 3-5 vuotta, ja parhaimmissa tapauksissa jopa 

yli 10 vuotta. Esimerkkitapauksia on vasta vähän, ja on vaikeaa arvioida varmuudella, 

miten akun käyttö ensimmäisessä elämässä vaikuttaa elinikään erilaisissa uusiokäyttö-

kohteissa. 

3.1.5 Kierrätys 

Kaikki akut ovat lopulta niin kuluneita, että niiden käyttöä ei voida jatkaa, ja niistä tulee 

kierrätettävää akkujätettä. Kasvavan akkujen kulutuksen myötä akkujätteen määrä tulee 

lisääntymään lähitulevaisuudessa. Kasvun nopeudesta on kuitenkin vaikea tehdä tarkkaa 

arviota. Osa akuista saattaa siirtyä jo ensimmäisen elämän jälkeen kierrätysvaiheeseen ja 

osa menee uusiokäyttöön. Lisäksi akkujen eliniät vaihtelevat paljon, muutamista kuukau-

sista jopa yli 20 vuoteen. (Melin, 2018) 
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Tällä hetkellä syntyvä jäte koostuu pääsääntöisesti kuluttajaelektroniikan litiumionia-

kuista.  Suuremman kokoluokan akkuja on toistaiseksi kierrätetty hyvin vähän. Suomessa 

esimerkiksi sähköautojen ajovoima-akkuja on päätynyt purkuun ja kierrätykseen vasta 

muutamia kymmeniä (Uusiouutiset, 2019). Tämä johtuu siitä, että niillä on kannettavia 

akkuja pidempi elinikä ja ne ovat yleistyneet vahvemmin vasta viime vuosina. 2020-lu-

vun aikana tilanne tulee kuitenkin muuttumaan radikaalisti, sillä yhä useammat isot akut, 

kuten sähköbussien ja -autojen akut sekä eri kokoluokan stationääriset akut saavuttavat 

ensimmäisen, ja mahdollisesti toisen, elinkaarensa pään. Kuvassa 12 on havainnollistettu 

kierrätysmäärien kehitystä globaalista näkökulmasta. (Melin, 2018) 

 

Kuva 12. Kierrätettävän akkujätteen määrä globaalisti. Suurinta kasvua edustavat sähköautojen 

sekä sähköbussien akut. (Melin, 2018) 

3.1.5.1 Kierrätysmenetelmät 

Litiumioniakkujen kierrätykseen on kolme pääasiallista lähestymistapaa: pyrometallurgi-

nen, hydrometallurginen sekä mekaaninen erottelu, ja tyypillisesti kierrätysprosesseissa 

hyödynnetään näiden eri menetelmien kombinaatioita (Olsson, et al., 2018). Kierrätyksen 

ensimmäinen vaihe on tavallisesti mekaaninen prosessointi, jonka tarkoituksena on ero-

tella akkujen suojarakenteet, ja isompien akkupakettien tapauksessa, purkaa akku ja pal-

jastaa yksittäiset akkukennot (Valio, 2017). Usein mekaaninen vaihe sisältää myös akku-

jen jauhamisen pienemmiksi partikkeleiksi, sekä joidenkin materiaalien erottelua fyysis-

ten ominaisuuksien, kuten tiheyden, magneettisuuden, partikkelikoon tai sähkönjohta-

vuuden perusteella. Tällä tavoin voidaan jo alkuvaiheessa erotella esimerkiksi terästä, 

rautaa, alumiinia ja muoveja. (Valio, 2017; Huang, et al., 2018) 
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Mekaanisessa esivaiheessa syntyvä jauhe sisältää edelleen laajan kirjon eri materiaaleja, 

kuten katodin ja anodin aktiiviset aineet, elektrolyytin sekä ylijäämiä muista materiaa-

leista, joita ei ole saatu eroteltua (Takacova, et al., 2016). Jauheen jatkokäsittely voi ta-

pahtua pyro- tai hydrometallurgisen prosessin kautta.  

 

Pyrometallurgialla tarkoitetaan termistä prosessia, jossa jauhetta kuumennetaan vaiheit-

tain. Matalassa lämpötilassa (300 – 700 °C) elektrolyytti höyrystyy, ja muoviosat palavat. 

Jäljelle jäävät komponentit sulatetaan korkeammassa lämpötilassa (> 1000 °C), ja ne 

muodostavat kuparia, kobolttia, nikkeliä ja rautaa sisältävän metalliseoksen, josta yksit-

täisiä metalleja voidaan jatkotoimin erotella. Lisäksi muodostuu kuonaa (slag), joka voi 

sisältää litiumia, alumiinia, piitä, mangaania ja rautaa. Kuonaa käytetään tyypillisesti ra-

kennusmateriaalina, eikä siitä pyritä erottelemaan yksittäisiä metalleja. (Valio, 2017; 

Huang, et al., 2018; Olsson, et al., 2018) 

 

Hydrometallurginen prosessi puolestaan on kemiallinen erottelumenetelmä, jossa yksit-

täiset metallit erotellaan jauheesta vesifaasissa. Ensin jauhe laitetaan vesialtaaseen. Tä-

män jälkeen altaaseen lisätään happoa tai emästä, joka liuottaa jauheesta tiettyjä metal-

leja. Yleisesti käytettyjä happoja ovat suolahappo (HCl), rikkihappo (H2SO4) ja typpi-

happo (HNO3). (Takacova, et al., 2016) Kun metallit ovat liuenneet, seuraa talteenotto, 

joka voidaan toteuttaa saostamalla, neste-neste-uutolla tai sähkökemiallisten reaktioiden 

kautta. Neste-neste-uutolla tai liuotinuutolla tarkoitetaan prosessia, jossa materiaaleja 

erotetaan niiden liukenemisominaisuuksien perusteella. (Huang, et al., 2018; 

Opetushallitus, 2019) 

 

Pyrometallurginen prosessi on näistä kahdesta menetelmästä yleisempi. Valtaosa tutki-

muksesta ja kiinnostuksesta kohdistuu kuitenkin hydrometallurgiaan, sillä sen avulla voi-

daan saavuttaa korkea – jopa lähes 100 % - kierrätystehokkuus. Lisäksi sillä on mahdol-

lista erotella myös litiumia ja mangaania, jotka pyrometallurgisessa prosessissa yleensä 

menetetään kuonan mukana. Pyrometallurgisen prosessin energiankulutus on korkea, ja 

polttamisen seurauksena syntyy vaarallisia savukaasuja, jotka vaativat talteenottoa ja kä-

sittelyä. Menetelmän suosio perustuu pitkälti sen yksinkertaisuuteen ja korkeaan koboltin 

ja nikkelin kierrätystehokkuuteen. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna pyrometal-

lurginen prosessi on vahvasti riippuvainen koboltin markkinahinnasta. 

 

Hydrometallurginen prosessi on monipuolisempi, mutta samalla vaikeammin toteutetta-

vissa, minkä takia se ei ole vielä niin yleisesti kierrätystoimijoiden käytössä. Prosessin 

energiankulutus ja kustannukset riippuvat vahvasti käytetyistä talteenottomenetelmistä 

sekä halutuista lopputuotteista. Kummankin menetelmän ympäristövaikutuksia on tut-

kittu tähän mennessä vasta vähän. Hydrometallurgista prosessia pidetään energiaa sääs-

tävänä, mutta toisaalta vahvojen happojen, emäksien sekä muiden prosessissa käytettä-

vien aineiden valmistus ja loppukäsittely jätetään usein huomioimatta. Nämä vaikuttavat 

merkittävästi prosessin kokonaisenergiankulutukseen sekä ympäristövaikutukseen. 

(Huang, et al., 2018) 
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Eri kierrätysmenetelmät eroavat keskenään monin tavoin, eikä kaupallisten toimijoiden 

hyödyntämiä tarkkoja prosesseja ole välttämättä tiedossa (Valio, 2017). Litiumioniakku-

jen markkinat ovat nuoret verrattuna esimerkiksi lyijyakkujen markkinoihin, ja tämä hei-

jastuu myös kierrätystoimintaan. Akkujen koostumus ja tulevaisuuden kehitys vaikutta-

vat myös kierrätyksen taloudellisuuteen. Pyrometallurgisen prosessin taloudellisuus esi-

merkiksi kärsii rajusti, mikäli koboltin osuus akuissa laskee. Lisää tutkimusta kaivataan 

uusien, ympäristöystävällisten sekä kustannus- ja energiatehokkaiden kierrätysmenetel-

mien kehittämiseksi.   

3.1.5.2 Kierrätys Suomessa 

Litiumioniakkujen kierrätyksen osalta Suomea velvoittavat EU:n akkudirektiivi sekä jä-

telaki. Akkudirektiivin (2006/66/EY) mukaan litiumioniakkujen kierrätystehokkuuden 

on oltava keskimäärin 50 painoprosenttia. Jätelaissa puolestaan määritellään tuottajavas-

tuu, eli se, että akkuja tai paristoja maahantuovalla tai valmistavalla yrityksellä on vel-

vollisuus hoitaa kyseisen akun tai pariston jätehuolto (Jätelaki 646/2011, 48 §). Suomessa 

kannettavien akkujen ja paristojen (ks. luku 1.1) keräys ja kierrätys on toteutettu niin sa-

notun tuottajayhteisön kautta, joka suorittaa nämä toimenpiteet keskitetysti yhteisön jä-

senien kustannuksella. Kannettavien paristojen ja akkujen tuottajayhteisöjä on Suomessa 

Recser Oy ja ERP Finland Ry. 

 

Recserin kautta kerätyt kuluttajaelektroniikan litiumioniakut, joita on esimerkiksi kannet-

tavissa tietokoneissa, puhelimissa, kameroissa jne. menevät kierrätettäväksi Nivalaan Ak-

kuserin tehtaalle. Siellä ne prosessoidaan Akkuserin itse kehittämällä kuivateknologialla, 

joka sisältää kaksivaiheisen murskauksen sekä mekaanisen ja magneettisen erottelun. 

Näin akkujätteestä saadaan talteen muun muassa koboltti- ja kuparirikastetta, jotka lähe-

tetään eteenpäin teollisuuden käyttöön. Esimerkiksi kobolttirikaste lähetetään maailman 

suurimmalle kobolttijalostamolle Kokkolaan jatkokäsiteltäväksi. (Akkuekosysteemi, 

2018a; Akkuser, 2018; Recser Oy, 2018)  

 

Teollisuusakkujen (ks. luku 1.1) osalta kierrätysekosysteemi on vasta muodostumassa, 

sillä nämä akut ovat vasta hiljattain yleistyneet markkinoilla. Tuottajavastuussa on myös 

poikkeavuuksia verrattuna pienempiin akkuihin: jakelijoilla ei esimerkiksi ole velvolli-

suutta ottaa myymiään akkuja vastaan. Keräysverkosto on siten puutteellinen, ja tuotta-

jayhteisö kokonaisuudessaan vielä hyvin keskeneräinen. (Akkuekosysteemi, 2018b) 

 

Ajoneuvoakkujen osalta ensiaskeleet on otettu hiljattain. Vuoden 2019 alussa Pirkanmaan 

ELY-keskus hyväksyi Suomen Autokierrätys Oy:n viralliseksi ajovoima-akkujen tuotta-

jayhteisöksi (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2019a) Käytöstä poistettujen ak-

kujen kunto arvioidaan ensin merkkihuoltamossa. Ensisijainen tavoite on aina kunnostaa 

akku joko ajoneuvo- tai uusiokäyttöä varten. Mikäli tämä ei ole mahdollista, viedään akku 
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kierrätyslaitokseen. Suomen Autokierrätyksellä on kierrättämistä varten kolme kumppa-

nia: Fortum Waste Management, Stena Recycling Oy ja uRecycle Industrial Batteries Oy. 

(Suomen autokierrätys, 2019) 

 

Ajovoima-akkujen kokonaispainosta varsinaiset akkukennot muodostavat ainoastaan 

noin 60 %. Näin ollen lähes puolet painosta tulee suojarakenteista ja -elektroniikasta, 

jäähdytyksen komponenteista ja kytkennöistä. Nämä ovat enimmäkseen muovia ja me-

tallia, ja helppo kierrättää lähes 100-prosenttisesti. Vaatimus 50 % kierrätystehokkuu-

desta saadaan siis täytettyä jo lähes pelkästään muovi-, teräs- ja kupariosista. Hankalan 

kierrätettävyyden ja epäsuotuisan taloudellisuuden takia monet metallit ja materiaalit jää-

vät kierrättämättä, ja hävitetään sen sijaan polttamalla. (Markkanen, 2016; Tekniikan 

maailma, 2019) Tämä koskee erityisesti kennojen sisällä olevia aktiivisia aineita, jotka 

ovat ohuina kerroksina elektrodien pinnalla.  

 

Tähän toimintatapaan on kuitenkin ennustettavissa muutosta tulevaisuudessa. Uudet kier-

rätysteknologiat ja -prosessit sekä materiaalien kasvava kysyntä tekevät myös muiden 

osien kierrättämisestä yhä kannattavampaa. Hydrometallurgisella erottelulla voidaan esi-

merkiksi saavuttaa jopa yli 80 % kierrätystehokkuus ja useampia metallijakeita saadaan 

talteen. (Fortum, 2019) 

 

Energian varastoinnissa tai verkon tasapainottamisessa käytetyt litiumioniakut ovat edel-

leen ensimmäisessä elinkaaressaan, eivätkä ole saavuttaneet kierrätysvaihetta. Näiden 

elinikä on lähtökohtaisesti vielä ajovoima-akkujakin pidempi (jopa 20 vuotta), sillä niitä 

syklitetään maltillisesti, ja niissä käytetään stabiileja materiaaleja (esimerkiksi li-

tiumrautafosfaattia, ks. luku 2.3.2). Lisäksi näiden akkujen kokonaismäärä Suomessa on 

vielä varsin pieni. Kotitalousakkujen yksi suosituimmista merkeistä Suomessa on saksa-

lainen Sonnen-akku, joka löytyy useimpien sähkövarastoja myyvien yritysten valikoi-

masta. Näitä Sonnen-akkuja on kirjoitushetkellä asennettu Suomessa vasta 32 kappaletta 

(Sonnen, 2019b).  Suurempia sähkövarastoratkaisuja on Suomessa vasta kourallinen. Joi-

takin esimerkkejä näistä ovat Helenin Suvilahden sähkövarasto (600 kWh), Fortumin 

Batcave (1 MWh), Sellon kauppakeskuksen akusto (2,1 MWh), Lidlin uuden jakelukes-

kuksen akku sekä syksyllä 2019 Viinamäen tuulipuiston yhteyteen valmistuva 6 MW te-

hoinen akkujärjestelmä. (Helen, 2016; Fortum, 2017; Sello, 2019; Tekniikka&Talous, 

2019; TuuliWatti, 2019) 

 

Kasvua on kuitenkin odotettavissa seuraavien vuosien aikana, kun akut halpenevat, ja 

tulee kannattavammaksi liittää esimerkiksi aurinkopaneelijärjestelmään akku, johon voi 

varastoida ylituotantoa. Keski-Euroopassa ollaan tässä suhteessa huomattavasti Suomen 

edellä, ja kasvu on jo lähtenyt käyntiin. Esimerkiksi Saksassa on jo noin 100 000 kotita-

louksiin asennettua akkua. Näistä valtaosa on kuitenkin asennettu viimeisen 2-3 vuoden 

aikana, joten eliniänodotukset ovat vielä pitkät. (Sonnen, 2018)  

 

Taloudelliset näkökulmat vaikuttavat merkittävästi niin akkujen myyntiin kuin kierrättä-

miseenkin. Uusien raaka-aineiden hinta ja saatavuus määrittävät pitkälti sen, kuinka 



45 

 

suurta osaa akusta kannattaa kierrättää. Haasteeksi muodostuu siis erityisesti halvempiin 

kemioihin perustuvien akkujen kierrätys. Materiaalien saatavuuksia, kierrätyspotentiaa-

leja sekä hintoja on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa.   

3.2 Raaka-aineiden riittävyys 

Litiumioniakkujen määrän kasvaessa nousee keskusteluissa usein esiin myös kysymys 

niiden valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden riittävyydestä. Riidatonta on, että akut 

sisältävät paljon eri metalleja sekä muita materiaaleja, joiden kysyntä tulee kasvamaan 

tulevaisuudessa. Tässä osiossa perehdytään tarkemmin siihen, kuinka pitkälle ajanjak-

solle raaka-aineita tulee eri arvioiden mukaan riittämään, sekä siihen, onko raaka-aineva-

rantojen ehtyminen realistinen uhka.  

 

Kierrättämisen arvo kasvaa huomattavasti, mikäli raaka-aineista alkaa olla pulaa. Vaikka 

kierrätykseen panostaminen on tärkeää myös luonnonvarojen ja energian säästämiseksi, 

taloudellinen näkökulma on kierrätyksessä usein ratkaisevassa asemassa. Johdantona tä-

hän lukuun, alla olevassa taulukossa on arvioitu muutamaan eri katodikemiaan perustu-

van litiumioniakun koostumusta. Huomioitavaa on, että todellisuudessa eri alkuaineet ei-

vät esiinny akuissa puhtaassa muodossaan, vaan erilaisina yhdisteinä. Samoin litium 

esiintyy akussa litiumioneina eikä metallisena litiumina.  

 

Taulukko 2. Eri katodikemioin varustettujen litiumioniakkujen materiaalikoostumus (kg/kWh) 

(Olivetti, et al., 2017). 

 
 

Taulukon 2 tietojen perusteella voidaan laskea, että esimerkiksi moderni sähköauton 

akku, joka käyttää NMC:tä katodimateriaalina ja jonka kapasiteetti on 50 kWh, sisältää 5 

– 20 kg kobolttia sekä mangaania, noin 6 kg litiumia ja 20–37,5 kg nikkeliä. Tyypillinen 

Li Co Ni Mn C

LCO 0,113 0,959 0,000 0,000 ∽1,2

NCA 0,112 0,143 0,759 0,000 ∽1,2

NMC-111 0,139 0,394 0,392 0,367 ∽1,2

NMC-622 0,126 0,214 0,641 0,200 ∽1,2

NMC-811 0,111 0,094 0,750 0,088 ∽1,2



46 

 

älypuhelimen akku puolestaan käyttää LCO-katodia ja on kapasiteetiltaan noin 15 Wh, ja 

sisältää siten noin 15 grammaa kobolttia ja 2 grammaa litiumia.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriön kaivosalan toimialaraportissa (2018) arvioidaan, että Parii-

sin ilmastosopimuksen mukaiset toimet ilmastonmuutoksen estämiseksi nostavat useiden 

metallien, kuten nikkelin, koboltin, litiumin, kuparin ja alumiinin kulutuksen yli 10-ker-

taiseksi nykyisestä vuoteen 2050 mennessä. Tämä kasvu johtuu osin akkujen määrän kas-

vusta. Kaikki edellä mainitut metallit ovat litiumioniakkujen pääraaka-aineita. 

 

Yllä mainittuja metalleja ei luonnollisesti käytetä ainoastaan akkujen tuotannossa, vaan 

myös muihin käyttökohteisiin. Akkujen valmistukseen käytettävä osuus raaka-aineen ko-

konaistuotannosta on suurin litiumin ja koboltin kohdalla. Vuonna 2016 kaikesta tuote-

tusta litiumista 39 % käytettiin akkujen valmistukseen. Seuraavaksi suurimmat käyttö-

kohteet olivat lasin ja keramiikan (30 %) sekä voiteluaineiden (8 %) tuotanto. Vuonna 

2002 akkujen tuotantoon käytetty osuus oli ainoastaan 8 %. (Zubi, et al., 2018) 

 

Maailmanlaajuisesta kobolttituotannosta noin kolmannes, joidenkin arvioiden mukaan 

jopa yli 40 %, käytetään akkujen valmistukseen (Euroopan komissio, 2017b; Zubi, et al., 

2018; Valio, 2019). Taulukossa 3 on esitetty tärkeimpien akkujen valmistuksessa tarvit-

tavien raaka-aineiden kulutusmääriä, reservejä, resursseja sekä arvio siitä, kuinka pitkäksi 

aikaa raaka-aineita riittää nykyisellä ja tulevaisuudessa ennustetulla 10-kertaisella kysyn-

nällä. Lisäksi taulukossa on arvio siitä, kuinka suuri osuus kokonaiskulutuksesta käyte-

tään akkujen valmistukseen. Data on koostettu useammasta eri lähteestä.  

 

Reserveillä tarkoitetaan olemassa olevia esiintymiä, jotka ovat taloudellisesti nykytekno-

logian avulla hyödynnettävissä. Niiden suuruus voi kuitenkin vaihdella, sillä hyödynnet-

tävyys voi muuttua lainsäädännön, verojen, hintojen ja kysynnän mukaan. Resurssit puo-

lestaan viittaavat tunnistettuihin varantoihin, joiden hyödyntäminen on taloudellisesti 

kannattavaa ja mahdollista joko nykyhetkessä tai tulevaisuudessa. Resurssit voivat sisäl-

tää myös hypoteettisia esiintymiä, joiden uskotaan olevan olemassa. Raaka-aineen hinto-

jen noustessa ja teknologian kehittyessä resurssit siirtyvät vaiheittain reserveihin.  
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Taulukko 3. Akkujen tuotannossa tarvittavien raaka-aineiden vertailua kulutusmäärien, reservien, 

resurssien sekä riittävyyden osalta. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2018; Zubi, et al., 2018; USGS, 2019) 

Raaka-

aine 

Kulu-

tus 

2017  

 

 

 

 

 

(t) 

Arvioidut 

globaalit re-

servit 2017 

 

 

 

 

 

(t) 

Arvioidut 

globaalit re-

surssit 2019 

 

 

 

 

 

(t) 

Reser-

vien riit-

tävyys 

vuoden 

2017 ku-

lutuk-

sella  

 

(vuosia) 

Reser-

vien riit-

tävyys 

10-ker-

taisella 

kulutuk-

sella  

 

(vuosia) 

Akkutuotan-

non osuus 

kokonaisku-

lutuksesta  

Kupari 17 753 

000 

794 000 

000 

5 600 000 

000 

45 4,5 < 1 % 

Alu-

miini 

60 000 

000 

11 000 000 

000 

55-75*109 183 18,3 < 1 % 

 

Nikkeli 2 093 

000 

73 830 000 130 000 000 35 3,5 1-2 % 

Koboltti 111 

110 

7 063 000 25 000 000* 45 4,5 30 % 

Litium 42 900 20 756 000 62 000 000 484 48,4 39 % 

Luon-

nongra-

fiitti 

1 200 

000 

270 000 

000 

800 000 000 225 22,5 ~ 3 % 

*Noin 120 000 000 tonnia kobolttiesiintymiä on lisäksi havaittu valtamerien pohjassa 

 

Tulevaisuuden kysynnän sekä raaka-aineiden riittävyyden arviointi sisältävät ymmärret-

tävästi paljon epävarmuustekijöitä. Eri lähteistä löytyvät ennusteet ja data osoittavat vah-

vaa vaihtelua, ja esimerkiksi kaivosalan toimialaraportin näkemys 10-kertaisesta kysyn-

nän kasvusta vuoteen 2050 mennessä on ainoastaan yksi arvio. Epävarmuutta ennusteisiin 

aiheuttavat muun muassa seuraavat seikat: 

 

1. Kuinka nopeasti erityyppiset sähköautot ja muut litiumioniakkuja hyödyntävät 

varastointiratkaisut tulevat yleistymään? 

2. Kuinka suuria tulevaisuuden sähköautojen akkupaketit tulevat olemaan kapasitee-

tiltaan?  

3. Miten katodimateriaalit ja niiden koostumus tulevat kehittymään, ja kuinka paljon 

litiumia akut tulevat sisältämään?  

4. Miten raaka-aineiden nykyiset reservit ja resurssit on arvioitu?  

5. Miten ja millaisella nopeudella raaka-aineiden tuotantomääriä pystytään kasvat-

tamaan tulevaisuudessa? 

6. Kuinka iso osuus käytetyistä raaka-aineista voidaan palauttaa kiertoon kierrätyk-

sen avulla? 
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Tieteellisessä kirjallisuudessa esitetyt arviot yllä oleviin kohtiin pohjautuvat erilaisiin tar-

kastelujaksoihin sekä tutkimuskohtaisiin olettamuksiin, ja eroavat siten keskenään. 

Vaikka eri arvioiden vertailu onkin haastavaa, niiden suuret linjat ovat pääosin yhteneväi-

set. Yksimielisiä tutkimuskentällä ollaan esimerkiksi siitä, että suurinta akkumarkkinoi-

den kasvua tulevat edustamaan sähköautot ja -bussit sekä ladattavat hybridit. Avicenne 

energy:n tutkimuksen (2018) perusteella näiden osuus koko litiumioniakkujen markki-

nasta olisi 75 % jo vuonna 2025. Energian varastoinnin osuuden ennustetaan samana 

vuonna olevan ainoastaan 5 %. (Pillot, 2018) 

 

Sähköautojen ennustettu määrä tulevaisuudessa sen sijaan vaihtelee huomattavasti eri 

lähteiden välillä. Speirs et al. vertailevat artikkelissaan (2014) useiden eri lähteiden en-

nusteita, ja toteavat, että vuosittain myytävien sähköautojen määrä vuonna 2050 vaihtelee 

12 ja 84 miljoonan auton välillä, ja ladattavien hybridiautojen ennustetut myyntimäärät 

10 ja 79 miljoonan välillä. Eri lähteiden välillä on siten merkittävää hajontaa. Enerdata-

sivuston ennusteen (2018) mukaan ladattavien hybridi- sekä sähköautojen osuus maail-

manlaajuisesta kokonaisautokannasta vuonna 2050 voi vaihdella 33 – 57 % välillä, riip-

puen ilmastopolitiikasta. Lukumäärällisesti tämä vastaisi noin 1 – 1,8 miljardia sähköau-

toa. 

 

On myös vaikea ennustaa tulevaisuudessa valmistettavien akkujen kokoa tai niissä käy-

tettävien materiaalien osuuksia. Erityisesti stationääristen energiavarastojen osalta on 

hankala arvioida, mikä vallitseva kokoluokka tulee olemaan, sillä akkujen koko riippuu 

joka tapauksessa aina käyttökohteesta. Kirjoitushetkellä koot vaihtelevat muutamasta 

useisiin satoihin kilowattitunteihin. Isoimmat varastot ylittävät jopa megawattitunnin 

kynnyksen. Sähköautojen akkujen kokoluokista ei myöskään ole määritetty standardeja, 

vaan ne vaihtelevat valmistajakohtaisesti. Tällä hetkellä Suomessa myytävien sähköauto-

jen keskimääräinen akun koko on noin 50 kWh, ja kyseistä kokoa käytetään referenssinä 

tässä työssä. Keskiarvo on laskettu valmistajakohtaisiin tietoihin perustuen, ja tarkemmat 

tiedot ovat saatavilla liitteessä 1.  

 

Akkujen koostumuksesta ja esimerkiksi litiumintensiteetistä (akun sisältämän litiumin 

massa energiasisältöä kohden) löytyy niin ikään vaihtelevaa dataa. Tarkkoja koostumuk-

sia ja eri materiaalien intensiteettejä on vaikea arvioida, sillä usein ne ovat huolellisesti 

varjeltuja liikesalaisuuksia, jotka ovat tiedossa ainoastaan akkukennojen valmistajilla. Li-

säksi esimerkiksi litiumin määrä riippuu myös akussa käytetystä kemiasta sekä sähköke-

miallisista reaktioista, joita kennossa tapahtuu. Kirjallisuudessa esiintyvät arvot litiumin-

tensiteetistä vaihtelevat 50 – 562 g/kWh välillä, keskiarvon ollessa noin 175 g/kWh. 

(Olivetti, et al., 2017) Luku on samaa suuruusluokkaa tämän luvun alussa esitetyn taulu-

kon 2 lukujen (0,111 – 0,139 kg/kWh) kanssa. Akkujen koostumuksesta sekä kierrättä-

misen tehokkuudesta on kerrottu tarkemmin luvussa 3.3. Lisäksi raaka-aineiden globaa-

lien reservien ja resurssien suuruudessa esiintyy vaihteluita eri julkaisujen ja tutkimusten 

välillä, mikä omalta osaltaan hankaloittaa riittävyyden arviointia. 
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Taulukossa 3 raaka-aineiden riittävyyttä arvioidaan yksinkertaisella lähestymistavalla: 

10-kertaisella kasvulla kulutuksessa vuoteen 2050 mennessä. Tämä menetelmän perus-

teella eniten kriittisyyttä osoittavat kupari, nikkeli, koboltti sekä luonnongrafiitti. Täytyy 

kuitenkin huomioida, että esimerkiksi kuparin ja nikkelin tapauksessa vain pieni osa maa-

ilmanlaajuisesta kulutuksesta liittyy akkujen tuotantoon. Näin ollen tämä yksinkertainen 

lähestymistapa saattaa rajusti aliarvioida riittävyyden. Toinen tapa tarkastella riittävyyttä 

on käyttää perustana yllä mainittuja tietoja akkumarkkinoiden kasvusta, keskimääräisistä 

akkujen energiasisällöistä ja materiaalien intensiteeteistä. Näin voidaan karkeasti arvi-

oida, kuinka paljon eri raaka-aineita tarvitaan tyydyttämään tulevaisuuden kysyntä.  

 

Laskelmien pohjana on käytetty ainoastaan sähköisten kulkuvälineiden akkuja niiden 

edustaessa suurinta osaa tulevaisuuden markkinoista. Muut oletukset, joita laskelmissa 

on tehty, liittyvät materiaali-intensiteetteihin sekä akkupakettien kokoon. Kokona käyte-

tään tämänhetkistä sähköautojen ajovoima-akun keskiarvoa (50 kWh), ja materiaali-in-

tensiteetti on laskettu keskiarvona NMC sekä NCA katodimateriaaleista, sillä niiden us-

kotaan hallitsevan sähköistä liikennettä tulevaisuudessa. Tarkastelun aikajänteenä käyte-

tään vuotta 2050. Laskelmien tulokset on esitetty kuvassa 13. Yksityiskohtaisemmat tie-

dot ovat saatavilla liitteessä 1.  

 

 
Kuva 13. Arvio siitä, kuinka paljon kobolttia, litiumia, nikkeliä sekä luonnongrafiittia tarvitaan ny-

kyteknologiaan perustuvien sähköautojen valmistukseen vuoteen 2050 mennessä. Oranssi alue ku-

vaa nykyisiä arvioituja raaka-ainereservejä. Sininen alue (min) kuvaa matalaa skenaariota sähkö-

autojen määrän kasvussa ja harmaa alue (max) kuvaa korkeaa skenaariota. Sinisen ja harmaan 

alueen tonnimäärät perustuvat omiin laskelmiin. 

Koboltti Litium 

Nikkeli Luonnongrafiitti 
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Kirjallisuustutkimuksen sekä laskelmien perusteella voidaan todeta, että useimpien 

raaka-aineiden tapauksessa riittävyys ei tule olemaan uhka seuraavien vuosikymmenten 

aikana, sillä nykyiset reservit pystyvät kattamaan arvioidun kysynnän. Tunnistetut resurs-

sit ovat lisäksi usein moninkertaiset reserveihin verrattuna. Erityisesti koboltin ja nikkelin 

tapauksessa riittävyystilannetta on kuitenkin pidettävä silmällä. 

 

Kuten kuvasta 13 nähdään, vuoden 2050 koboltin kysynnän kattaminen ylittää nykyiset 

reservit, jos kierrätystä ei oteta huomioon. On myös muistettava, että kuluttajaelektronii-

kan akkujen kobolttisisältö on ajovoima-akkuja korkeampi, ja tämä kasvattaa tarvetta en-

tisestään. Toisaalta kobolttipitoisuudet akuissa laskevat jatkuvasti (ks. luku 3.3). Kobolt-

tiresursseja arvioidaan kuitenkin olevan vähintään 25 milj. tonnia, mikä riittäisi katta-

maan tulevaisuuden tarpeen.  

 

Tilanne johtanee kuitenkin koboltin hinnan nousuun tulevaisuudessa, erityisesti siksi, että 

tuotantomääriä on kasvatettava. Tyypillisesti kobolttia tuotetaan sivutuotteena muun mu-

assa kuparin ja nikkelin louhimisen yhteydessä (Zubi, et al., 2018). Tämä on tilanne myös 

Suomessa, jossa neljällä eri kaivoksella tuotetaan kobolttia pääasiallisten tuotteiden ku-

parin, nikkelin ja sinkin ohella. Suomi on ainoa koboltin tuottajamaa Euroopassa, ja Suo-

men tuotanto kattaa merkittävän osan eurooppalaisesta kysynnästä, mutta vastaa vain 

noin 1 % globaalista tuotannosta. (Euroopan komissio, 2017b; Terrafame, 2019) Tulevai-

suudessa kysynnän kasvaessa koboltista tulee todennäköisesti yhä useammin pääasialli-

nen louhinnan tuote. 

 

Kuvan 13 laskelmien perusteella nikkelin tarve akkujen raaka-aineena vuonna 2050 vas-

taa lähes nykyisiä reservejä. Lisäksi nikkelillä on muita merkittäviä käyttökohteita, kuten 

metalliteollisuus, joita ei ole otettu huomioon kuvan laskelmissa. Toisin kuin koboltin, 

nikkelin määrä akuissa on kasvussa. On siis selvää, että nikkelin tuotantomääriä on myös 

kasvatettava tulevaisuudessa. Lisäksi nykyiset reservit eivät yksinään pysty kattamaan 

tulevaisuuden kysyntää, vaan joudutaan turvautumaan ainakin osittain resursseihin. Tämä 

puolestaan voi vaikuttaa nikkelin markkinahintoihin. 

 

Litiumin osalta voidaan todeta, että nykyiset reservit riittävät suurella todennäköisyydellä 

kattamaan tulevaisuuden kysynnän, sillä laskelmien perusteella litiumin tarve vuonna 

2050 on korkeammassakin skenaariossa ainoastaan puolet reservien suuruudesta. Väitettä 

tukee myös se, että merkittävä osuus kaikesta maailmalla tuotetusta litiumista käytetään 

tällä hetkellä akkujen tuotannossa (noin 39 %). Mikäli kehitys jatkuu samana, ja litiumio-

niakkujen määrät kasvavat ennustetusti, tulevaisuudessa yhä suurempi osuus kokonais-

tuotannosta hyödynnetään akkuteollisuudessa.  

 

Litiumin tuotantokapasiteetti ja -nopeus voivat kuitenkin muiden raaka-aineiden tavoin 

aiheuttaa haasteita tulevaisuudessa siitäkin huolimatta, ettei kokonaisriittävyys ole on-

gelma. Monet suurimmista litiumin esiintymistä sijaitsevat kehittyvissä maissa, joilla ei 

ole tarvittavaa infrastruktuuria tai osaamista tuotannon taloudelliseen toteuttamiseen. Kir-
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jallisuudessa litiumin riittävyydestä esitetään paljon ristiriitaisia tuloksia. Joidenkin arvi-

oiden mukaan yhteiskuntamme on siirtymässä yhdestä ehtyvästä luonnonvarasta – öljystä 

– toiseen, eikä tuotantomäärien uskota pystyvän kattamaan nopeasti kasvavaa kysyntää. 

Toisissa tutkimuksissa ollaan vakuuttuneita siitä, että litiumia on riittävästi tukemaan yh-

teiskunnan siirtymistä täysin fossiilittomaan energiatalouteen sekä sähköiseen liikentee-

seen. (Vikström, et al., 2013; Kavanagh, et al., 2018) 

3.2.1 Kriittiset raaka-aineet 

EU:n sisällä on arvioitu raaka-aineiden kriittisyyttä 2000-luvun lopusta lähtien. Kolmas 

ja viimeisin tutkimus teetettiin vuonna 2017, jolloin kriittisiä raaka-aineita tunnistettiin 

26 kappaletta. Kriittisillä raaka-aineilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia materiaa-

leja, joiden taloudellinen merkitys on suuri, mutta joiden saatavuudessa esiintyy riskejä. 

Saatavuuden riskejä ovat esimerkiksi tuotannon ja reservien keskittyminen maantieteel-

lisesti kapealle alueelle, EU:n riippuvuus tuonnista, kaupankäynnin esteet ja rajoitukset 

sekä korvaavien raaka-aineiden puuttuminen. 

 

Akkujen tuotannossa tarvittavista raaka-aineista kriittisten materiaalien listalla on kaksi, 

koboltti ja grafiitti. Koboltti ei ainoastaan osoita riskiä kokonaisriittävyytensä puolesta, 

vaan tuotanto on myös hyvin keskitettyä. Yli 60 % kaikesta koboltista maailmanlaajui-

sesti tuotetaan Kongon demokraattisessa tasavallassa, jossa on konfliktien lisäksi havaittu 

ihmisoikeusrikkomuksia ja lapsityövoimaa koboltin tuotantoon liittyen. Grafiitti ei riittä-

vyytensä puolesta ole yhtä riskialtis kuin koboltti. Kriittisyys perustuu sen sijaan EU:n 

vahvaan tuontiriippuvuuteen, sekä siihen, että koboltin lailla yhden tuottajamaan – tässä 

tapauksessa Kiinan – osuus tuotannosta on lähes 70 %. (Euroopan komissio, 2017b) 

 

Litium ei ole EU:n kriittisten materiaalien listalla, sillä sille ei ole vielä tällä hetkellä niin 

suurta kysyntää Euroopassa. Akkukennojen tuotanto Euroopassa on toistaiseksi vähäistä 

ja valtaosa tuotannosta keskittyy Aasiaan. (Euroopan komissio, 2017c) Lisäksi litiumin 

reservit ovat tasaisemmin jakautuneet eri maanosien välillä. Tästä löytyy kuitenkin myös 

ristiriitaista tietoa, ja joidenkin lähteiden mukaan litiumista voi hyvinkin tulla Euroopassa 

kriittinen raaka-aine, sillä Euroopan litiumvarannot ovat maailman alhaisimmat. Gros-

jean et al. artikkelin (2012) mukaan maailman litiumresursseista 43 % sijaitsee Etelä-

Amerikassa, 25 % Pohjois-Amerikassa ja 25 % Aasiassa ja Australiassa. Euroopan osuus 

on ainoastaan 2,5 %. Toisen artikkelin mukaan jopa 85 % globaaleista litiumresursseista 

sijaitsee Chilen ja Kiinan alueella (Vikström, et al., 2013). 

 

Laskelmien ja tutkitun aineiston perusteella on todennäköistä, ettei raaka-ainevarantojen 

ehtyminen ole merkittävä riski. On kuitenkin mahdollista, että hintojen vaihtelut ovat 

suuria ja että ajoittain saatavuudessa esiintyy pullonkauloja. Tämä johtuu siitä, että tuo-

tantokapasiteetit eivät nykyisellään riitä kattamaan nopeasti kasvavaa kysyntää akkumi-

neraaleille. Erityisesti tämä koskee litiumia ja kobolttia, joiden tuotannosta iso osa (30–

40 %) käytetään akkuihin. Lisäksi laskelmissa ei ole otettu huomioon kierrätystä. Uusia 
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ja tehokkaampia kierrätysteknologioita kehitetään jatkuvasti, ja kierrätyksellä on mahdol-

lista pidentää raaka-aineiden riittävyyttä merkittävästi sekä keventää tarvetta ensiöraaka-

aineiden tuotannolle. Akkumarkkinoiden kehitys on nopeatahtista, ja esimerkiksi uudet 

akkukemiat voivat vaikuttaa radikaalisti siihen, mitä materiaaleja akuissa käytetään ja 

kuinka paljon. Tästä syystä raaka-aineiden riittävyyttä tulisikin arvioida säännöllisin vä-

liajoin. 

3.3 Materiaalien kierrätyspotentiaali 

Uuden litiumionikennon kokonaiskustannuksista yli puolet koostuu raaka-aineista. Mer-

kittävimmän osuuden, noin neljänneksen, muodostaa katodi, ja erityisesti katodin aktii-

vinen materiaali. (Pillot, 2018) Mitä korkeampi raaka-aineen hinta on, sitä arvokkaampaa 

kyseinen materiaali on kierrätyksen kannalta. Suurin kannustin litiumioniakkujen kierrä-

tykselle on kallis koboltti (Valio, 2017). Litiumioniakuissa, joissa katodimateriaalina 

käytetään litiumkobolttioksidia (LCO), koboltin osuus akun kokonaispainosta voi olla 

jopa 20 % (Takacova, et al., 2016). Tällaisia akkuja ovat pääasiallisesti kannettavien tie-

tokoneiden ja puhelinten akut, ja näiden kierrättäminen on taloudellisesti houkuttelevaa 

– jopa niin houkuttelevaa, että esimerkiksi Akkuser ostaa korkean kobolttipitoisuuden 

akkuja ulkomailta asti. Toinen syy tuoda akkuja ulkomailta on volyymien kasvattaminen 

ja näin kierrätysprosessin tehokkuuden sekä taloudellisuuden parantaminen. 

(Karjalainen, 2019) 

 

Taulukossa 4 on esitetty tärkeimpien litiumioniakuissa käytettävien raaka-aineiden hin-

toja työn kirjoitushetkellä. Kuvassa 14 sen alla on havainnollistettu neljän eri metallin 

hintojen kehitystä pidemmällä aikavälillä. Kuvan tiedot perustuvat London Metal Ex-

change-sivuston dataan. 

  

Taulukko 4. Litiumioniakuissa käytettävien raaka-aineiden hintoja vuonna 2019. (London Metal 

Exchange, 2019; Metalary, 2019; Metalbulletin, 2019) 

 

Materiaali Koboltti Alumiini Kupari Li2CO3* Nikkeli Rauta 

Hinta  

(US 

$/tonni) 

26 500 1 832,5 6 065 11 250  14 400 102 

* Li2CO3 on yleinen yhdiste, jota käytetään akkujen valmistuksessa 
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Kuva 14. Neljän litiumioniakuissa käytettävän metallin hintakehitys 2010-2019. (London Metal 

Exchange, 2019) 

 

Kuten taulukosta 4 näkyy, koboltti on käytetyistä metalleista arvokkain. Sähköautomark-

kinoiden lähtiessä kasvamaan 2015 jälkeen koboltin hinta nelinkertaistui lyhyen ajan si-

sällä, mutta on sittemmin palannut normaalille tasolleen (20 – 40 t €/tonni). Hinta on silti 

lähes kaksinkertainen verrattuna seuraavaksi kalleimpaan metalliin nikkeliin. Raudan 

hinta on vain murto-osa muiden metallien hinnasta. Kaikki kuvassa 14 tarkastellut metal-

lit ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana osoittaneet suuria hinnanvaihteluita.  

 

Tulevaisuudessa kierrätykseen saapuva akkujäte on sekoitus useita eri akkukemioita si-

sältäviä litiumioniakkuja. On mahdotonta arvioida tarkkaan, mitkä lopulliset osuudet eri 

kemioiden välillä tulevat olemaan. (Valio, 2017) Selkeä trendi on kuitenkin korkeako-

bolttisen LCO:n osuuden pieneneminen markkinoilla, sekä koboltin käytön vähentämi-

nen myös muissa katodimateriaaleissa. Tämä johtuu koboltin korkeasta hinnasta sekä 

hankalasta saatavuudesta. Pillotin arvion (2018) mukaan LCO:n osuus katodimateriaa-

leissa tulee laskemaan 8 prosenttiyksikköä vuoteen 2025 mennessä. Suurimman osuuden 

(70 %) Pillotin mukaan muodostaisi NMC, jota käytetään pääasiallisesti sähköautoissa. 

LFP:n osuus käytetyistä kemioista olisi 15 %, NCA:n 8 % sekä LMO:n 1 % (ks. kuva 

15). Zubi et al. ennustavat artikkelissaan (2018) samansuuntaista, mutta hieman maltilli-

sempaa kehitystä: NMC johtaisi markkinoita 35 % osuudella, LFP ja NCA yhdessä muo-

dostaisivat 40 % ja loput 25 % jakautuisivat LMO:lle ja LCO:lle. 

 

Koboltti Nikkeli 

Alumiini Kupari 
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Kuva 15. Eri aktiivisten katodimateriaalien osuus vuonna 2017 (vasemmalla) ja ennuste vuodelle 

2025 (oikealla). Tiedot perustuvat oletukseen, että Tesla jatkaa NCA:n hyödyntämistä omissa 

akuissaan ja kasvattaa myyntiään markkinoilla (350 000 myytyä autoa vuonna 2025). (Pillot, 2018) 

 

Lopullista jakaumaa eri materiaalien välillä on lisäksi vaikea arvioida, sillä litiumionitek-

nologiaa tutkitaan aktiivisesti ja uusia katodimateriaaleja ja yhdistelmiä kehitetään koko 

ajan. Katodimateriaalien alkuaineiden osuudet vaihtelevat. Esimerkiksi NMC-111:stä, 

jossa koboltin osuus on noin 30 %, on yhä enemmän viime vuosina siirrytty käyttämään 

NMC-622 tai NMC-811 vaihtoehtoja, joissa koboltin osuus on 20 % tai 10 %.  (Olivetti, 

et al., 2017) Kaikki, mitä on ajan saatossa tuotettu, saapuu kuitenkin lopulta kierrätettä-

väksi. Kierrätyslaitosten on siis varauduttava jätevirran muutoksiin, ja prosessien tulisi 

olla mahdollisimman joustavia. (Valio, 2017) 

 

Koboltilla ja nikkelillä on käytetyistä raaka-aineista korkeimmat kierrätyspotentiaalit, ja 

akkuja kierrättävät laitokset ympäri maailmaa keskittyvätkin ensisijaisesti näitä sisältä-

viin akkukemioihin (LCO ja NMC). Matalimmat potentiaalit ovat LMO:lla ja LFP:lla, 

jotka eivät sisällä yhtään kobolttia tai nikkeliä. Toisaalta, LMO:n ja LFP:n tuottaminen 

on energiaintensiivisempää, ja tämä voi kasvattaa niiden kierrätysarvoa, mikäli kierrätyk-

sestä saadaan suoraan korkeamman jalostusasteen tuotteita. Mutta edes energiansäästö 

mukaan laskettuna kyseiset katodimateriaalit eivät vaikuta houkuttelevilta kierrätyslai-

tosten silmissä (Karjalainen, 2019). Koska nämä kemiat tulevat kuitenkin olemaan osa 

tulevaisuuden akkujätevirtaa, tutkimusta niiden kierrättämisen parantamiseksi tarvitaan 

(Valio, 2017). 

 

Kaikki litiumionikennot sisältävät litiumia. Litiumin kierrätyspotentiaali on kohtalainen, 

ja sen arvo nousee, mikäli litiumin hinta markkinoilla kohoaa. Litium on mahdollista 

saada talteen muun muassa hydrometallurgisen prosessin päätteeksi litiumkarbonaatin 

muodossa, jota käytetään myös akkujen valmistuksessa. Kierrätystehokkuudesta on ra-

portoitu vaihtelevia lukuja 67 % ja 95 % väliltä. Lopputuotteen puhtaus määrittelee kui-

tenkin sen, mihin sitä voidaan käyttää, ja usein puhtaus jää akkujen valmistuksessa tar-

vittavan rajan alapuolelle. Tällöin litiumkarbonaattia voidaan hyödyntää esimerkiksi me-
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tallien ja lasin tuotannossa. (Valio, 2017) Akkumarkkinoiden laajentuessa potentiaali li-

tiumin kierrättämiselle kasvaa, mutta toistaiseksi verrattain alhaiset hinnat tarjoavat usein 

liian huonon taloudellisen kannustimen. 

 

Yksittäisen akkukennon kotelo on tyypillisesti rautaa, ja virrankeräimet koostuvat alu-

miinista ja kuparista, kuten on kuvattu luvussa 2.3.1. Näiden materiaalien arvo on melko 

matala, mutta niiden erottelu ja kierrätys ovat monilta osin helpompaa kuin aktiivisten 

materiaalien. Lisäksi niiden poistaminen prosessista alkuvaiheessa helpottaa hydrometal-

lurgista aktiivisten materiaalien erottelua. Näistä syistä rauta, alumiini ja kupari pyritään 

tyypillisesti kierrättämään. Käytettyjä metodeja ovat mekaaniset prosessit, magneetit 

sekä tiheyteen perustuvat menetelmät. Kierrätystehokkuus vaihtelee paljon käytettyjen 

menetelmien mukaan, ja hyvin usein osa materiaaleista menetetään, tai jää kierrätyskel-

vottomaksi. (Valio, 2017) 

 

Hiilen eli grafiitin (anodimateriaali) erottelusta ja talteenotosta on julkaistu vain vähän 

tietoa. Grafiitti muuttuu ja kärsii kennon eliniän aikana. Kunnostaminen ja jalostaminen 

uusiokäyttöä varten ei ole kannattavaa, ja siksi grafiitin kierrätyspotentiaali on toistaiseksi 

matala. (Valio, 2017) 
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4 Tunnistetut mahdollisuudet 

Tutkitun aineiston pohjalta voidaan todeta, että litiumioniakkujen kiertotaloudessa säh-

köisten kulkuvälineiden, erityisesti sähköautojen, ajovoima-akut osoittavat suurinta liike-

toimintapotentiaalia. Syitä tähän on useita: Ensinnäkin, niiden määrä kasvaa nopeimmin 

kaikista eri litiumioniakkutyypeistä. Ajovoima-akkujen uskotaan jo lähitulevaisuudessa 

muodostavan valtaosan kaikesta litiumioniakkukapasiteetista markkinoilla. Toisekseen, 

teollisuusakkujen, johon ajovoima-akutkin lukeutuvat, kierrätysjärjestelmä on vasta ke-

hitteillä, joten markkinoilla on paljon liikkumisvaraa ja tilaa innovaatioille. 

 

Kuluttajaelektroniikan akut sen sijaan ovat olleet markkinoilla jo useamman vuosikym-

menen, ja niiden kierrätys on vakiintunutta toimintaa. Kotitalouksiin asennettuja tai säh-

köverkon tasapainottamiseen tarkoitettuja akkuja on Suomessa vielä toistaiseksi hyvin 

vähän, ja ne saavuttavat elinkaarensa pään vasta pitkän ajan kuluttua. Elinkaaren pään 

saavuttaessaan ne ovat todennäköisesti paljon ajovoima-akkuja kuluneempia. Tämä ra-

joittaa mahdollisuuksia hyödyntää stationäärisiä akkuja uudelleen eri sovelluksissa. 

Edellä mainituista syistä johtuen kuluttajaelektroniikkaa sekä stationäärisiä sähkövaras-

toja ei käsitellä tässä työssä enempää, ja tarkastelun painopisteenä ovat tästä eteenpäin 

sähköautojen ajovoima-akut.  

 

Kiertotalouden eri vaihtoehdoista akkujen kunnostus ja uusiokäyttö vaikuttavat tällä het-

kellä kierrätystä houkuttelevammilta. Erityisesti sähköautojen akut sopivat hyvin uu-

siokäyttöön, sillä ajoneuvosta poistamisen jälkeen ne sisältävät edelleen huomattavan 

osuuden alkuperäisestä kapasiteetistaan. Uudelleenkäytön kautta voidaan pidentää akun 

elinkaarta, pienentää ympäristövaikutusta sekä säästää energiaa ja luonnonvaroja. 

 

Kierrätystoiminta sisältää uusiokäyttöä enemmän epävarmuustekijöitä. Kierrätyksen kan-

nattavuus esimerkiksi riippuu vahvasti raaka-aineiden hintakehityksestä ja saatavuudesta. 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella raaka-aineiden loppuminen ei ainakaan lähitulevai-

suudessa ole vakava uhka, joten myös hintojen pysyvä nousu on epätodennäköistä. Epä-

varmuutta lisäävät myös muut tekijät, kuten käytetyt akkukemiat sekä kokoluokat. Li-

tiumioniakkujen kemiallinen koostumus voi muuttua lyhyelläkin aikavälillä tutkimuksen 

ja uusien aktiivisten materiaalien seurauksena, eikä varmuutta tulevaisuuden hallitsevasta 

akkukemiasta ole. Akkumarkkinoiden vaikea ennustettavuus ja nopea kehitys lisäävät 

kierrätystoimijoiden haluttomuutta investoida kalliisiin kierrätysprosesseihin. Lisäksi 

kierrätykseen päätyvien teollisuusakkujen määrä on toistaiseksi pieni, mikä heikentää 

kierrätyksen taloudellisuutta. Toki myös uusiokäyttö sisältää epävarmuutta. Suurimpia 

haasteita ovat akkukemioiden laaja kirjo autovalmistajien välillä, riittävän standardoinnin 

puuttuminen sekä hyvin pieni ajoneuvokäytöstä poistuneiden akkujen määrä. 

 

Vaikka varsinaisia tuotteita ja liiketoimintamalleja on toistaiseksi vähän, on markkinoilla 

paljon liikehdintää ajovoima-akkujen uusiokäytön sekä kierrätyksen ympärillä. Työn lop-
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puosassa keskitytään arvioimaan tarkemmin kolmea tunnistettua vaihtoehtoa, jotka liitty-

vät sähköautojen akkujen kiertotalouteen, ja joissa energiayhtiöllä voisi olla liiketoimin-

tamahdollisuuksia. 

 

A. Ajovoima-akun kunnostaminen takaisin ajoneuvokäyttöön sopivaksi 

B. Ajovoima-akun uudelleenkäyttö stationäärisenä energiavarastona 

C. Ajovoima-akun kierrättäminen 

 

Tarkoituksena on tunnistaa eri vaihtoehtoihin liittyvät liiketoimintapotentiaalit sekä -lo-

giikat. Lisäksi tutkitaan vaihtoehtojen kustannuksia, hyötyjä sekä haasteita, ja pyritään 

tämän kautta tarkentamaan vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen sekä vastaa-

maan työn toiseen tutkimuskysymykseen. Tarkasteltavat vaihtoehdot on kuvattu yksityis-

kohtaisemmin ala-luvuissa 4.1 – 4.3. Lisäksi kokonaisuutta on visualisoitu kuvassa 16.  

4.1 Kunnostaminen takaisin ajoneuvokäyttöön (A) 

Ensimmäisessä tapauksessa tarkastellaan tilannetta, jossa sähköajoneuvon omistaja huo-

maa akun suorituskyvyn heikentyneen merkittävästi, ja hakeutuu tämän seurauksena esi-

merkiksi merkkihuoltamoon. Huoltamossa akun kunto tarkistetaan ensin diagnosointioh-

jelmistoa käyttäen. Ohjelmisto paljastaa yksityiskohtaisella tasolla, mikä akkukennojen 

ja -moduulien kunto on. Tämän pohjalta voidaan kohdennetusti vaihtaa tai korjata kysei-

set osat akusta, jonka jälkeen akun käyttöä ajoneuvossa voidaan jatkaa. Energiayhtiön 

rooli tässä tapauksessa olisi tarjota huollolle käyttöön tarvittavat työkalut ja asiantunte-

mus akun kunnon arvioimista varten.  

 

Tapauksen lähtöoletuksena on, että akun takuu ei ole voimassa, eli ajoneuvon omistajan 

on valittava, haluaako hän, että akku vaihdetaan kokonaan, vai korjataanko nykyistä ak-

kua. Kokonaan uuden akun vaihtaminen on kalliimpaa kuin autossa olevaan akkuun koh-

dennetut huoltotoimenpiteet. Lisäksi oletetaan, että akun suorituskyvyn heikkeneminen 

johtuu kennojen tai moduulien aiheuttamasta viasta, eikä taustalla ole jotain muuta syytä. 

Tapauksessa ei oteta kantaa siihen, mitä yksittäiselle vialliselle kennolle tai moduulille 

tapahtuu sen jälkeen, kun se on poistettu akkupaketista.  

4.2 Uusiokäyttö stationäärisenä energiavarastona (B) 

Tässä vaihtoehdossa arvioidaan tilannetta, jossa akun kunnon todetaan huollossa olevan 

sellainen, ettei se sovellu enää jatkokäytettäväksi ajoneuvossa. Sen sijaan akku pyritään 

hyödyntämään toisessa käyttökohteessa, joka tässä tapauksessa on stationäärinen ener-

giavarasto. Kyseessä voi esimerkiksi olla kotitalousakku, jonka tarkoituksena on ensisi-

jaisesti varastoida uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Toisaalta kyseessä voi 

olla myös suoraan verkkoon kytketty sähkövarasto, jolla osallistutaan taajuudentuentaan 

reservimarkkinoilla. Reservimarkkinat voivat toimia lisätulon lähteenä myös kotita-

lousakkujen tapauksessa.  
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Siilin tutkii diplomityössään (2019) kotitalousakun omistavien asiakkaiden suhtautumista 

joustoon. Lähtökohtaisesti asiakkaat suhtautuvat joustoon avoimesti ja myönteisesti, kun-

han se on toteutettu läpinäkyvästi, reilusti ja siten, että se ei häiritse akun ensisijaista 

käyttötarkoitusta, joka on tyypillisesti aurinko-omavaraisuuden lisääminen. On kuitenkin 

otettava huomioon, että tutkimuksessa asiakkaiden akut eivät olleet uusiokäyttöakkuja. 

Käytettyjen akkujen tapauksessa suhtautuminen joustoon voi muuttua, sillä jousto vai-

kuttaisi negatiivisesti akun jo valmiiksi lyhyempään käyttöikään. Kuten luvussa 3.1.4 on 

kerrottu, uusiokäyttöakkujen elinikä lyhenee, jos niitä käytetään ylijäämätuotannon va-

rastoimisen lisäksi taajuudentuennassa. Tästä syystä kotitalousakkujen hyödyntäminen 

osana joustoa jätetään tämän työn tarkastelun ulkopuolelle.  

 

Energiayhtiön rooli olisi tässä tapauksessa toimia yhteistyössä merkkihuoltamon tai ak-

kujen maahantuojan kanssa, ja räätälöidä autosta poistetuista käytetyistä akuista uusi ko-

konaisuus, jota hyödyntää itse tai myydä omalle asiakaskunnalleen. Lähtökohtana on, että 

uudelleenkäytössä hyödynnettävien akkujen alkuperäisestä kapasiteetistä on jäljellä vä-

hintään 70 %, jolloin ne sopivat vielä hyvin stationääriseen käyttöön. Lisäksi oletetaan, 

että akun takuu ei ole enää voimassa, ja että huoltoliike tai maahantuoja ei tarjoa käyte-

tystä akusta rahallista korvausta auton omistajalle. Tällöin kolmas osapuoli, kuten ener-

giayhtiö, voisi helpommin päästä käsiksi käytettyihin akkuihin.  

 

Tässä, kuten seuraavassakaan vaihtoehdossa, ei oteta kantaa siihen, millä tavoin huoltamo 

on arvioinut akun kunnon. Akkujen diagnosointiohjelmistoa sekä -osaamista, jota ener-

giayhtiö voisi tarjota huollolle käyttöön, tarkastellaan ainoastaan ensimmäisessä tapauk-

sessa. Tarkastelun helpottamiseksi kussakin tapauksessa energiayhtiöllä katsotaan olevan 

ainoastaan yksi rooli. 

4.3 Kierrätys (C) 

Kolmas ja viimeinen vaihtoehto liittyy kierrättämiseen. Lähtökohta on sama kuin kah-

dessa edellisessä tapauksessa, mutta kuntoarvion jälkeen akku siirtyy suoraan kierrätyk-

seen. Sähköautojen ajovoima-akkujen kierrätystoiminnasta vastaa Suomessa tuottajayh-

teisö Suomen Autokierrätys Oy. Energiayhtiön rooli tässä tapauksessa olisi sopia yhteis-

työstä Suomen Autokierrätyksen kanssa, ja ryhtyä kierrätysoperaattoriksi. Kierrätysope-

raattorin vastuulla on hoitaa maahantuojan pyynnöstä viallisten akkujen nouto esimer-

kiksi merkkihuoltamosta ja niiden toimittaminen kierrätysprosessiin. Kierrätysoperaatto-

reita on useita, ja maahantuojat valitsevat sen operaattorin, jonka palveluita he haluavat 

käyttää. Näin ollen hintakilpailulla on mahdollista saavuttaa etua. Kierrätysprosessista 

saatavat lopputuotteet myydään eteenpäin teollisuuden tarpeisiin.   
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Kuva 16. Eri vaihtoehdot, joita tarkastellaan, havainnollistettu yhdessä kuvassa. Kuvassa näkyy, 

mihin energiayhtiön rooli sijoittuu kussakin vaihtoehdossa. 
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5 Tutkimusmenetelmät 

Luvussa 4 kuvattujen vaihtoehtojen arviointi suoritetaan kaksivaiheisen prosessin kautta. 

Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään tunnistamaan yleisesti liiketoiminta- ja markkina-

potentiaali sekä houkuttelevuus energiayhtiön näkökulmasta. Tässä vaiheessa hyödynne-

tään kirjallisuustutkimuksen pohjalta saatuja tietoja sekä vapaamuotoisia asiantuntija-

haastatteluja. Lisäksi tietoa on kartutettu erilaisista työpajoista ja webinaareista, jotka liit-

tyvät litiumioniakkujen kiertotalouteen ja yleisesti globaalin akkuekosysteemin kehityk-

seen. Tulokset on esitetty luvussa 6.1. 

 

Asiantuntijahaastatteluihin valittiin eri alojen toimijoita, jotka ovat tekemisissä sähköau-

tojen ajovoima-akkujen tai muun tyyppisten litiumioniakkujen kanssa jossain vaiheessa 

näiden elinkaarta. Haastattelut suoritettiin jokaisen toimijan kanssa erikseen joko puheli-

mitse tai kasvotusten. Haastattelurunko oli vapaamuotoinen, sisältäen kuitenkin kaksi 

kaikille haastateltaville yhteistä kysymystä liittyen käytettyjen ajovoima-akkujen hyö-

dyntämiseen tulevaisuudessa:  

 

1. Minkä uskotte olevan tulevaisuudessa yleisin tapa menetellä käytettyjen sähköau-

tojen akkujen kanssa? 

2. Mitkä näette suurimpina esteinä/haasteina sille, että akkuja hyödynnetään uu-

sissa käyttökohteissa, kuten energiavarastoina kotitalouksissa/teollisuudessa? 

 

Haastatteluja suoritettiin yhteensä viisi kappaletta vuoden 2019 syksyn aikana. Ensim-

mäistä vaihtoehtoa (A) varten tehtiin kaksi haastattelua - yksi autovalmistaja Nissanin ja 

toinen akkujen etädiagnostiikkaan erikoistuneen toimijan Akkuraten kanssa.  

 

Toisen vaihtoehdon (B) arvioimista varten haastateltiin Nissania, sekä hyödynnettiin He-

lenin omakohtaista kokemusta kotitalousakkujen myynnistä sekä reservimarkkinoilla toi-

mimisesta. Nissanilla on globaalisti useita erilaisia hankkeita käynnissä, joissa hyödyn-

netään käytettyjä ajovoima-akkuja uusissa sovelluskohteissa. Tämä on yksi syy, minkä 

takia Nissan valikoitui haastateltavaksi. 

 

Viimeistä tapausta (C) varten haastateltiin Suomen Autokierrätys Oy:tä sekä Fortumia. 

Fortum on tällä hetkellä yksi Suomen Autokierrätyksen kierrätysoperaattoreista. Fortum 

on myös ollut esillä mediassa, sillä he aloittivat sähköautojen ajovoima-akkujen hydro-

metallurgisen kierrättämisen Crisolteq-nimisen yrityksen kanssa. Hydrometallurgisella 

prosessilla kierrätystehokkuutta voidaan Fortumin mukaan nostaa nykyisestä noin 50 pro-

sentista yli 80 prosenttiin. (Fortum, 2019) 

Arvioinnin toisessa vaiheessa syvennytään tarkemmin niihin vaihtoehtoihin, jotka haas-

tattelujen sekä muun ensivaiheen tutkimuksen perusteella vaikuttavat parhaimmilta. Näi-

den tapausten osalta pyritään tunnistamaan potentiaalisia liiketoimintamalleja, sekä arvi-

oimaan niiden taloudellisuutta kustannus-hyötyanalyysin avulla. Tulokset on esitetty lu-

vuissa 6.3 ja 6.4. 
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Liiketoimintamallilla tarkoitetaan prosesseja ja vuorovaikutuksia, joilla organisaatio luo 

arvoa asiakkailleen ja osakkeenomistajilleen. Se kiteyttää organisaation tuottamat palve-

lut sekä arvolupauksen. Liiketoimintamallit on tässä työssä kuvattu energiayhtiön näkö-

kulmasta liiketoimintamallinnuspohjan, eli Business Model Canvaksen (BMC) kautta (ks. 

kuva 17). BMC koostuu yleensä yhdeksästä osiosta, jotka yhdessä muodostavat liiketoi-

minnan ja arvonluonnin logiikan. (Osterwalder & Pigneur, 2010) 
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Kuva 17. Yleisesti käytetty pohja (Business Model Canvas) liiketoimintamallien kuvaamiseen. 

(Osterwalder & Pigneur, 2010) 

 

Kustannus – hyötyanalyysin tarkoituksena on osoittaa karkeasti, kuinka lupaavalta orga-

nisaation suunnittelema hanke tai investointi vaikuttaa. Laskentaa varten on ensin tunnis-

tettava kaikki hankkeeseen liittyvät kustannukset sekä hyödyt koko hankkeen elinkaaren 

ajalta. Hyödyt muutetaan rahallisiksi arvoiksi, jonka jälkeen hankkeelle lasketaan net-

tonykyarvo (NPV – Net Present Value) alla esitetyn kaavan mukaan.  
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6 Tulokset 

6.1 Haastattelujen tulokset 

Haastattelujen tulokset ovat monilta osin linjassa kirjallisuudesta saatujen tietojen kanssa. 

Ne kuitenkin täsmensivät käsitystä eri tapauksista ja osoittivat joitakin merkittäviä haas-

teita. Lisäksi ne korostivat sitä, kuinka paljon epävarmuustekijöitä ja avoimia kysymyksiä 

akkujen kierrätykseen sekä yleisesti kiertotalouteen vielä liittyy. Esille nousi komment-

teja muun muassa liittyen akkujen omistajuuteen, eri toimijoiden vastuisiin sekä markki-

noiden ja volyymien kehittymiseen. Jokseenkin yhtenäinen kanta haastateltavien keskuu-

dessa oli se, että yleisin tapa toimia käytettyjen ajovoima-akkujen kanssa on todennäköi-

sesti jonkinlainen kunnostus tai uusiokäyttö, erityisesti alkuvaiheessa. Kierrätyksen rooli 

tulee kuitenkin kasvamaan, kun kierrätysprosessit kehittyvät tulevaisuudessa. Tällöin ak-

kuja alkaa virrata myös enemmän suoraan kierrätykseen ensimmäisen elinkaaren jälkeen. 

Yksi haastateltavista piti todennäköisimpänä, että uusiokäytön sijaan käytettyjen sähkö-

autojen markkina kasvaa merkittävästi, varsinkin vanhan autokannan Suomessa. Toisin 

sanoen, akkuja käytetään ajoneuvokäytössä paljon pidempään kuin 70 – 80 % SOH-ra-

jaan saakka, sillä valtaosalle suomalaisista riittää auton kantamaksi alle 70 kilometriä päi-

vässä. Näin ollen huonokuntoisetkin autot löytävät uuden omistajan, jolla ei kenties ole 

varaa ostaa uutta tai edes vähän käytettyä sähköautoa. 

 

Ajovoima-akkujen kunnostamiseen (vaihtoehto A) liittyen selvisi, että akun kunnon ar-

vioinnissa yksi olennaisista seikoista on historiadatan määrä. Akun kapasiteettia esimer-

kiksi voidaan toki arvioida jo yhteen lataus-purkusykliin perustuen, mutta tämä ei luon-

nollisesti anna kuvaa siitä, miten akkua on operoitu koko sen elinkaaren aikana. Akun 

BMS-järjestelmä ei myöskään kykene tallentamaan valtavan suuria määriä dataa, joten 

täydellisen kuvan saaminen akun kunnosta on haastavaa. Lisäksi yksittäisten viallisten 

kennojen tunnistaminen on vaikeaa, sillä siihen vaikuttaa akuston kennojen konfiguraa-

tio. Sähköautojen akut muodostuvat moduuleista, jotka edelleen koostuvat yksittäisitä 

kennoista. Se, kuinka kennot ja moduulit on kytketty, on valmistajakohtaista. Rinnakkain 

kytketyissä kennoissa poikkeavuuksia on vaikea havaita, sillä kennojen jännitteet tasaan-

tuvat luonnostaan. Sen sijaan, ”jos moduulissa on sarjaan kytkettyjä kennoja, niin silloin 

näitä sarjaan kytkettyjä kennoja voidaan mitata ja sen perusteella nähdä moduulin kunto” 

(Kanninen, 2019). Näin ollen on realistisempaa ajatella, että diagnoosi akun kunnosta 

suoritetaan moduulitasolla yksittäisen kennon sijaan. 

 

Haastattelussa Nissanin kanssa selvisi, että heillä toimitaan juuri tällä tavoin. Toinen käy-

tännön syy toimintatavalle on se, että moduuli on – ainakin Nissanilla – pienin mahdolli-

nen akkuun vaihdettava yksikkö. Akun testausta varten heillä on käytössään Nissanin 

oma diagnosointityökalu, joka kertoo akkupaketin eri moduulien ”terveydentilan”. Tar-

vittaessa heikoimmassa kunnossa olevat moduulit vaihdetaan. Nissanilta tiedusteltiin 

myös konkreettisesti, mikä huollontarve heidän sähköautojen ajovoima-akuilla on tähän 
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mennessä ollut. Vaikka Nissan Leaf -sähköautoja on ollut markkinalla jo lähemmäs kym-

menen vuotta, on korjaustarve tähän mennessä ollut olematon. Toistaiseksi yhtäkään ko-

konaista ajovoima-akkua ei ole vaihdettu Pohjoismaissa eikä Baltian maissa. Myös mo-

duulien vaihdot rajoittuvat yksittäisiin tapauksiin. Akkujen kestävyydestä ja sitkeydestä 

ollaan yllättyneitä niin Nissanilla kuin muidenkin sähköautovalmistajien keskuudessa. 

Kunnostuksen osalta varsinainen markkina ei siis ole vielä syntynyt, ja huoltoa vaativien 

ajovoima-akkujen volyymi on hyvin pieni. 

 

Akkujen uusiokäytössä (vaihtoehto B) korostuvat samat ongelmat. Markkina on vasta al-

kutekijöissään, ja saatavilla olevat volyymit ovat pieniä. Tarjonta- ja tuotantopuoli eivät 

kykene kattamaan kasvavaa kysyntää uusiokäyttötuotteille. Siksi tällaisten tuotteiden 

tuonti markkinoille on hyvin hankalaa, ja usein joudutaankin turvautumaan käytettyjen 

akkujen lisäksi myös uusiin akkuihin. Näin on tehty esimerkiksi Nissanin xStorage - tuot-

teen tapauksessa, josta on saatavilla kaksi eri versiota: yksi uusilla ja toinen käytetyillä 

kennoilla. Myös monissa teollisen mittakaavan uusiokäyttöprojekteissa ainoastaan pieni 

osa asennetusta akkukapasiteetista on peräisin käytetyistä akuista.  

 

Kuten luvussa 3.1.3 on mainittu, uusiokäyttöön saatavilla olevien akkujen määrän odote-

taan kasvavan merkittävästi seuraavien 5 - 10 vuoden aikana. Ennusteeseen sisältyy tässä 

vaiheessa kuitenkin paljon epävarmuutta, sillä on vaikea arvioida, kuinka herkästi akkuja 

tullaan todellisuudessa poistamaan ajoneuvokäytöstä. Mitä pidempään akkuja käytetään 

autoissa, sitä hitaammin käytettyjen akkujen määrä markkinoilla kasvaa ja sitä suurem-

malla todennäköisyydellä ne siirtyvät ajoneuvokäytön jälkeen suoraan kierrätykseen, hy-

päten näin uusiokäyttövaiheen yli. Huomioitavaa on myös, että ennuste on globaali, ja 

maa- ja markkinakohtaiset erot ovat suuria. Suomessa esimerkiksi sähköautojen osuus 

vuonna 2018 myydyistä henkilöautoista oli reilu 4 %, kun taas Norjassa osuus oli samana 

vuonna 46 %. Euroopan keskiarvo on noin 2,5 %. (Autoalan tiedotuskeskus, 2019; IEA, 

2019). Absoluuttisesti noin puolet maailmassa myydyistä sähköautoista vuonna 2018 

myytiin Kiinassa, jossa sijaitsevat tällä hetkellä myös suurimmat markkinat uusiokäytön 

sekä kierrätyksen osalta (Frost&Sullivan, 2019). 

 

Suurimpina haasteina ja esteinä uusiokäytölle nähtiin taloudellisuus, akun kesto uudessa 

käyttökohteessa sekä turvallisuusaspektit. Taloudellisuudella viitattiin muun muassa ak-

kukennojen laskeviin valmistuskustannuksiin. Mikäli uusien akkujen valmistaminen on 

paljon nykyistä edullisempaa, laskee tämä uusiokäytön taloudellisuutta. Ilmiö vahvistuu 

entisestään, jos lisäksi kierrätys muuttuu tehokkaammaksi ja kannattavammaksi. Toi-

saalta valmistushintojen aleneminen heijastuu myös uusiokäyttöakkujen hintaan, ja tämä 

puolestaan avaa uusia mahdollisuuksia uusiokäyttömarkkinalla. Näin ollen hintojen lasku 

ei välttämättä vaikuta ainoastaan negatiivisesti uusiokäyttöön. Taloudelliseksi haasteeksi 

tunnistettiin myös logistiikka sekä akkujen uudelleenräätälöintiin liittyvät työvaiheet, 

jotka lähes kaikki ovat luvanvaraisia. Tämä korostuu erityisesti nykyisellä markkinalla, 

jolla ei saavuteta suurien volyymien kustannusetuja.  
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Toisena merkittävänä haasteena pidettiin akun soveltuvuutta uuteen käyttökohteeseen, ja 

sen odotettua elinikää. Tämä on hyvin tapauskohtaista, ja aiheuttaa juuri siitä syystä pal-

jon haasteita (ks. luku 3.1.4). Samassa yhteydessä esille nousivat kysymykset takuista, 

joita käsiteltiin jo lyhyesti luvussa 3.1.3. Keskusteluissa nousi esiin myös radikaaleja kan-

toja, kuten se, ettei akkuja kannattaisi uusiokäyttää ollenkaan, vaan akut tulisi laittaa suo-

raan kierrätykseen ensimmäisen elinkaaren jälkeen. Näkökulmaa perusteltiin turvalli-

suussyillä, sillä ”akun käyttäminen kohteessa, johon sitä ei ole suunniteltu, on turvalli-

suusriski ja ainoastaan ongelmien kerjäystä”. 

 

Muita teemoja, jotka ilmenivät toistuvasti keskusteluissa, olivat akun omistajuus, eri toi-

mijoiden vastuut sekä regulaatio. Toistaiseksi ei ole olemassa täysin selkeää linjausta sii-

hen, kenen vastuulle akut siirtyvät uusiokäytössä. Tämä hankaloittaa uusiokäyttömarkki-

noiden syntyä ja aiheuttaa epävarmuutta akun alkuperäiselle tuottajalle, toimijoille uusio-

käytön ympärillä sekä asiakkaille. Yleinen kanta keskusteluissa oli, että uusiokäyttömark-

kinoiden syntymiseksi kaivataan yhtenäistä EU-tason regulaatiota. Euroopan Unionin 

akkudirektiivin (2006/66/EY) viimeisimmässä evaluoinnissa, joka valmistui keväällä 

2019, tämä asia on tiedostettu (Euroopan komissio, 2019). Direktiivi on tarkoitus uusia 

lähiaikoina kattamaan perusteellisemmin koko akkujen arvonluontiketjun, sekä huomioi-

maan paremmin uusiokäyttö sekä kierrätys. Alustava aikataulu uuden direktiivin voimaan 

astumiselle on 2021. Myös Suomessa jätelakia ollaan parhaillaan uudistamassa siten, että 

se ottaisi paremmin huomioon akkujen uusiokäytön. Lisäpykälien on tarkoitus selventää 

jätealan toimijoiden roolia uusiokäytön mahdollistajina sekä helpottaa myös kolmansien 

osapuolien pääsyä käsiksi hyödynnettäviin materiaaleihin. Lakiuudistus on kuitenkin 

vielä kesken, eikä ole tiedossa, mitkä käytännön vaikutukset tulevat olemaan. 

 

Akkujen omistajuuteen liittyen on markkinoilla kokeiltu erilaisia lähestymistapoja. Ylei-

sin malli nykyään on se, että akku kuuluu auton myyntihintaan, ja siirtyy asiakkaan omis-

tukseen. Muun muassa Renault tarjoaa kuitenkin vaihtoehdon, jossa asiakas ostaa auton 

ja maksaa akusta kuukausittaista leasing-maksua. Tämän mallin on tarkoitus helpottaa 

ostopäätöstä ja vähentää asiakkaan riskiä akun kuntoon liittyvissä seikoissa. Samalla Re-

nault säilyttää omistajuuden akkuun, ja voi helpommin hyödyntää tätä uusiokäyttösovel-

luksissa. Kyseinen malli ei kuitenkaan menestynyt Suomessa, muun muassa verotus-

syistä. Nykyisessä mallissa akun omistajuus läpi elinkaaren on siten monimutkaisempi: 

Sähköauton oston yhteydessä akku siirtyy omistukseen asiakkaalle. Jos akku jostain 

syystä täytyy vaihtaa uuteen, huoltoliikkeeseen jätetty akku on käytännössä huollon omis-

tuksessa. Tämän jälkeen huoltoliikkeen ja maahantuojan väliset sopimukset määrittelevät 

lopulta sen, kenen omistuksessa akku on. 

 

Haastattelujen perusteella on selvää, että sähköautojen valmistajat pyrkivät yhä vahvem-

min huomioimaan ajovoima-akkujen koko elinkaaren, ja löytämään uusia liiketoiminta-

malleja omille käytetyille akuilleen. Nissanilla esimerkiksi tämä on johtanut siihen, että 

käytettyjen akkujen ympärille on syntynyt kokonainen oma liiketoimintayksikkö. Yk-

sikkö vastaa kaikista markkinoilta kerätyistä Nissan-sähköautojen ajovoima-akuista, ja 

ohjaa ne eteenpäin joko kierrätykseen tai uusiokäyttöön. 
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Samanlaisia suunnitelmia on Volkswagenilla. Vuonna 2019 he julkaisivat, että aikovat 

käyttää omien sähköautomalliensa käytettyjä akkuja uusien, liikuteltavien pikalatauspis-

teiden rakentamiseen. Akut, jotka eivät kelpaa uusiokäyttöön, kierrätetään omalla kierrä-

tyslaitoksella, joka aloittaa toimintansa alustavasti vuonna 2020. (Volkswagen, 2019b) 

Tämä ajattelumaailma autovalmistajien keskuudessa korostaa sitä, että kolmansille osa-

puolille, jotka pyrkivät uusiokäyttömarkkinalle, autovalmistajat ovat yksi avainkumppa-

neista. 

 

Sähköautojen ajovoima-akkujen kierrättäminen (vaihtoehto C) on tuottajavastuun alaista 

toimintaa, eli osapuolen, joka saattaa akkuja markkinalle, on myös vastuussa kierrättämi-

sen hoitamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Teoriassa markkinoille saattajalla 

on kaksi vaihtoehtoa: hoitaa keräys ja kierrätys itse rekisteröitymällä tuottajaksi Pirkan-

maan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin, tai vaihtoehtoisesti ulkoistaa nämä toiminnot 

tuottajayhteisön hoidettavaksi, jolloin tuottajayhteisö tarjoaa keräysverkoston ja vastaan-

ottopisteet, ja valitut kierrätysoperaattorit hoitavat kierrätyksen. Kierrätysoperaattoriksi 

voi teoriassa ryhtyä kuka vain. Edellytyksenä on viranomaisen hyväksyntä sekä valtakun-

nallinen toiminta. Lisäksi käytetyn kierrätysprosessin on täytettävä laissa määritellyt kier-

rätysvaatimukset. Tuottaja sitoutuu käyttämään tuottajayhteisön valitsemia operaatto-

reita, mutta on vapaa valitsemaan ja kilpailuttamaan eri operaattoreiden välillä. 

 

Sähköautojen ajovoima-akkuja kierrätettiin Suomessa vuonna 2015 neljä kappaletta, 

2016 kuusi kappaletta, 2017 11 kappaletta ja 2018 31 kappaletta. Tapauksia on siis tois-

taiseksi hyvin vähän, mutta toisaalta on muistettava, että sähköautojen akustot painavat 

yleensä satoja kiloja, eli kierrätettyjen akkujen yhteismassa on jo varsin suuri. Tulevai-

suudessa määrät kasvavat, mutta kestänee vielä varsin kauan, ennen kuin tapahtuu ensim-

mäinen suuri harppaus kierrätysmäärissä. Haastatteluissa nostettiin esille myös sitä, että 

akkujen kunnostus sekä autovalmistajien sisäinen akkujen kierto tulee varmasti lisäänty-

mään, ja kierrätykseen päätyvät todennäköisesti ainoastaan kaikista huonokuntoisimmat 

akut.  

 

Keskusteluissa oli puhetta myös siitä, minkälaisia korvaus- tai hyvitysmalleja akkujen 

ympärille voisi syntyä. Tähän kysymykseen ei toistaiseksi ole yksiselitteistä vastausta. 

Todennäköisenä pidettiin, että tilanteissa, joissa akku siirtyy maahantuojalle kunnostuk-

seen tai uusiokäyttöön, voi muodostua malli, jossa asiakas saa vaihtohyvityksen. Kierrät-

tämisen suhteen korvauksen antamista pidettiin epätodennäköisempänä. Tämä johtuu 

kierrättämisen toistaiseksi huonosta kannattavuudesta. Maahantuojalle kierrätys on aino-

astaan kustannus, ja kierrätysoperaattorin on niin ikään vaikea kattaa omien prosessiensa 

kustannukset nykyisillä volyymeillä kierrätettäviä akkuja.  

 

Kokonaisuudessaan haastattelujen tulokset kiteytyvät siihen, että nykyisillä markkinoilla 

litiumioniakkujen kiertotaloudesta ei löydy paljon kannattavuutta. On kuitenkin huomi-

oitava, että vain harva markkina kasvaa ja kehittyy yhtä nopealla tahdilla kuin liikenteen 

sähköistyminen sekä muut litiumioniteknologiaan pohjautuvat varastointiratkaisut. Ak-

kujen uusiokäyttö sekä kierrätys ovat viime aikoina saaneet paljon huomiota niin median 
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kuin viranomaistenkin keskuudessa. Suomessa ja Euroopassa on käynnissä useita erita-

soisia hankkeita, jotka tähtäävät kiertotalouden ja uusiokäytön lisäämiseen, sekä uusien 

liiketoimintamallien löytämiseen näiden ympäriltä. Mukana on yhteensä kymmeniä toi-

mijoita, joihin kuuluu yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja sekä viranomaistahoja. Eu-

roopassa ollaan havaittu akkumarkkinoiden kasvava liiketaloudellinen potentiaali, ja läh-

detty haastamaan aasialaisten yritysten hallinnoimaa toimialaa koko arvonluontiketjun 

laajuudella. Seuraavat vuodet tulevat varmasti olemaan käänteentekeviä, ja määrittämään 

sen, mihin suuntaan esimerkiksi uusiokäyttö ja kierrätys lähtevät kehittymään. 

6.2 Energiayhtiön rooli 

Luvussa 4 tunnistettiin kirjallisuuteen perustuen kolme erilaista roolia, jotka energiayhti-

öllä voisi olla litiumioniakkujen kiertotaloudessa. Haastattelujen perusteella voidaan to-

deta, että hankalasta markkinasta huolimatta luonnollisin rooli energiayhtiölle löytyy uu-

siokäytön alueelta. Yksi suurimmista syistä tähän on se, että autovalmistajien ajattelu-

maailma laajenee jatkuvasti kohti elinkaariajattelua, ja akkujen kierrosta tulee yhä sulje-

tumpaa. Uusiokäytön tapauksessa kuitenkin autovalmistajat tarvitsevat paikallisia kump-

paneita, joiden kanssa yhdessä he voivat toteuttaa hankkeita ja saattaa uusia tuotteita 

markkinoille. Tässä energiayhtiöiden rooli voi olla merkittävä. 

 

Ajovoima-akkujen huoltoihin osallistuminen ei vaikuta hedelmälliseltä toiminnalta ener-

giayhtiön näkökulmasta. Markkinat ovat pienet, ja autovalmistajilla on jo olemassa työ-

kalut ja osaaminen akkujen diagnosointia ja huoltoa varten. On epätodennäköistä, että 

energiayhtiö pystyisi tarjoamaan merkittävää lisäarvoa tähän toimintaan. Yksi mahdolli-

suus kuitenkin piilee huoltoliikkeille ja sähköautojen omistajille suunnatuissa täysin di-

gitaalisissa palveluissa, jotka tähtäisivät esimerkiksi akun helpompaan seurattavuuteen, 

huoltojen ennakointiin ja suunnitteluun sekä akun elinkaaren pidentämiseen. Tämä voi-

taisiin saavuttaa akun jatkuvan monitoroinnin kautta. Bosch muun muassa julkaisi tällai-

sen palvelun vuonna 2019. Palvelun nimi on Battery in the cloud, ja siinä sähköautot on 

kytketty pilvipalveluun, jonne kertyy reaaliaikaista dataa akun toiminnasta sekä jokai-

sesta latauskerrasta. Palvelun on tarkoitus tukea akun omaa BMS-järjestelmää, optimoida 

lataustapahtumia perustuen kertyneeseen dataan ja ulkoisiin tekijöihin sekä antaa kuljet-

tajalle toimenpide-ehdotuksia akun elinkaaren pidentämiseksi. (Bosch, 2019) 

 

Tämän tyyppisten digitaalisten palveluiden kautta voisi muodostua lisäksi linkki jousto- 

ja V2G (Vehicle to Grid) -palveluihin. Yhä isompi osa kaikesta akkukapasiteetista mark-

kinoilla muodostuu sähköisistä kulkuvälineistä, ja tämän kapasiteetin hyödyntäminen 

osana joustoa tulee olemaan tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa. 

 

Kierrätys-vaihtoehto vaikuttaa käsitellyistä rooleista tällä hetkellä kaikista epähoukutte-

levimmalta, johtuen pääasiassa suuresta epävarmuudesta markkinan ympärillä. Kierrä-

tysprosesseja täytyy kehittää tehokkaammiksi, ja kierrätettävien akkujen volyymien tulee 
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kasvaa, jotta kierrättäminen olisi taloudellisesti kannattavaa. Kolmesta esitellystä vaihto-

ehdosta kierrättäminen vaatii myös eniten sitoutumista sekä alkuinvestointeja, joiden suu-

ruutta on vaikea arvioida. 

 

Kierrättämisen kannattamattomuudesta johtuen keskittyy ajovoima-akkujen jälkimark-

kina nyt ja tulevina vuosina enimmäkseen uusiokäytön ympärille. Frost & Sullivan ar-

vioivat (2019), että vuonna 2018 ajovoima-akkujen jälkimarkkinan synnyttämästä glo-

baalista liikevaihdosta (noin 61,5 miljoonaa dollaria), kierrätysmarkkinan osuus oli aino-

astaan 10,26 miljoonaa dollaria, eli noin 17 %. Samassa tutkimuksessa he kuitenkin en-

nustavat kierrätysmarkkinan alkavan kasvamaan kiihtyvällä tahdilla vuodesta 2021 läh-

tien, ja muodostavan valtaosan jälkimarkkinan arvosta jo vuoteen 2025 mennessä.  Tuol-

loin jälkimarkkinan koko globaalista liikevaihdosta (7,8 miljardia dollaria), kierrätyksen 

osuus voisi olla jopa yli 80 %.  

 

Seuraavissa kahdessa luvussa pureudutaan tarkemmin ajovoima-akkujen uusiokäyttöön. 

Luvussa 6.3 on ensin esitetty kolme vaihtoehtoista liiketoimintamallia, kuinka energia-

yhtiö voisi hyödyntää käytettyjä akkuja. Tämän jälkeen, luvussa 6.4, kutakin vaihtoehtoa 

on tarkasteltu taloudellisesta näkökulmasta. Koska kannattavaa liiketoimintaa ei toden-

näköisesti ole saavutettavissa nykymarkkinalla, tai koska volyymit ovat liian pienet, on 

laskelmien perustana käytetty tarvittaessa tulevaisuuden arvioituja volyymejä sekä lu-

kuja. Tulokset antavat vähintäänkin osviittaa siitä, millä aikataululla liiketoiminnasta 

voisi tulla kannattavaa, ja milloin tilannetta olisi hyvä arvioida uudelleen. 

6.3 Liiketoimintamallit 

Ensimmäinen liiketoimintamalli tähtää kuluttajamarkkinalle, ja käsittää käytettyjen ajo-

voima-akkujen hyödyntämisen kotitalousakkuina. Potentiaalisimmat asiakkaat kotita-

lousakuille ovat omakotitalo- sekä rivitaloasukkaat, jotka harkitsevat aurinkoenergian 

hyödyntämistä omassa taloudessaan. Asiakaskuntaan voi hyvin lukeutua myös sellaisia 

kohteita, joissa on jo ennestään aurinkopaneeleja. Sähkövaraston avulla voidaan omava-

raisuusastetta kasvattaa merkittävästi, ja saavuttaa säästöjä sähkön hankinnan kustan-

nuksissa. Sähkövarastojen myynnin asiakkaille oletetaan tapahtuvan ilman jälleenmyy-

jää, ja kertamaksulla. Tämä liiketoimintamalli on esitetty kuvassa 18.    
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Kumppanit 

 

Logistiikkakump-

pani (kuljetus, va-

rastointi) 
 

Asennus- ja huolto-

kumppani 

 

Teknologiakump-

pani (Uudelleenrää-

tälöinti) 

 

Ydintoiminnot 

 

Käytettyjen akkujen han-

kinta (sopimukset) 
 

Akun räätälöinti stationää-

riseksi 

 

Lainmukainen kuljetus/kä-

sittely/varastointi 

 

Myynti ja markkinointi 

 

Arvolupaus 

 

Aurinkoenergia-

järjestelmän 

omavaraisuus-

asteen kasvatta-

minen  

 

Kustannus-

säästö verrat-

tuna nykyisiin 

varastointirat-

kaisuihin 

 

Pienempi ympä-

ristövaikutus 

sekä päästöt 

 

Luonnonvarat 

säästyvät 

 

Asiakassuhteet 

 

Olemassa oleva strategia 

 

Myyjä - asiakas -suhde 
 

Tuotekohtaiset asiakaspalve-

lijat neuvovat 

 

Tekninen tuki 

Asiakasseg-

mentit 

 

Omakotitaloasujat 

 

Rivitaloasujat 

 

Avainhenkilöt 

ovat:  

 

 Henkilöt, 

jotka omista-

vat jo aurin-

kopaneeleja 

 Ympäristö-

tietoiset hen-

kilöt 

 

Avainresurssit 

 

Myyntiorganisaatio  

 

Sujuva hankinta- ja toimi-

tusketju 

 

Kanavat 

 

Nettisivut (myynti) 

 

Messut/tapahtumat/mainonta 

(näkyvyys) 

 

Tuotteen toimitus on ulkois-

tettu logistiikkakumppanille 

 

Kulurakenne 

 

Akkujen hankinta 

Uudelleenräätälöinti (komponentit, työtunnit) 

Kuljetukset/varastointi/asennus jne. 

Työvoimakustannukset 

Hallinnointikulut 

Kulut ovat pääasiassa muuttuvia kustannuksia  

 

Tulovirrat 

 

Tulovirta syntyy myydyistä tuotteista 

 

Hinnoittelumalli: kertamaksu 

Kuva 18. Liiketoimintamalli kotitalousakuille, joissa käytetään käytettyjä ajovoima-akkuja.  

 

Kotitalouskäytön lisäksi sähkövarastoja voidaan hyödyntää myös moniin muihin tarkoi-

tuksiin, joista yksi vaihtoehto on sähköverkon taajuuden tukeminen FCR-N -markki-

nalla. (ks. luku 3.1.3). Tällöin asiakas on kantaverkkoyhtiö Fingrid, joka ostaa tarvitta-

van määrän reservikapasiteettia markkinoilta. Taajuuden tuentaan liittyen tarkastellaan 

tässä työssä kahta erilaista liiketoimintamallia. Kummassakin mallissa, kuten myös koti-

talousakkujen tapauksessa, avainasemassa toimii kumppanuus tai asiakkuus sähköauto-

jen valmistajan tai maahantuojan kanssa. Tämän kautta luodaan kanava, jota pitkin voi-

daan hankkia käytettyjä akkuja.  

 

Toisessa mallissa oletetaan, että energiayhtiö ostaa käytetyt ajovoima-akut sähköautojen 

valmistajalta/maahantuojalta ja integroi ne osaksi olemassa olevaa joustotoimintaansa. 

Markkinoilta saatavat tulot energiayhtiö saa tässä tapauksessa pitää itse. Tämä malli on 

esitetty kuvassa 19. Kolmannessa mallissa energiayhtiö saa akut autovalmistajalta käyt-

töönsä veloituksetta. Tällöin markkinalta saatavat tulot jaetaan tasan energiayhtiön ja 

akkujen valmistajan/maahantuojan kesken (ks. kuva 20). 

 

 

 

 



69 

 

 

Kumppanit 

 

Logistiikkakump-

pani (kuljetus, va-

rastointi) 

 

Asennus- ja huolto-

kumppani 

 

Teknologiakump-

pani (Uudelleenrää-

tälöinti) 

Ydintoiminnot 

 

Käytettyjen akkujen han-

kinta sähköautovalmista-

jalta/maahantuojalta (sopi-

mukset) 

 

Akun räätälöinti stationää-

riseksi 

 

Lainmukainen kuljetus/kä-

sittely/varastointi 

 

Markkinoille vienti:  

 sopimus Fingridin 

kanssa 

 Tiedonsiirtoyhteydet 

 Laskutus 

Arvolupaus 

 

Nopeaa taajuus-

reserviä sähkö-

verkon tasapai-

nottamista var-

ten 

 

 helppous 

 luotetta-

vuus 

Asiakassuhteet 

 

Olemassa oleva strategia 

 

Myyjä - asiakas -suhde 

 

Reservimarkkinoiden vuosi-

kilpailutus kerran vuodessa  

Asiakasseg-

mentit 

 

Asiakas on kanta-

verkkoyhtiö Fin-

grid 

Avainresurssit  

 

Akkujen hankintaketju 

 

Tekninen alusta reservi-

kaupankäynnille 

 

Integraatiot/tiedonsiirto 

 

Kanavat 

 

Resurssi tulee tunnetuksi asi-

akkaalle vuosi/vuorokausi-

markkinan kilpailutuksen yh-

teydessä 

 

Käytettyjen akkujen kulje-

tukset ulkoistettu logistiikka-

kumppanille 

Kulurakenne 

 

Akkujen hankinta 

Uudelleenräätälöinti (komponentit, työtunnit) 

Kuljetukset/varastointi/asennus jne. 

Huoltokustannukset 

Hallinnointikulut, markkinaintegraatioiden kulut 

 

Infrastruktuuri (sähköliittymä) sekä energian hankinta 

Tulovirrat 

 

Fingridin maksamat kapasiteettikorvaukset reservimarkkinoilla 

 

 

Kuva 19. Liiketoimintamalli taajuudentuennassa toimivalle sähkövarastolle, joka on toteutettu 

käytetyillä ajovoima-akuilla.  
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Kumppanit 

 

Sähköautojen maa-

hantuoja (akkujen 

hankinta) 
 

Logistiikkakump-

pani (kuljetus, va-

rastointi) 

 

Asennus- ja huolto-

kumppani 

 

Teknologiakump-

pani (Uudelleenrää-

tälöinti) 

 

Ydintoiminnot 

 

Käytettyjen akkujen han-

kinta sähköautovalmista-

jalta/maahantuojalta (sopi-

mukset) 

 

Akun räätälöinti stationää-

riseksi 

 

Lainmukainen kuljetus/kä-

sittely/varastointi 

 

Markkinoille vienti:  

 sopimus Fingridin 

kanssa 

 Tiedonsiirtoyhteydet 

 Laskutus 

Arvolupaus 

 

Nopeaa taajuus-

reserviä sähkö-

verkon tasapai-

nottamista var-

ten 

 

 helppous 

 luotetta-

vuus  

Asiakassuhteet 

 

 Olemassa oleva strategia 

 

Myyjä - asiakas -suhde 

 

Reservimarkkinoiden vuosi-

kilpailutus kerran vuodessa  

 

Asiakasseg-

mentit 

 

Asiakas on kanta-

verkkoyhtiö Fin-

grid 

 

Avainresurssit 

 

Akkujen hankintaketju 

 

Tekninen alusta reservi-

kaupankäynnille 

 

Integraatiot/tiedonsiirto 

Kanavat 

 

Resurssi tulee tunnetuksi asi-

akkaalle vuosi/vuorokausi-

markkinan kilpailutuksen yh-

teydessä 

 

Käytettyjen akkujen kulje-

tukset ulkoistettu logistiikka-

kumppanille 

Kulurakenne 

 

Akkujen hankinta 

Uudelleenräätälöinti (komponentit, työtunnit) 

Kuljetukset/varastointi/asennus jne. 

Huoltokustannukset 

Hallinnointikulut, markkinaintegraatioiden kulut 

 

Infrastruktuuri (sähköliittymä) sekä energian hankinta 

Tulovirrat 

 

Fingridin maksamat kapasiteettikorvaukset reservimarkkinoilla 

 

Nämä tulot jaetaan tasan energiayhtiön sekä akkujen tarjo-

ajan välillä 

 

Kuva 20. Liiketoimintamalli taajuuden tuennassa toimivalle sähkövarastolle, joka on toteutettu 

käytetyillä ajovoima-akuilla. Erona edelliseen malliin on se, että tässä tapauksessa sähköautojen 

valmistaja/maahantuoja ei myy akkuja energiayhtiölle vaan toimii laajemmin kumppanin roolissa. 

Poikkeavuudet kuvaan 19 on korostettu lihavoidulla tekstillä.   

6.4 Kustannus-hyötyanalyysi 

6.4.1 Oletukset ja lähtötiedot 

Kustannuksien ja hyötyjen arvioiminen voi olla monessa tapauksessa hankalaa, sillä var-

sinaista markkinaa uusiokäytön osalta ei ole vielä olemassa. Työssä on pyritty arvioimaan 

näitä suureita parhaalla mahdollisella tavalla perustuen haastatteluihin, olettamuksiin 

sekä saatavilla olevaan tietoon markkinasta.  

 

Kotitalousakkujen osalta laskelmien lähtökohtana on käytetty tyypillistä, kapasiteetiltaan 

5 kWh, kokoista kotitalousakkua. Tällaisen akun listahinta Suomessa on noin 9000 euroa. 
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Käytettyjen ajovoima-akkujen hankintakustannuksien on arvioitu olevan puolet uusien 

akkujen kustannuksesta. Akkukennojen valmistuskustannuksista löytyy paljon vaihtele-

via arvioita, mutta useiden lähteiden mukaan kennojen valmistus maksaa nykyään noin 

200 €/kWh, ja vuoteen 2030 mennessä 70 €/kWh (Zubi, et al., 2018; Business Finland, 

2019; Goldie-Scot, 2019). Tämä vastaa noin 12 % vuosittaista valmistuskustannusten ale-

nemaa. Sähköauton akkupaketissa kennot muodostavat 65 % kokonaiskustannuksista 

(Zubi, et al., 2018). Kotitalousakkujen uudelleenräätälöinnin kustannuksena ollaan käy-

tetty 400 €/kWh, joka kattaa kaikki työvaiheet, joita vaaditaan ajovoima-akun muutta-

miseksi luotettavaksi ja tasalaatuiseksi stationääriseksi sähkövarastoksi (Willuhn, 2019). 

Tällä hetkellä Suomessa on asennettu kotitalousakkuja vasta joitakin kymmeniä kappa-

leita. Laskelmissa markkinoiden kysynnän on arvioitu olevan noin 50 sähkövarastoa en-

simmäisenä vuonna, jonka jälkeen kysyntä kasvaa vuosittain 20 prosentilla. Diskonttaus-

korko on 5 %.  

Joustoresurssina toimivan akun energiakapasiteetiksi oletetaan 600 kWh, ja reservimark-

kinoille tarjottavaksi tehoksi 600 kW. Reservimarkkinoilta saatavat tulot on laskettu vuo-

den 2019 kapasiteettikorvauksella, joka FCR-N vuosimarkkinalla on 13,5 €/MW/h 

(Fingrid, 2019b). Lisäksi markkinan arvon on oletettu laskevan vuosittain 3 %. Tämä 

oletus perustuu hinnan kehittymiseen viime vuosina. Vuonna 2018 käyttöreservin kor-

vaus oli 14 €/MW/h, ja vuoden 2020 tulevaksi hinnaksi määräytyi tarjouskilpailun perus-

teella 13,2 €/MW/h (Fingrid, 2019e). Käytettyjen ajovoima-akkujen hankintakustannus-

ten oletetaan olevan samat kuin kotitalousakkujen tapauksessa. Järjestelmän koko hin-

nasta akkujen osuus on 65 %.  Laskelmissa oletetaan, että käytettyjen ajovoima-akkujen 

moduuleja voidaan käyttää sellaisenaan uudessa kohteessa, joten uudelleenräätälöinnin 

kustannukset ovat merkittävästi pienemmät verrattuna kotitalousakkuihin (50 €/kWh). 

Kuukauden suurin tuntikeskiteho on arviolta 2/3 maksimitehosta, eli 400 kW. Muita ak-

kuinvestointiin liittyviä kustannuksia ovat: 

- Keskijänniteliittymismaksu: 20 000 €  

- Keskijännitetehosiirron perusmaksu: 175 €/kk 

- Tehomaksu: 3,68 €/kW, kk 

- Sähkön siirtokustannus: 0,00825 €/kWh 

Kyseiset luvut perustuvat Helsingin seudun jakeluverkkoyhtiön - Helen sähköverkko 

Oy:n - hinnoitteluun. (Helen Sähköverkko Oy, 2019a; Helen Sähköverkko Oy, 2019b) 

Sähkön siirtokustannus on laskettu painotettuna keskiarvona talvipäivän ja muun ajan 

siirtokustannuksista. Vuoden 2019 lakiuudistuksen myötä suoraan verkkoon kytkettyjen 

sähkövarastojen kuluttamasta sähköstä ei tarvitse maksaa sähköveroa. Akkuun siirretyn 

sähköenergian määrää voidaan arvioida tehtyjen lataus-purku-syklien määrän avulla. Ku-

ten luvussa 3.1.4 on kerrottu, joustossa toimiessaan akku tekee keskimäärin 0,17 täyttä 

sykliä tunnissa. Akun kapasiteettia tarjotaan reservimarkkinoille 90 % vuoden tunneista. 

Vuotuisten huoltokustannusten arvioidaan olevan noin 1000 €. Laskelmien tulokset on 

esitetty luvuissa 6.4.2 - 6.4.4. Tarkemmat tiedot kaikista laskelmista löytyvät liitteestä 2.  
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6.4.2 Skenaario 1: Uusiokäyttö kotitalousakkuina 

 

Kuva 21. Kotitalousakkujen markkinapotentiaali (saavutettava liikevoitto) kolmella eri myyntihin-

nalla.  

Kuten kuvaajasta nähdään, mikäli käytetyillä kennoilla varustettuja kotitalousakkuja 

myytäisiin puoleen hintaan verrattuna nykyiseen tilanteeseen (n. 4500 euroa), olisi mark-

kinan arvo seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 2 miljoonaa euroa. Tämä osoittaa, 

että uusiokäyttöakuilla voidaan tarjota merkittävästi edullisempi sähkövarasto kulutta-

jille, säilyttäen silti kannattavuus. Kuluttajan näkökulmasta on huomioitava, että uu-

siokäyttöakun odotettu elinikä on lyhyempi kuin uuden akun (ks. luku 3.1.4). Näin ollen 

taloudellinen kokonaishyöty asiakkaalle voi lopulta jäädä varsin pieneksi. Rahan lisäksi 

muut tekijät, kuten ympäristöystävällisyys ja kiertotalous voivat kuitenkin kannustaa 

asiakasta kallistumaan uusiokäyttöakun suuntaan. Lisäksi pienempi kertainvestointi voi 

helpottaa akkuhankintaa.  

On myös mahdollista, että markkinan arvo on paljon arvioitua suurempi, mikäli uudel-

leenräätälöinnin kustannukset ovat todellisuudessa matalammat, tai suurempien volyy-

mien kautta saavutetaan merkittävää mittakaavaetua. Kotitalousakuissa turvallisuus on 

tärkeä osa uutta järjestelmää, joten yksittäisten viallisten tai ikääntyneiden kennojen tun-

nistaminen ja poistaminen lienevät tarpeellisia työvaiheita. Kennotason uudelleenräätä-

löinti kasvattaa nopeasti kustannuksia. Jopa kolmasosalla nykyisestä myyntihinnasta 

(3000 €) saavutettaisiin markkinalla maltillista kannattavuutta. Jos myyntihinta olisi nel-

jäsosa nykyisestä hinnasta (2250 €), uudelleenräätälöinnin kustannuksia ei pystyttäisi kat-

tamaan.  
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Arvioituja myyntimääriä varten tarvittaisiin 50 x 5 kWh = 250 kWh akkukapasiteettia 

ensimmäisenä vuonna. Tämä ei ole suuri määrä, mutta kapasiteetin puuttuminen on tällä 

hetkellä markkinoiden syntymistä jarruttava tekijä. Kuten luvussa 5.1 on todettu, Suo-

messa ajovoima-akkujen korjaukset ja vaihdot rajoittuvat yksittäistapauksiin. Autojen ak-

kupaketit ovat kuitenkin keskimäärin 50 kWh kokoisia, joten 50 kotitalousakun tarpeen 

kattamiseksi ei teoriassa tarvittaisi kuin viisi kokonaista sähköauton akkua. Siksi kysei-

nen määrä käytettyä akkukapasiteettia voi olla realistisesti saatavilla jo lähitulevaisuu-

dessa.  

6.4.3 Skenaario 2: Uusiokäyttö teollisuusakkuna - malli 1 

 

Kuva 22. Jousto-sähkövaraston vuotuinen liikevoitto (keltaiset palkit) ja kumulatiivinen nettonyky-

arvo (sininen kuvaaja).  

Tehdyillä oletuksilla sähkövaraston takaisinmaksuaika on noin 7 vuotta. Tämä on enem-

män kuin joustossa toimivan uusiokäyttöakun odotettu elinikä, joka on noin 3-5 vuotta. 

(ks. luku 3.1.4) Nykymarkkinalla kyseinen investointi ei siten olisi kannattava. Taulu-

kossa 5 on lisäksi havainnollistettu käytettyjen akkujen hankintahinnan sekä reservi-

markkinan arvon vaikutusta kannattavuuteen. FCR-N tuntimarkkinan arvo on vuonna 

2019 lokakuun 18. päivänä ollut keskimäärin 23,7 €/MW/h. (Fingrid, 2019b) Jos sähkö-

varaston kapasiteetti myytäisiin kokonaisuudessaan tuntimarkkinalle, maksaisi inves-

tointi itsensä takaisin kolmantena vuonna, kuten keskimmäisessä sarakkeessa näkyy. 

Tuntimarkkinat sisältävät kuitenkin vuosimarkkinoita enemmän epävarmuutta niin hin-

nan kuin hankintamäärienkin suhteen. Käytettyjen akkujen hinnan vaikutusta on kuvattu 

viimeisessä sarakkeessa. Jos akkujen hinnat laskevat vuosittain 12 %, olisivat hankinta-

kustannukset viiden vuoden kuluttua 88 €/kWh. Tällöin akkuinvestointi maksaisi it-

sensä takaisin elinkaarensa aikana myös vuosimarkkinoilla toimittaessa.  
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Taulukko 5. Jousto-sähkövaraston kumulatiivinen nettonykyarvo eri lähtöarvoilla. Vihreät luvut 

ilmaisevat positiivista kumulatiivista nettonykyarvoa. 

 

6.4.4 Skenaario 3: Uusiokäyttö teollisuusakkuna - malli 2 

Kolmannessa liiketoimintamallissa hyödynnetään samoja lähtöarvoja kuin edellisessä 

skenaariossa. Tässä tapauksessa oletetaan kuitenkin, että energiayhtiö saa ajovoima-akut 

veloituksetta käyttöönsä, ja markkinoilta saatu tuotto jaetaan tasan energiayhtiön ja ak-

kujen maahantuojan kesken. Muut alkuinvestointiin liittyvät kustannukset jäävät energia-

yhtiön kannettavaksi. Kuvassa 23 on arvioitu tämän mallin kannattavuutta. 

 

 
Kuva 23. Jousto-sähkövaraston vuotuinen liikevoitto (keltaiset palkit) ja kumulatiivinen nettonyky-

arvo (sininen kuvaaja). 

Markkinan 

arvo

Akkujen 

hankintahinta

Markkinan 

arvo

Akkujen 

hankintahinta

Markkinan 

arvo

Akkujen 

hankintahinta

13,5 €/MW/h  154 €/kWh 23,5 €/MW/h 154 €/kWh 13,5 €/MW/h 88 €/kWh

Vuosi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20 314,1

33 298,5

Kumulatiivinen NPV

-192 011,8

-112 234,7

-39 281,3

27 403,7

88 331,7

143 973,5

kumulatiivinen NPV

-192 011,8

-158 286,1

-125 951,7

-97 714,7

-72 305,3

-49 475,9

-131 276,9

-96 551,2

-65 216,8

-36 979,8

5 712,6

-28 999,2

-10 666,8

94 033,4

alkuperäinen skenaario Markkina on arvokkaampi Akut ovat halvempia

-11 570,4

11 259,0

31 735,7

50 068,1

66 447,5

81 049,0

194 762,6

241 097,9

283 346,6

321 846,5

356 908,5

Kumulatiivinen NPV
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Kuvan 23 kuvaaja on hyvin samankaltainen kuin edellisessä skenaariossa kuvan 22 ku-

vaaja. Akkuinvestointi maksaa itsensä energiayhtiölle takaisin vasta kahdeksantena 

vuonna, eli reilusti akun odotetun eliniän jälkeen. Liiketoimintamallia ei siten kannata 

sellaisenaan toteuttaa. Tilanne muuttuu kuitenkin, jos kaikki hankkeeseen liittyvät alkuin-

vestoinnit jaetaan tasan kummankin toteuttavan osapuolen kesken. Tätä on havainnollis-

tettu kuvassa 24. Se, onko maahantuoja halukas osallistumaan tällaiseen järjestelyyn, riip-

puu puolestaan siitä, kuinka kannattavaa/tappiollista kierrättäminen on kyseisellä het-

kellä, löytyykö käytetyille akuille muuta käyttökohdetta jälkimarkkinalta sekä siitä, tar-

joutuuko joku muu toimija ostamaan akut parempaan hintaan. Kuten aikaisemmissakin 

tapauksissa, reservimarkkinan arvo vaikuttaa luonnollisesti kannattavuuteen. Mikäli 

markkinan arvo lasketaan käyttäen hyödyksi tuntimarkkinahintaa (23,7 €/MW/h), ja al-

kuinvestoinnin kustannukset jaetaan, investoinnin takaisinmaksuaika on parhaimmillaan 

noin kaksi vuotta. (ks. kuva 25). 

 

 

 
Kuva 24. Jousto-sähkövaraston vuotuinen liikevoitto (keltaiset palkit) ja kumulatiivinen nettonyky-

arvo (sininen kuvaaja). Markkinan arvon on tässä tapauksessa oletettu olevan 13,5 €/MW/h, ja 

kaikki alkuinvestoinnin kustannukset jaetaan energiayhtiön ja akkujen maahantuojan kesken. 
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Kuva 25. Jousto-sähkövaraston vuotuinen liikevoitto (keltaiset palkit) ja kumulatiivinen nettonyky-

arvo (sininen kuvaaja). Markkinan arvon on tässä tapauksessa oletettu olevan 23,7 €/MW/h, ja 

kaikki alkuinvestoinnin kustannukset jaetaan energiayhtiön ja akkujen maahantuojan kesken. 
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7 Yhteenveto 

Tässä työssä perehdyttiin litiumioniakkujen kiertotalouteen sekä yleisesti litiumioniakku-

jen markkinoihin niin Suomen kuin maailmankin mittakaavassa. Työn tavoitteena oli tun-

nistaa energiayhtiön näkökulmasta houkuttelevimmat liiketoimintamahdollisuudet li-

tiumioniakkujen kiertotaloudessa, ja tutkia näiden vaihtoehtojen edellytyksiä sekä kan-

nattavuutta. Työn ensimmäinen osa (luvut 1-3) sisältää laajan kirjallisuuskatsauksen eri 

akkuteknologioihin sekä litiumioniakkujen kiertotalouteen. Litiumioniakkujen elinkaari 

on jaettu työssä kolmeen eri vaiheeseen: ensimmäinen elinkaari (First life), toinen elin-

kaari (Second life) sekä kierrätys. Toisessa osassa (luvut 4-6) keskitytään arvioimaan tar-

kemmin parhaita vaihtoehtoja, jotka kirjallisuuskatsauksen perusteella tunnistettiin. Ar-

vioinnissa tukeuduttiin kirjallisuuden lisäksi taloudellisiin laskelmiin sekä asiantuntija-

haastatteluihin, joita suoritettiin yhteensä viisi kappaletta.  

7.1 Tutkimuskysymys 1: houkuttelevimmat ratkaisut energia-

yhtiölle 

Erityiseksi painopisteeksi työssä valikoituivat sähköautojen ajovoima-akut, sillä niissä 

tunnistettiin suurin liiketoiminnallinen potentiaali. Tämä johtuu siitä, että ne ovat nopeim-

min markkinoilla lisääntyvä akkuteknologia, ja muodostavat tulevaisuudessa huomatta-

van osan koko litiumioniakkukannasta. Toinen keskeinen syy on ajovoima-akkujen mo-

nivaiheinen elinkaari, joka sisältää paljon erilaisia mahdollisuuksia uusiokäytölle. Ylei-

nen kanta tällä hetkellä on, että sähköautojen akut eivät palvele koko ikäänsä autossa. 

Kun akun kapasiteetti on pudonnut 70 - 80 % alkuperäisestä, akun suorituskyky on hei-

kentynyt sen verran, että sen tilalle useimmiten vaihdetaan tuore akkupaketti. Tässä koh-

taa kapasiteettia on kuitenkin jäljellä vielä niin paljon, että akkua voidaan hyödyntää 

muissa energianvarastointiratkaisuissa.  

 

Ajovoima-akkuihin liittyen työn toisessa osiossa tutkittiin kolmea eri vaihtoehtoa, joissa 

energiayhtiö voisi olla mukana luomassa liiketoimintaa. Nämä vaihtoehdot olivat käyte-

tyn ajovoima-akun kunnostaminen takaisin ajoneuvokäyttöön, ajovoima-akun uu-

siokäyttö stationäärisessä energiavarastossa sekä ajovoima-akun kierrätys. Tarkastelun 

tuloksena oli, että houkuttelevimmalta osa-alueelta energiayhtiön näkökulmasta vaikuttaa 

uusiokäytön sektori. Akkujen uusiokäytössä energiayhtiöllä voi olla useita erilaisia roo-

leja riippuen siitä, minkälainen tuote tai palvelu rakennetaan. Tässä työssä eri roolien 

joukosta valittiin kolme konkreettista liiketoimintamallia, joita arvioitiin tarkemmin kus-

tannus-hyötyanalyysin perusteella. Näistä skenaarioista ensimmäinen liittyi kotitalousak-

kujen myyntiin ja kaksi jälkimmäistä verkkoon kytketyn teollisuusakun rakentamiseen ja 

operointiin.  
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Analyysin tuloksena oli, että käytetyistä ajovoima-akuista rakennettujen kotitalousakku-

jen markkina voi olla useamman miljoonan euron suuruinen seuraavan kymmenen vuo-

den aikana. Nykyisellä kotitalousakkujen kysynnällä sekä käytettyjen akkujen volyymilla 

liiketoimintapotentiaali on kuitenkin varsin pieni, eikä kovin nopeasti skaalautuva. Teol-

lisuusakkua, joka osallistuisi sähköverkon tukemiseen, ei sen sijaan nykyisillä hinnoilla 

ja markkinatuloilla kannata toteuttaa, sillä takaisinmaksuajat ylittävät akun odotetun elin-

iän. 

7.2 Tutkimuskysymys 2: Edellytykset energiayhtiölle 

Mitä uusiokäyttömarkkinoille pääseminen käytännössä edellyttää energiayhtiöltä? Tär-

keimpänä elementtinä on nostettava esille yhteistyö sähköautojen valmistajien tai maa-

hantuojien kanssa. Autovalmistajat pyrkivät pitämään yhä vahvemmin kiinni omista 

akuistaan ja luomaan suljettuja kiertoja. Ilman yhteistyötä valmistajien kanssa voi osoit-

tautua vaikeaksi päästä käsiksi käytettyihin ajovoima-akkuihin. Tämä on erityisen tär-

keää, mikäli akkujen omistajuudessa siirrytään tulevaisuudessa vahvemmin palvelumal-

liseen ratkaisuun, jossa auton omistaja ei välttämättä omista akkua. Toisekseen energia-

yhtiöllä täytyy olla kyvykkyyksiä, jotka liittyvät akkujen diagnosointiin sekä muutostöi-

hin uutta käyttökohdetta varten. Jos tällaista osaamista ei löydy energiayhtiöltä itseltään, 

on vaihtoehtona partnerin etsiminen tai tällaisen osaamiseen investoiminen. Esimerkki-

tapaukset uusiokäytöstä, joita maailmalta tällä hetkellä löytyy, ovat lähes poikkeuksetta 

useamman yrityksen yhteishankkeita, joissa on mukana sähköautojen valmistajan lisäksi 

elektroniikka- tai akkuteknologiataustaisia toimijoita: Wärtsilä toimii yhteistyössä Hyun-

dain sekä Greensmith Energyn kanssa, Nissan toimii Eatonin ja The Mobility Housen 

kanssa, ja BMW rakensi Saksaan suuren akkuvaraston yhdessä Boschin ja Vattenfallin 

kassa. Renault toimii yhdessä Powervaultin kanssa. Kiinassa China Tower, yksi maail-

man suurimmista telekommunikaatioyrityksistä, tekee yhteistyötä ajovoima-akkujen uu-

siokäyttöön liittyen 16 eri kiinalaisen sähköauto- ja akkuvalmistajan kanssa. (Apricum, 

2019) 

 

Muita edellytyksiä toiminnalle ovat muun muassa viranomaismääräykset täyttävä logis-

tiikka, varastointi ja asennus. Akun lopullinen käyttökohde ja -tarkoitus vaikuttavat myös 

vahvasti siihen, mitä kaikkea energiayhtiöltä vaaditaan. Toimiiko energiayhtiö ainoastaan 

akun myyjänä vai onko se vastuussa myös akun operoinnista? Jos esimerkiksi halutaan 

toimia akuilla reservimarkkinoilla, täytyy akkujen olla ohjattavissa, tiedonsiirron on täy-

tettävä Fingridin määrittämät vaatimukset ja kaupankäyntiin Fingridin kanssa on oltava 

olemassa tekninen ratkaisu.  

7.3 Työn suositukset 

Kokonaisuudessaan tutkitun aineiston sekä haastattelujen perusteella selvisi, että li-

tiumioniakkujen kiertotalouden ympärillä tapahtuu tällä hetkellä hyvin paljon. Käynnissä 

on lukuisia tutkimus- ja pilottihankkeita, ja erityisesti autovalmistajat panostavat siihen, 
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että sähköautojen käytetyille akuille löytyy uusi sovelluskohde ajoneuvokäytön jälkeen. 

Myös kierrätystoimijat, ja koko kierrätysekosysteemi ovat heräilemässä, sillä viime vuo-

sien aikana ensimmäiset sähköautojen akut ovat alkaneet saavuttaa kierrätysvaiheen. 

Työtä tehdessä selvisi kuitenkin myös, että erityisesti Suomessa ajovoima-akkujen jälki-

markkina on vasta alkutekijöissään, eikä se varsinaisesti pysty kannattelemaan liiketoi-

mintaa. Käytettyjen ajovoima-akkujen volyymit ovat toistaiseksi niin pienet, ettei uu-

siokäyttötuotteiden markkinoille saattaminen ole järkevää, ja kierrättäminen on myös 

useimmissa tapauksissa taloudellisesti kannattamatonta. Mutta kasvua on odotettavissa: 

Suomella on kunnianhimoiset tavoitteet sähköautojen määrän lisäämisestä liikenteessä, 

ja yleisesti erilaisten akkuvarastojen kysynnän odotetaan myös kasvavan, erityisesti jos 

hinnat laskevat nykyisestä. 

 

Vaikka työn pohjalta ei tunnistettu nykymarkkinalla kannattavia liiketoimintamalleja, an-

toi se paljon tietoa siitä, mihin suuntaan markkina on kehittymässä, ja mihin energiayh-

tiön tulevaisuudessa kannattaisi fokusoitua. Keskusteluyhteys sähköautojen valmistajien 

tai maahantuojien kanssa on syytä pitää auki, sillä sen kautta on lähitulevaisuudessa avau-

tumassa liiketoimintamahdollisuuksia. Markkinan ollessa vielä alkuvaiheessa, hyvä vaih-

toehto on myös aktiivisesti etsiä pilotointimahdollisuuksia, ja kartuttaa tietoa ja osaamista 

käytännön pienten kokeilujen kautta. Työn toimeksiantaja, eli Helen, voisi esimerkiksi 

suunnitella yhteistä pilottia yhden sähköautovalmistajan kanssa Suomen markkinoille so-

pivasta kotitalousakusta. 

 

Yksi työn tärkeimmistä suosituksista on litiumioniakkujen markkinan seuraaminen. Ky-

seinen markkina kehittyy valtavan nopeasti ja olisikin tärkeää, että ajovoima-akkujen vo-

lyymeja, hintoja sekä teknologioita arvioitaisiin säännöllisin väliajoin uudelleen. Lisäksi 

joustossa toimivan sähkövaraston osalta on tärkeä seurata myös reservimarkkinoiden ke-

hitystä. Kaikki edellä mainitut muuttujat vaikuttavat siihen, tuleeko teollisuusakkujen ra-

kentamisesta ja operoinnista jossain vaiheessa kannattavaa liiketoimintaa.  

 

Lisäksi on huomioitava, että sekä uusiokäytössä että muissakin käsittelyissä vaihtoeh-

doissa tarvitaan suurella todennäköisyydellä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Näin ollen 

kumppaniverkoston kartoittaminen on myös todella tärkeässä asemassa. Kuten luvussa 

5.2 on mainittu, erityisesti sähköautojen valmistajat, mutta myös akkuteknologioihin sekä 

teho- ja muuhun elektroniikkaan erikoistuneet yritykset ovat avainasemassa. Datan mer-

kitystä ei myöskään saa unohtaa. Datan kerääminen akun toiminnasta sen elinkaaren eri 

vaiheissa auttaa suunnittelemaan parempia ja luotettavampia uusia järjestelmiä. Dataan 

erikoistuneet yritykset voivat siten olla myös tärkeitä kumppaneita.  

7.4 Työn arviointi ja rajoitteet 

Työn tuloksia rajoittaa erityisesti ajovoima- sekä muiden teollisuusakkujen jälkimarkki-

naan liittyvät lukuisat avoimet kysymykset. Jälkimarkkinan arvo, eri toimijoiden vastuut 
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sekä regulaation rooli ovat vielä monen sumuverhon peitossa. Ovatko käytetyt akut lo-

pulta ongelmajätettä, vai hyvin arvokkaita ja kilpailtuja resursseja? Jälkimarkkinaan vai-

kuttavat lisäksi suuremmat, perustavanlaatuiset kysymykset, kuten se, millä tavalla liik-

kuminen yhteiskunnassamme tulee kehittymään, ja mikä teknologia lopulta voittaa kil-

pailun. Tällaiset muutokset tapahtuvat kuitenkin hitaasti, ja varmaa on se, että sähköau-

tojen, ja sen myötä litiumioniakkujen määrä tulee kasvamaan rajusti tulevaisuudessa. 

Kymmenien vuosien aikajänteellä sisältyy näihin lukuihin tietysti myös paljon epävar-

muutta.  

 

Konkreettisempia rajoitteita työn tuloksille muodostivat muun muassa se, että eri liike-

toimintamallien arvioiminen taloudellisesta näkökulmasta on hyvin vaikeaa. Esimerkki-

tapauksia on vasta vähän, ja useat hankkeet ovat pilotinomaisia, joten niiden kustannuksia 

ja kannattavuutta on vaikea arvioida. Työssä on tehty paljon oletuksia ja hyödynnetty 

parasta mahdollista saatavilla olevaa tietoa. Esimerkiksi uudelleenräätälöinnistä, eli käy-

tetyn ajovoima-akun muuttamisesta stationääriseksi energiavarastoksi, löytyy paljon ris-

tiriitaisia kustannusarvioita. Ja kuten luvussa 3.1.3 on mainittu, tämä uudelleenräätälöinti 

voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, mikä vaikuttaa olennaisesti kustannuksiin. Lukijan 

on siis hyvä tiedostaa, että kustannus-hyötyanalyysi antaa karkean, suuntaa antavan tu-

loksen eri skenaarioiden kannattavuudesta. Epävarmuustekijöiden takia onkin tärkeää, 

että markkinoita ja hintatasoja seurataan säännöllisesti, ja tuloksia arvioidaan uudelleen. 

 

Lisäksi liiketoimintaa arvioitaessa on otettava huomioon myös muita kustannuksia, kuten 

myynti-, markkinointi- ja hallinnolliset kulut. Nämä kustannukset on yksinkertaisuuden 

vuoksi jätetty kokonaan työn ulkopuolelle. Tiedossa ei ole myöskään tarkkaan käytettyjen 

ajovoima-akkujen hintaa, eikä sitä, miten tämä vaihtelee eri tapauksissa. Samoin reservi-

markkinoiden hintatasot määräytyvät joka vuosi uudelleen kysynnän ja tarjonnan mu-

kaan, eikä luotettavaa ennustetta ole olemassa. Uusiutuvan sähköntuotannon lisääntymi-

nen kasvattaa jouston tarvetta sähköverkossa, mutta samanaikaisesti lisääntyvät myös 

joustoon kykenevät resurssit. Viime vuosien aikana reservimarkkinoiden hintataso on ol-

lut laskussa jouston kasvavasta kysynnästä huolimatta (Fingrid, 2019b). Ei voida kuiten-

kaan absoluuttisesti sanoa, että tämä on ainoa mahdollinen kehityssuunta.  

 

Kaiken kaikkiaan energiayhtiön potentiaalisten roolien arvioiminen konkreettisesti osoit-

tautui haastavaksi. Tulokset ovat kuitenkin epätarkkuuksista huolimatta arvokkaita, sillä 

ne osoittavat pääpiirteittäin sen, missä vaiheessa markkinat ovat tällä hetkellä. Lisäksi 

tulokset toimivat hyvänä pohjana tulevaisuuden uusille tarkasteluille. Asiantuntijahaas-

tattelut olivat hyödyllisiä, sillä ne antoivat laajempaa perspektiiviä työhön eri toimijoiden 

näkökulmasta.  
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7.5 Tarve jatkotutkimukselle 

Tarvetta jatkotutkimukselle on paljon. Keskeisimpiä havaintoja työtä tehdessä olivat 

muun muassa tiedon sekä kokemusten puute. Olisikin tärkeää tutkia lähemmin, mitä esi-

merkiksi ajovoima-akkujen räätälöinti stationääriseksi energiavarastoksi käytännössä 

vaatii. Mitkä ovat tähän muutokseen liittyvät työvaiheet, tarvittavat komponentit sekä 

konkreettiset kustannukset? Näitä asioita on mahdollista selvittää esimerkiksi akkuken-

noja sekä -paketteja valmistavien yritysten kautta. Samalla tämä loisi pohjaa tarvittavan 

kumppaniverkoston rakentamiselle, ja auttaisi tunnistamaan ne toimijat, joiden kanssa 

energiayhtiö voisi lähteä rakentamaan liiketoimintaa akkujen uusiokäytön ympärille. Ko-

kemusten puute korostuu erityisesti siinä, että esimerkkitapauksia uusiokäytöstä on vasta 

todella vähän, minkä takia elinkaaren arviointi erilaisissa käyttökohteissa on hyvin han-

kalaa. Tutkimusta elinkaareen vaikuttavista tekijöistä kaivataan, mutta tällaisen tutki-

muksen tekeminen on vaikeaa, sillä tarkkojen tulosten saaminen edellyttää mahdollisesti 

useampien vuosien mittaisia kokeiluajanjaksoja.  

 

Jatkotutkimustarpeita liittyy myös liiketoimintamalleihin. Olisi esimerkiksi tärkeää tut-

kia, miten erilaiset palvelumallit voisivat vaikuttaa kannattavuuteen ja markkinoiden ky-

syntään. Kannattaisiko kotitalousakkuja myydä asiakkaille puhtaasti palvelumallilla? 

Tällöin energiayhtiö myös säilyttäisi omistajuuden akkuihin, ja tämä voisi puolestaan 

avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tarvetta on myös tutkia muita liiketoiminta-

malleja, joita tässä työssä ei ole käsitelty, kuten käytettyjen ajovoima-akkujen hyödyntä-

minen sähköautojen latausinfrastruktuurin tukena.  

 

Laajemmassa mittakaavassa tutkimusta kaivataan erityisesti regulaatioon sekä läpinäky-

vään arvontuotantoketjuun liittyen. Uusiokäyttöä helpottaisi merkittävästi standardien 

yhtenäistäminen sekä uusien standardien luominen, jolloin uusiokäyttö voitaisiin ottaa 

paremmin huomioon jo ensimmäisen elinkaaren suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Suu-

ria haasteita liittyy tällä hetkellä myös akkujen sekä niiden sisältämien raaka-aineiden 

jäljitettävyyteen, tunnistamiseen ja esimerkiksi ympäristövaikutuksien mittaamiseen. 

Tämä hankaloittaa kierrätystä, ja johtaa materiaalien sekä liiketoimintapotentiaalin me-

nettämiseen arvonluontiketjun aikana. Ollaan muun muassa ehdotettu, että akuille otet-

taisiin käyttöön kansainvälinen kennotason tunnistekoodi, joka helpottaisi jäljitettävyyttä.  

 

Energia-ala on tällä hetkellä suuressa murroksessa, ja osana tätä murrosta akkujen määrä 

markkinoilla kasvaa nopeasti. Valtioilta ja päättäjiltä vaaditaan nopeita toimia, jotta ak-

kumarkkinoiden kehitys voitaisiin toteuttaa kestävällä tavalla. Toistaiseksi akkumarkki-

nat keskittyvät vahvasti Aasiaan. Euroopalla on kuitenkin potentiaalia lähteä kilpailuun 

mukaan, ja viime vuosina se on vahvistanut jalansijaansa akkujen arvonluontiketjun eri 

osa-alueilla. Euroopan vahvuutena on muun muassa suuri määrä uusiutuvaa energiantuo-

tantoa, jolla on mahdollista vähentää akkujen valmistuksen ympäristövaikutusta. Tämä 

yhdistettynä tehokkaaseen keräys- ja kierrätysverkostoon ovat varmasti tulevaisuuden 

valttikortteja, joita Euroopan on syytä tavoitella.  
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Liite 1 Laskelmat raaka-aineiden riittävyydelle  

Taulukko 1. / Liite 1. Suomessa myytävien sähköautojen akkujen kapasiteetteja. Keskiarvo ajo-

neuvo-akkujen koolle on noin 50 kWh (alin rivi).  

Automalli Akun kapasiteetti 

VW e-up! 18,7 kWh 

Hyundai Ioniq 28 kWh 

Nissan Leaf 30 kWh 

Kia Soul EV 30 kWh 

BMW i3 33 kWh 

Renault Kangoo 33 kWh 

VW e-Golf 35 kWh 

Renault Zoe 41 kWh 

Hyundai Kona electric 64 kWh 

Tesla Model 3 50–75 kWh 

Tesla Model S 85 kWh 

Jaguar I-Pace 90 kWh 

Audi e-Tron 95 kWh 

Tesla Model X 100 kWh 

Keskiarvo 53,23 kWh 
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Raaka-aineiden tarve vuonna 2050 on laskettu alla olevan kaavan mukaan:  

 

𝑀 =  𝐾 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼 

 

M Raaka-aineen tarve vuonna 2050 (kg) 

K  Sähköautokannan koko vuonna 2050 (kpl) 

E Ajovoima-akkujen keskimääräinen kapasiteetti (kWh) 

I  Materiaali-intensiteetti (kg/kWh) 

 

 

 

Taulukko 2. / Liite 1. Laskelmat raaka-aineiden tarpeesta vuonna 2050 matalassa skenaariossa, jossa 

sähköautokannan koko vuonna 2050 on miljardi sähköautoa.  

 
 

Taulukko 3. / Liite 1. Laskelmat raaka-aineiden tarpeesta vuonna 2050 korkeassa skenaariossa, 

jossa sähköautokannan koko vuonna 2050 on 1,8 miljardia sähköautoa.

 

Matala skenaario

Raaka-aine Koboltti Litium Nikkeli Luonnongrafiitti

Materiaali-intensiteetti 

akuissa (kg/kWh) 0,211 0,122 0,636 1,2

Arvioidut globaalit reservit 

vuonna 2017 (Mt) 7,06 20,76 73,83 270,00

Sähköautokannan koko 

vuonna 2050 (milj. kpl) 1000 1000 1000 1000

Keskimääräinen akun koko 

(kWh) 50 50 50 50

Kokonaistarve 2050 

mennessä (Mt) 10,55 6,10 31,80 60,00

Osuus reserveistä 149,4 % 29,4 % 43,1 % 22,2 %

korkea skenaario

Raaka-aine Koboltti Litium Nikkeli Luonnongrafiitti

Materiaali-intensiteetti 

akuissa (kg/kWh) 0,211 0,122 0,636 1,2

Arvioidut globaalit reservit 

vuonna 2017 (Mt) 7,06 20,76 73,83 270,00

Sähköautokannan koko 

vuonna 2050 (milj. kpl) 1800 1800 1800 1800

Keskimääräinen akun koko 

(kWh) 50 50 50 50

Kokonaistarve 2050 

mennessä (Mt) 18,99 10,98 57,24 108

Osuus reserveistä 269,0 % 52,9 % 77,5 % 40,0 %
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Liite 2 Kustannus-hyötyanalyysin laskelmat 

Skenaario 1: Uusiokäyttö kotitalousakkuina 

 

Lähtötiedot

Akun tiedot

kapasiteetti 5 kWh

Listahinta tällä hetkellä Suomessa 9000 €

Muita lähtötietoja

Kennojen valmistuskustannukset tällä hetkellä 200 €/kWh

Kennojen valmistuskustannukset vuonna 2030 73 €/kWh

Kennot 65 % akkupaketin hinnasta

Uusien akkupakettien hinta nyt 308 €/kWh

Uusien akkupakettien hinta 2030 112 €/kWh

Käytettyjen ajovoima-akkujen hinta nyt (50 % 

uusien hinnasta) 154 €/kWh

Käytettyjen EV akkujen hinta 2030 (50 % uusien 

hinnasta) 56 €/kWh Hinnan alenema keskimäärin 12 % vuodessa

Uudelleenräätälöinnin kustannukset sisältäen 

tehoelektroniikan, kuljetukset, varastoinnin sekä 

muut työt

400 €/kWh

Myydyt kotitalousakut ensimmäisenä vuotena 50 kpl vuotuisen kysynnän kasvun oletetaan olevan 20 %

Diskonttauskorko

Kannattavuustarkastelu kolmella eri myyntihinnalla
Hinta 1: 1/2 nykyisestä myyntihinnasta (4500 €)

Vuosi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Myydyt akut (kpl/a) 0 50 60 72 86 104 124 149 179 215 258

Liikevaihto (€) 0 225000 270000 324000 388800 466560 559872 671846 806216 967459 1160951

Myyty kapasiteetti yhteensä (kWh) 0 250 300 360 432 518 622 746 896 1075 1290

Käytettyjen EV akkujen hankintahinta (€/kWh) 0 154 138 123 110 98 88 79 70 63 56

Uudelleenräätälöinnin kustannukset (€/kWh) 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Kustannukset yhteensä 0 138462 161283 188310 220360 258409 303625 357410 421443 497737 588703

Liikevoitto 0 86538 108717 135690 168440 208151 256247 314436 384772 469722 572248

Vuotuisen liikevoiton nykyarvo 0 82418 98610 117214 138576 163092 191216 223464 260429 302787 351311

Kumulatiivinen nykyarvo 0 82418 181028 298241 436817 599909 791125 1014589 1275018 1577805 1929115

Hinta 2: 1/3 nykyisestä myyntihinnasta (3000 €)

Vuosi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Myydyt akut (kpl/a) 0 50 60 72 86 104 124 149 179 215 258

Liikevaihto (€) 0 150000 180000 216000 259200 311040 373248 447898 537477 644973 773967

Myyty kapasiteetti yhteensä (kWh) 0 250 300 360 432 518 622 746 896 1075 1290

Käytettyjen EV akkujen hankintahinta (€/kWh) 0,00 154 138 123 110 98 88 79 70 63 56

Muut kustannukset (€/kWh) 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Kustannukset yhteensä 0 138462 161283 188310 220360 258409 303625 357410 421443 497737 588703

Liikevoitto 0 11538 18717 27690 38840 52631 69623 90488 116034 147236 185264

Vuotuisen liikevoiton nykyarvo 0 10989 16977 23919 31953 41238 51954 64308 78536 94909 113736

Kumulatiivinen nykyarvo 0 10989 27966 51886 83839 125077 177031 241339 319875 414785 528521

Hinta 3: 1/4 nykyisestä myyntihinnasta (2250 €)

Vuosi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Myydyt akut (kpl/a) 0 50 60 72 86 104 124 149 179 215 258

Liikevaihto (€) 0 112500 135000 162000 194400 233280 279936 335923 403108 483729 580475

Myyty kapasiteetti yhteensä (kWh) 0 250 300 360 432 518 622 746 896 1075 1290

Käytettyjen EV akkujen hankintahinta (€/kWh) 0,00 154 138 123 110 98 88 79 70 63 56

Muut kustannukset (€/kWh) 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Kustannukset yhteensä 0 138462 161283 188310 220360 258409 303625 357410 421443 497737 588703

Liikevoitto 0 -25962 -26283 -26310 -25960 -25129 -23689 -21487 -18335 -14007 -8227

Vuotuisen liikevoiton nykyarvo 0 -24725 -23839 -22728 -21358 -19689 -17677 -15270 -12410 -9029 -5051

Kumulatiivinen nykyarvo 0 -24725 -48564 -71292 -92650 -112339 -130016 -145286 -157696 -166726 -171776

5 %
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Skenaario 2: Uusiokäyttö teollisuusakkuna (malli 1) 

 

 

 

Lähtötiedot

Akun tiedot

kapasiteetti 600 kWh

teho 600 kW

Liityntä jakeluverkkoon 10 kV

Kuukauden suurin tuntikeskiteho 2/3 

maksimista

400 kW

Huoltokustannukset 1000 €/vuosi

Sähköliittymän tiedot

Keskijänniteliittymismaksu 20000 €

Perusmaksu 175 €/kk

Tehomaksu 3,68 €/kW, kk

Siirtomaksu talvella (joulukuu - helmikuu) 0,0141 €/kWh

Siirtomaksu muu aika 0,0063 €/kWh

Siirtomaksu painotettu keskiarvo 0,00825 €/kWh

Verot 0 €

Reservimarkkinat

Vuoden 2019 vuosimarkkinahinta 13,5 €/MW/h

Vuoden 2019 keskimääräinen 

tuntimarkkinahinta

23,7 €/MW/h

Tarjotut tunnit (90 % vuoden tunneista) 7884 h

tarjottu teho 600 kW

Keskimääräinen määrä syklejä tunnissa 0,17 kpl

Muita lähtötietoja

Käytettyjen ajovoima-akkujen hinta nyt 154 €/kWh

Käytettyjen EV akkujen hinta 2030 56 €/kWh

Tehoelektroniikka muodostaa 35 % akun 

hinnasta

Uudelleenräätälöinnin kustannukset 50 €/kWh

Kannattavuustarkastelu

Diskonttauskorko 5 %

Vuosi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reserviin myytävät tunnit 0 7884 7884 7884 7884 7884 7884 7884 7884 7884 7884

Reservin hinta (€/MW/h) 13,5 13,5 13,095 12,7022 12,3211 11,9515 11,5929 11,2451 10,9078 10,5805 10,2631

Kapasiteetti (MW) 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

tuotto (€) 0 63860 61945 60086 58284 56535 54839 53194 51598 50050 48549

Investointi

Käytetyt akut -92308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tehoelektroniikka -49704

Liittymä -20000

Uudelleenräätälöinti -30000

Yhteensä -192012

Muuttuvat kustannukset

Keskijännitetehosiirron perusmaksu (€) 0 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Tehomaksu (€) 0 17664 17664 17664 17664 17664 17664 17664 17664 17664 17664

Varaston tekemät syklit (kpl) 0 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340

Ladattu sähköenergia (kWh) 0 804168 804168 804168 804168 804168 804168 804168 804168 804168 804168

Sähkön siirrron kustannukset (€) 0 6634 6634 6634 6634 6634 6634 6634 6634 6634 6634

huoltokustannukset (€) 0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Muuttuvat kustannukset yhteensä 0 27398 27398 27398 27398 27398 27398 27398 27398 27398 27398

Liikevoitto (50 % koko liikevoitosta) -192012 36462 34546 32688 30885 29137 27441 25796 24200 22652 21150

Vuotuisen liikevoiton nykyarvo -192012 34726 31334 28237 25409 22829 20477 18332 16379 14602 12984

Kumulatiivinen nykyarvo -192012 -157286 -125952 -97715 -72305 -49476 -28999 -10667 5713 20314 33299
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Skenaario 3: Uusiokäyttö teollisuusakkuna (malli 2) 

 

 
 

 

 

Lähtötiedot

Akun tiedot

kapasiteetti 600 kWh

teho 600 kW

Liityntä jakeluverkkoon 10 kV

Kuukauden suurin tuntikeskiteho 2/3 

maksimista

400 kW

Huoltokustannukset 1000 €/vuosi

Sähköliittymän tiedot

Keskijänniteliittymismaksu 20000 €

Perusmaksu 175 €/kk

Tehomaksu 3,68 €/kW, kk

Siirtomaksu talvella (joulukuu - helmikuu) 0,0141 €/kWh

Siirtomaksu muu aika 0,0063 €/kWh

Siirtomaksu painotettu keskiarvo 0,00825 €/kWh

Verot 0 €

Reservimarkkinat

Vuoden 2019 vuosimarkkinahinta 13,5 €/MW/h

Vuoden 2019 keskimääräinen 

tuntimarkkinahinta

23,7 €/MW/h

Tarjotut tunnit (90 % vuoden tunneista) 7884 h

tarjottu teho 600 kW

Keskimääräinen määrä syklejä tunnissa 0,17 kpl

Muita lähtötietoja

Käytettyjen ajovoima-akkujen hinta nyt 154 €/kWh

Käytettyjen EV akkujen hinta 2030 56 €/kWh

Tehoelektroniikka muodostaa 35 % akun 

hinnasta

Uudelleenräätälöinnin kustannukset 50 €/kWh

Kannattavuustarkastelu

Diskonttauskorko 5 %

Vuosi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reserviin myytävät tunnit 0 7884 7884 7884 7884 7884 7884 7884 7884 7884 7884

Reservin hinta (€/MW/h) 13,5 13,5 13,095 12,7022 12,3211 11,9515 11,5929 11,2451 10,9078 10,5805 10,2631

Kapasiteetti (MW) 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

tuotto (€) 0 63860 61945 60086 58284 56535 54839 53194 51598 50050 48549

Investointi

Käytetyt akut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tehoelektroniikka -49704

Liittymä -20000

Uudelleenräätälöinti -30000

Yhteensä -99704

Muuttuvat kustannukset

Keskijännitetehosiirron perusmaksu (€) 0 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Tehomaksu (€) 0 17664 17664 17664 17664 17664 17664 17664 17664 17664 17664

Varaston tekemät syklit (kpl) 0 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340

Ladattu sähköenergia (kWh) 0 804168 804168 804168 804168 804168 804168 804168 804168 804168 804168

Sähkön siirrron kustannukset (€) 0 6634 6634 6634 6634 6634 6634 6634 6634 6634 6634

huoltokustannukset (€) 0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Muuttuvat kustannukset yhteensä 0 27398 27398 27398 27398 27398 27398 27398 27398 27398 27398

Liikevoitto (50 % koko liikevoitosta) -99704 18231 17273 16344 15443 14568 13720 12898 12100 11326 10575

Vuotuisen liikevoiton nykyarvo -99704 17363 15667 14119 12705 11415 10238 9166 8190 7301 6492

Kumulatiivinen nykyarvo -99704 -82341 -66674 -52556 -39851 -28436 -18198 -9032 -842 6459 12951


