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YHTEENVETO & JOHTOPÄÄTÖKSET



Toimialan merkittävinä kehitystrendeinä nähdään mm. 
ajoneuvojen sähköistyminen ja materiaalien kierrätyksen kasvu

1. AJONEUVOT

AJONEUVOKANNAN KORKEA ROMUTUS- JA KESKI-IKÄ RISTIRIIDASSA 
PÄÄSTÖTAVOITTEIDEN JA TURVALLISUUSNÄKÖKULMIEN KANSSA
Suomen ajoneuvokannan romutus- ja keski-ikä liikkuu väärään suuntaan huomioiden 
valtion päästövähennystavoitteet. Iällä on myös merkittävä vaikutus henkilöautojen 
kolariturvallisuuteen. Ajoneuvokannan keski-iän nuorentaminen yhdellä vuodella voisi 
vähentää henkilöautojen yhteenajoissa loukkaantuneiden kuljettajien määrää kahdella 
prosentilla. 

Sähköautojen määrä markkinassa kasvaa erityisen nopeasti vuoden 2030 jälkeen. 
Akkumateriaaleista on saatava materiaaleja talteen ja valmistajien on käytettävä 
kierrätysmateriaaleja. Akkumateriaalien kierrätys tuo haasteita 
autovalmistajille/akkuvalmistajille tulevaisuuden raaka-ainehankinnan 
ennustettavuuteen. Akkujen kierrätyksen volyymien ennustetaan kasvavan 2020-
luvun loppupuolella tai 2030 jälkeen. Akkuja ei välttämättä kierrätetä suoraan 
ajoneuvokäytön jälkeen vaan näille voi syntyä ns. toinen elämä esimerkiksi 
energiavarastona.

SÄHKÖAUTOT YLEISTYVÄT ERITYISESTI VUODEN 2030 JÄLKEEN -
SAMALLA MYÖS AKKUKIERRÄTYSVOLYYMIT KEHITTYVÄT

2. MATERIAALIT

MATERIAALIKIERRÄTYKSEN MÄÄRÄ KASVAA JA 
MINIMITAVOITTEIDEN ODOTETAAN LISÄÄNTYVÄN
Materiaalikierrätyksen määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan: kierrätykseen päätyvistä 
autoista tulee saada isompi osa kiertoon. Myös erilaisia minimitavoitteita 
kierrätysmateriaalien osuudelle näyttää syntyvän. Akkuasetuksessa on esitetty 2030 ja 
2035 koboltille, nikkelille, litiumille, lyijylle minimimääriä kierrätysmateriaalien käytöstä. 
EU:n Vihreän siirtymän osana ajoneuvoteollisuus on tunnistettu teollisuudeksi minne 
minimitavoitteita kierrätysraaka-aineille voidaan tuoda. Toistaiseksi ainakin muovin 
osalta on käyty keskustelua. 

MINIMITAVOITTEET HERÄTTÄVÄT VASTUSTUSTA TUOTTAJISSA 
Minimitavoitteita vastustetaan tuottajien puolelta, koska niiden nähdään vaikeuttavan 
ennustettavuutta raaka-aineiden saannille. Lisäksi minimitavoitteiden nähdään lisäävän 
kilpailua raaka-aineista.

MATERIAALIEN MÄÄRÄ MONIPUOLISTUU
Materiaalin määrä monipuolistuu: esimerkiksi muovin käyttö lisääntyy ja metallien laadut 
muuttuvat. Täysin selvää ei näytä olevan mihin materiaaleihin tulevaisuudessa luotetaan. 

NEITSEELLISTEN RAAKA-AINEIDEN HINTOJEN ODOTETAAN 
NOUSEVAN PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ

Ainakin pitkällä aikavälillä EU:n regulaatio näyttää tuovan toimintaympäristöön sellaisia 
elementtejä, jotka nostavat ajoneuvovalmistajien käyttämien neitseellisten raaka-aineiden 
hintaa. Ajoneuvosuunnittelussa on panostettava materiaaleihin, joita on helpompi kierrättää. 



Muutokset ovat varsin suuria ja vaativat uusia toimintatapoja 
sekä kasvavaa yhteistyötä läpi arvoketjun

3. LIIKETOIMINNAN MURROS

UUDELLEENVALMISTUS JA COMPONENTS-AS-A-SERVICE 

Tulevaisuuden raaka-aineiden saatavuuden ennustettavuuden parantamiseksi 
ratkaisuna voivat olla uudelleenvalmistuksen lisääminen ja uudet liiketoimintamallit, 
kuten components-as-a-service, missä esimerkiksi auton akku myydään palveluna, 
joka palautetaan valmistajalle käytön jälkeen. 

Niin sanottuja closed-loop -konsepteja on kehitetty mutta näiden fokus näyttää 
olevan ainakin toistaiseksi enemmän tuotannon aikaisen jätteen, esimerkiksi 
alumiinijätteen, kierrätyksessä. Toisaalta esimerkiksi Ford on kertonut kehittävänsä 
akkujen tuotantoketjua niin, että akkumateriaaleille syntyisi täysin suljettu elinkaari. 

CLOSED LOOP -KONSEPTIT 

4. TOIMIJAKENTÄN KEHITYS

AUTOVALMISTAJILLA OMIA HIILINEUTRAALIUSTAVOITTEITA -
KIERRÄTETTÄVIEN MATERIAALIEN OSALTA TAVOITTEET VIELÄ EPÄSELVIÄ

Autovalmistajat ovat asettaneet omia hiilineutraliteettitavoitteita. Käytettävien 
materiaalien osalta on odotettavissa muutoksia kohti helpommin kierrätettäviä 
materiaaleja mutta täysin selkeää tiekarttaa ei välttämättä vielä ole tai sitä ei ole 
julkisuuteen kerrottu. 

LISÄÄNTYVÄ YHTEISTYÖ 

Ylipäätään yhteistyö ja koordinaatio arvoketjussa näyttää lisääntyvän. 
Materiaalituottajista, komponenttituottajiin, autovalmistajiin, liikennepalvelun tarjoajiin 
ja kierrättäjiin, materiaalikierrätys vaatii enemmän yhteistyötä toimijoiden välillä. 

KIERRÄTYSOPERAATTORIT PANOSTAVAT LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN
Kierrätysoperaattoreiden kentässä yleisesti leimaavaa on laajentuminen 
yrityskauppojen myötä, uudet investoinnit ja yhteistyö (mm. uusi kierrätysosaaminen ja 
maantieteellinen kattavuus), panostukset erityisesti akkujen kierrätykseen, sekä 
materiaalien kierrätysmenetelmien tehostamiseen. 

UUSIA TOIMIJOITA AJONEUVOJEN MATERIAALIEN KIERRÄTYKSEEN
Suomen kierrätysalalle on viime vuosina tullut myös uusia start-up-yrityksiä, kuten 
uusioakkuja käytöstä poistuneista ajoneuvoakuista valmistava Kravee Oy, sekä rengas-
ja muovijätettä kierrättävä ja jalostava Green Tyre Recycling Oy. 

Romuajoneuvodirektiivin vaikutusarvioinnissa on nostettu yhtenä seikkana esiin 
tuottajien osuus romuajoneuvon käsittelyn kustannusten kattamisessa. Tätä pidetään 
nykyisellään muita tuottajavastuusektoreita pienempänä. Tulevaisuudessa yhtenä 
mahdollisena kehityspolkuna on se, että lainsäädäntö lisää käsittelyn vaikeusastetta 
ja kasvattaa täten käsittelyn kustannuksia. Kun autosta joudutaan tarkemmin 
poistamaan materiaaleja (esim. puskurit, lasit, haitalliset aineet) kasvaa paine sille, 
että romumateriaalista saatavat hinnat ei enää kattaisi käsittelyn kustannuksia.

ROMUAJONEUVODIREKTIIVIN PÄIVITYS TARKASTELEE TUOTTAJIEN 
RAHOITUSOSUUTTA ROMUAJONEUVON ELINKAAREN PÄÄSSÄ



TRENDIT & REGULAATIO



Ajoneuvojen keskimääräinen romutusikä 
on kasvanut selvästi 2000 luvulla

• Ajoneuvojen romutusmäärät ovat 
kasvaneet viimeisen reilun kymmenen 
vuoden aikana.

• Vuonna 2018, romutuspalkkion turvin tehty 
kierrätysennätys on rikkoutunut vuonna 
2021. Romutuspalkkio ja metallien hinnat 
vauhdittivat romutusmarkkinaa viime 
vuonna. 

• Ajoneuvojen keskimääräinen romutusikä 
Suomessa on yli 21 vuotta. Autot 
romutetaan keskimäärin yli 3 vuotta 
vanhempina kun 2000-luvun alussa. 

• Ajoneuvojen keskimääräinen romutusikä 
vaihtelee alueellisesti. Uudellamaalla 
romutettavan ajoneuvon keski-ikä on 19,6 
vuotta (2020) kun se esimerkiksi Lapissa ja 
Pohjois-Karjalassa on yli 23 vuotta. 

• Suuri osa autoista päätyy murskaamoille 
niin, että niistä ei hyödynnetä 
uusiokäyttöön soveltuvia varaosia. Vain 
noin 20% ajoneuvoista kulkee purkamoiden 
kautta murskaamolle. 

• Verrattuna muihin pohjoismaihin Suomessa 
autot ovat käytössä selvästi pidempään. 
Muissa pohjoismaissa keskimääräinen 
romutusikä on 16-18 vuotta

Lähteet: Autoalan tiedotuskeskus (2022); Maaseudun Tulevaisuus 
(2021); Uusiouutiset (2021) 



EU:n sisämarkkinoilla materiaalikierrätykseen kohdentuu 
jatkossa merkittävää regulaatiopakotetta, mikä luo kokonaan 
uutta kysyntämarkkinaa kierrätetyille raaka-aineille
• EU:n sisämarkkinoiden kierrätys- ja jätemarkkinoiden kehitystä ohjaa 

tulevaisuudessa merkittävästi enemmän EU:n materiaalien ja tavaroiden 
uudelleenkäyttö- ja kierrätysperiaatteet

• Tällä hetkellä EU on täysin riippuvainen monien keskeisten materiaalien osalta 
ja koronapandemia viimeistään on osoittanut globaalien arvoketjujen 
haavoittuvuuden.

• Aikaisemmista kierrätystavoitteista ja strategioista poiketen, EU on 
kommunikoinut selvästi, että kierrätystavoitteet eivät enää ole vain 
ympäristötavoitteiden tukemiseksi vaan EU:n raaka-aineiden sisämarkkinoiden 
ja raaka-ainevirtojen taloudellisen arvon merkittäväksi kehittämiseksi. 
Kyseessä on unionin sisämarkkinoiden taloudellisen riippumattomuuden 
kehittäminen ja tästä syystä myös keskeinen unionin 2020-luvun tavoite.

• Merkittävänä tulevana muutoksena EU luo ensi kertaan regulaatiolla 
pakottavat vaatimukset sisällyttää kierrätysraaka-aineita uusiotuotannon 
hyödykkeisiin.

• Osana globaalien ympäristötavoitteiden kehittämistä EU on jo pitkään pyrkinyt 
vähentämään jätevientiä pois Euroopasta, mutta samalla lisäämään painetta 
kierrätyskapasiteetin kasvattamiseksi EU:ssa.

• EU:n komissio on poliittisesti viestinyt, että jätteenpoltosta pyrittäisiin 
pääsemään eroon, mutta todellisuudessa alan toimijat ja tutkimuslaitokset ovat 
korostaneet, että jätettä syntyy määrällisesti koko ajan enemmän ja, että 
jätteenpolton lopettaminen lyhyellä aikavälillä on mahdotonta kiristyvien 
jätevientikieltojen takia. Tästä huolimatta jätteenpolttoon odotetaan 
kohdistuvan yhä enemmän kustannuspaineita, vaikka suoraan ETS:n alle 
jätteenpolttoa ei vielä olla unionissa siirtämässä.

EU:n jätevienti vähenee merkittävästi 2020-luvulla asteittaisen jäteviennin 
kieltämisellä (pl. edistyneet kierrätysmaat ja jakeet).

Materiaalituotantoon tulee sitovat pakotteet käyttää kierrätettyjä raaka-aineita, 
mikä synnyttää kysyntää kierrätysraaka-aineille.

Euroopan maiden kierrätysjärjestelmiin kohdistuu merkittävä paine kehittää 
kapasiteettia sekä kierrätysosuuksia, sillä EU pakottaa materiaalin kiertämään 
unionin sisällä luomalla väkisin uutta kysyntämarkkinaa. Muutos tapahtuu 
vaiheittain regulaatioiden käyttöönoton myötä 2022-2028 välillä.

Jätteenpolton hinta nousee pitkällä aikavälillä lisäten exit-vaihtoehdon 
kustannuksia.

Päästöoikeuden hinnannousu osaltaan voimistaa edistyksellisten kierrätysraaka-
aineiden kysyntää kun neitseellisen tuotannon päästöstä tulee voimakkaampi 
kustannusvaikutus.



EU komissiolla on parhaillaan käynnissä 
romuajoneuvodirektiivin päivitys

Mistä on kyse? Miksi direktiiviä muokataan? Mitkä asiat voivat muuttua? (1

• Ns. End-of-Life Vehicles –direktiivi on alun perin 
otettu käyttöön vuonna 2000. 

• Direktiivi määrittää tavoitteet romuajoneuvoille 
ja näiden komponenteille ja rajoittaa haitallisten 
aineiden käyttöä ajoneuvojen valmistuksessa. 

• Komissiossa on parhaillaan käynnissä direktiivin 
vaikutusten arviointi ja tavoitteena on, että 
päivitetystä direktiivistä tulisi ehdotus vuoden 
2022 loppupuoliskolla, Q4 aikana. 

• Direktiivistä on kerätty sidosryhmiltä palautetta 
ja tehty vaikuttavuusarviointia. Tarkka 
direktiivin sisältö ei ole vielä tiedossa.

• Ajoneuvojen valmistus on muuttunut 20-
vuoden takaisesta lisäten mm. muovin, 
hiilikuidun ja elektroniikan määrä. 

• Ajoneuvomarkkina sähköistyy ja esimerkiksi 
akut tarvitsevat elinkaaren päässä omat 
käsittelynsä. 

• Direktiiviä tarvitsee päivittää myös Euroopan 
Vihreän kehityksen tavoitteiden ja 
Kiertotalousstrategian mukaiseksi.

• Vihreän siirtymän osana ajoneuvot on 
identifioitu yhdeksi tuotteeksi, missä komissio 
miettii lainsäädännöllisiä vaatimuksia 
uusioraaka-aineiden markkinan kehittämiseksi 
pakollisten minimimäärien kautta. 

• Kiertotalousstrategiassa huomioitiin 
ajoneuvojen suunnittelun linkittäminen 
paremmin end-of-life –käsittelyyn esimerkiksi 
kiertotalousmateriaalien hyödyntämisen ja 
kierrätyksen tehostamisen kautta.  

• Nykyinen direktiivi ei huomioi ns. kierrätyksestä 
hävinneitä autoja, joita ei raportoida 
nykyisellään ja joiden arvioidaan olevan n. 35% 
tai 4 miljoonaa kappaletta romuajoneuvoista 
vuosittain.

• Uusien valmistuksessa käytettävien 
materiaalien huomioiminen. 

• Direktiivi nykyisellään ei huomioi tiettyjä 
ajoneuvoja, kuten kuorma-autoja ja 
moottoripyöriä. 

• Jätteen syntymisen ehkäisemiseen panostukset 
niin, että korjaaminen ja uudelleenkäyttö 
huomioidaan suunnittelussa. 

• Ajoneuvotuottajien rahoituksellinen rooli 
romuajoneuvojen hallinnassa. 

• Kierrätyksen ja uudelleen käytön 
kasvattaminen. 

THE EUROPEAN GREEN DEAL IDENTIFIES VEHICLES 
AS ONE PRODUCT WHERE “THE COMMISSION WILL 
CONSIDER LEGAL REQUIREMENTS TO BOOST THE 
MARKET OF SECONDARY RAW MATERIALS WITH 

MANDATORY RECYCLED CONTENT”

Lähteet: EU komissio (2022) (1 Listatut asiat on komission vaikuttavuus arvioinnissa esiintuomia kohtia. 
Direktiivin lopullisesta sisällöstä ei ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa. 



End-of-life direktiivin sisältö on vielä auki, mutta esimerkiksi 
kierrätysmuoville asetettavista minimitavoitteista on keskusteltu

• Direktiivin lopullisesta sisällöstä ei voi tässä vaiheessa sanoa mitään 
varmaa.

• Yksi asia, mistä on julkisesti keskusteltu direktiivin yhteydessä on 
pakollisten minimikierrätysraaka-ainetavoitteiden asettaminen, tietyille 
ajoneuvoissa käytettäville muovikomponenteille.

• Minimitavoitteiden haasteena nähdään riittävä, korkeatasoisten 
kierrätettyjen raaka-aineiden saatavuus ja sitä kautta mahdollisesti 
syntyvät tuotanto-ongelmat.  

• Ajoneuvojen muoveista paljon on tehty komposiittimateriaaleista, mikä 
tekee niiden kierrättämisestä haasteellista. 

• Esimerkiksi European Recycling Industries’ Confederation on esittänyt, että 
kestomuoville (thermoplastic polymers) asetettaisiin uudelleen käytön 
tavoitteeksi 25% vuonna 2025, 30% vuonna 2030 ja 35% vuonna 2035. 
Järjestö on esittänyt myös muovin talteenoton tavoitteiden kiristämistä. 

• Volvo on jo ilmoittanut, että sen tavoitteena on, että vuoteen 2025 
mennessä 25% sen käyttämistä muoveista tulisi kierrätetyistä 
materiaaleista.

• Myös esimerkiksi Eurooppalainen alumiiniteollisuus on vastustanut 
minimitavoitteiden asettamista vedoten siihen, että nämä tavoitteet 
johtaisivat ainoastaan kierrätetyn alumiinin siirtämiseen toisilta aloilta 
autoteollisuuteen ja ei näin synnyttäisi lisähyötyjä kiertotalouteen. 

“THE EUROPEAN GREEN DEAL IDENTIFIES 
VEHICLES AS ONE PRODUCT WHERE “THE 

COMMISSION WILL CONSIDER LEGAL 
REQUIREMENTS TO BOOST THE MARKET OF 

SECONDARY RAW MATERIALS WITH 
MANDATORY RECYCLED CONTENT”

Lähteet: Euractiv (2021); European Aluminium (2021) 



EU:n akkuasetus on toinen ajoneuvoteollisuutta koskeva 
regulaatiokohta, missä tuotantoon tuodaan minimi 
kierrätysmateriaalitavoitteita

• Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii akkujen käytön 
lisäämistä useilla aloilla, kuten liikenteessä, uusiutuvassa 
energiassa ja digitalisaatiossa.

• Kannettavien akkujen kierrätysasteen tulisi olla 65 prosenttia 
vuonna 2025 ja 70 prosenttia vuonna 2030. Autojen käyttövoima-
akuista tulevaisuudessa pyritään saamaan talteen kaikki. 

• Lisäksi ajoneuvojen akkuihin tullaan liittämään ns. akkupassi. 
Tämä on digitaalinen tuote- ja käyttöhistoriaseloste, joka seuraa 
akun elinkaarta. 

• Komission akkuasetusehdotus sisältää arvokkaille materiaaleille 
talteenottotavoitteita. Talteenottoasteiden laskentatavasta tulee 
tarkempi esitys komissiolta vuonna 2023. 

• Vuoteen 2030 mennessä akkuja tulee koskemaan ns. 
sekoitevelvoite, joka edellyttää tiettyä minimimäärää kierrätettyjä 
raaka-aineita neitseellisten materiaalien joukossa. 

• EU:n talteenottotavoitteita on jo kritisoitu riittämättömiksi ja 
niiden on kuvattu jättävän EU:n teollisuuden jälkeen suhteessa 
Kiinaan. Toisaalta esimerkiksi autoteollisuus on kritisoinut 
ehdotusta ja sen aiheuttamia pelkoja liittyen kierrätettyjen 
materiaalien riittävyyteen ja mahdottomuuteen ennustaa 
kierrätettyjen materiaalien määrää 15 vuoden päähän kun 
sähköautojen akkuja palautuu kierrätykseen. 

• Lisäksi kierrätysmateriaalin käyttöön liittyvää raportointitaakkaa 
on kritisoitu erittäin raskaaksi. 

Lähteet: Valtioneuvosto (2020); Euractiv (2021) 

TALTEENOTTO
-TAVOITTEET

KIERRÄTYS-
MATERIAALIN 

MÄÄRÄ

KOBOLTTI NIKKELI KUPARI LITIUM LYIJY

2025 90% 90% 90% 35% 90%

2030 95% 95% 95% 70% 95%

2030 12% 4% - 4% 85%

2035 20% 12% - 10% 85%

VOIMAAN-
TULO

Tavoitteena on, että akkuasetusta päästään 
soveltamaan vuonna 2022.



Suomessa jätelainsäädännön uudistus vuonna 2021 toi 
uudistuksia myös tuottajavastuun osalta esimerkiksi tiedotus ja 
raportointivelvoitteiden muodossa

• Jätehuollon tuottajavastuu koskee edelleen yrityksiä, jotka saattavat markkinoille ammattimaisesti akkuja tai paristoja, 
autoja, pakkauksia, paperia tai paperituotteita, renkaita taikka sähkö- tai elektroniikkalaitteita. Uutta on, että 
tuottajavastuu koskee ulkomaille sijoittautuneita yrityksiä, kun ne myyvät edellä mainittuja tuotteita etäkaupalla 
suoraan käyttäjälle Suomeen. Suomeen sijoittautuneet etämyyjät ovat vastaavasti tuottajavastuun piirissä myynnin 
kohdemaassa.

• Tuottajayhteisön on 1.1.2023 alkaen määriteltävä tuottajien maksamat kierrätysmaksut tasapuolisesti suhteessa 
näiden markkinoille saattamiin tuotteisiin. Hallinnolliset maksut tulee määrittää siten, ettei niiden osuus ole 
kohtuuttoman suuri verrattuna tuottajan markkinoille saattamien tuotteiden määrään ja muihin 
tuottajavastuuvelvoitteista johtuviin maksuihin.

• Lisäksi maksut on porrastettava ympäristöperusteisesti. Maksuosuuksia määrittäessään tuottajayhteisön on 
mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon tuotteen kestävyys, korjattavuus, uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja 
vaarallisten aineiden esiintyminen. 

• Tuottajan (tai tuottajayhteisön) on valvottava 1.1.2023 alkaen säännöllisesti ja suunnitelmallisesti laissa säädettyjen 
velvoitteiden toteutumista. 

• Tuottajan (tai tuottajayhteisön) on tiedotettava käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanottopaikkojen sijainnista ja 
aukioloajoista sekä vastaanotettavista jätteistä. Lisäksi tuottajan on tiedotettava ja neuvottava jätteen määrän ja 
haitallisuuden vähentämistä ja uudelleenkäyttöä koskevista toimista sekä roskaantumisen ehkäisemisestä. Tuottajan on 
toimitettava vuosittain selvitys tiedotuksesta Pirkanmaan ELY-keskukselle.

• Kaikkien alojen tuottajien tai tuottajayhteisöjen on jatkossa toimitettava vuosittaiset seurantatiedot Pirkanmaan 
ELY-keskukselle 30.6. mennessä.

• Tuottajien (tai tuottajayhteisöjen) on järjestettävä keräys ja kuljetus siten, että tuotteet eivät vaurioidu tarpeettomasti ja 
että ehjät tai korjauskelpoiset tuotteet ja niiden osat pidetään erillään tai erotellaan tarvittaessa.

• Tuottajien on edistettävä uudelleenkäyttöä mahdollisuuksien mukaan niin, että tuotteen haltijat ja muut jätehuollon 
toimijat saavat tietoa tuotteen ja sen osien uudelleenkäyttömahdollisuuksista, purkamisesta sekä vaarallisten aineiden ja 
osien sijainnista.

• Tuottajavastuu koskee 
ulkomaisia yrityksiä, jotka 
myyvät etäkaupalla 
Suomeen. 

• Kierrätysmaksut 
määritettävä 
tasapuolisesti ja 
mahdollisuuksien mukaan 
ympäristöperusteisesti. 

• Omavalvonta 1.1.2023 
alkaen.

• Tuottajan tiedotettava ja 
neuvottava jätteen 
määrän ja haitallisuuden 
vähentämisestä. 

Poimintoja tuottajavastuu 
muutoksista



2030 mennessä Suomen henkilöautojen sähköautokannan 
ennakoidaan kasvavan noin 700 – 750 000 kappaleeseen ja 
pakettiautojen noin 40 - 50 000 ajoneuvoon
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Sähköistyminen erityisen 
nopeaa 2030-luvun jälkeen. 

• Yllä esitetty arvio 700 000 henkilöautosta perustuu Fossiilittoman liikenteen tiekartan, ns. politiikka- tai WAM 
(With Additional Measures) –skenaarioon.

• VTT on julkaissut syyskuussa 2021 uusimman ennusteen liikenteen sähköistymisestä, jonka mukaan 
Suomessa on vuonna 2030 noin 600 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa (perusskenaario). 

• 700 000 henkilöauton tavoitetta vuoteen 2030 mennessä pidetään haastavana mutta ei mahdottomana. 

• Autoalan tiedotuskeskus on helmikuussa 2022 päivittänyt henkilöautojen sähköautoennustettaan selvästi 
positiivisempaan suuntaan. Aiemmin Autoala arvioi ladattavien kannan kasvavan 600 000 kappaleeseen 
vuoteen 2030 mennessä mutta päivitetyssä ennusteessa määrän ennakoidaan kasvavan jopa 740 000 
ajoneuvoon. 

• Autoalan arvion mukaan Suomi on 7-8 vuotta jäljessä Norjan ja noin 3 vuotta Ruotsin 
sähköistymiskehityksestä.

• Suomen ladattavien pakettiautojen kanta kasvaa ensin hieman vajaaseen 13 000 vuoteen 2025 mennessä ja 
sitten nopeammin 2020-luvun jälkipuoliskolla noin 47 000 ladattavaan ajoneuvoon 2030 mennessä (Yllä 
esitetty Fossiilittoman liikenteen tiekartan WAM-skenaario).

• Akkuteknologian kehitys ja akkujen valmistuksen kapasiteetin kehitys tukevat nopeampaa kehitystä 2020-
luvun jälkipuoliskolla.

• Autoala on ennusteissaan ollut pessimistisempi ladattavien pakettiautojen määrästä vuodelle 2030 mutta on 
tosin nostanut omaa ennustettaan helmikuussa 2022 julkaistussa ennusteessa. Aiemmin Autoala arvioi 
ladattavien pakettiautojen määrän kasvavan noin 30 000 pakettiautoon 2030 mutta uusimmassa ennusteessa 
päästäisiin hieman vajaaseen 40 000 ladattavaan pakettiautoon. 

• Tavara-autoissa sähköistyminen menee suoraan täyssähköautoihin ja hybridien osuus jää pieneksi. Yksi 
ohjaava tekijä on julkisia hankintoja sääntelevä lainsäädäntö. 

Lähteet: LVM Fossiilittoman liikenteen tiekartta WAM Skenaario (2021); Autoalan tiedotuskeskus (2021 & 2022); VTT (2020); LVM (2021); 



Litiumioniakkujen kierrätysvolyymien kasvun ennakoidaan 
kiihtyvän tämän vuoden loppupuoliskolla

• Ajoneuvon akkujen käyttöiästä on tehty erilaisia arvioita, jotka vaihtelevat 8-15 vuoden välillä. EU 
on ainakin joissain taustaraporteissaan käyttänyt lukuna 8 vuotta, IEA arvioissaan 8-10 vuotta. 
Volkswagen on esimerkiksi taannut sen akulle 70% kapasiteetin 8 käyttövuoden tai 160 000 ajetun 
kilometrin jälkeen. 

• Kaikki akut eivät päädy suoraan kierrätykseen vaan osalle löytyy käyttöä seuraavissa 
käyttökohteissa, joita voivat olla akkujen käyttö energiateollisuuden energiavarastoina, 
kotitalouksien energiavarastoina tai latauslaitteisiin liitettyinä. 

• Esimerkiksi Fortumin akkuliiketoiminnan johtaja on sanonut, että tällä hetkellä kierrätetään 
pääasiassa akkujen tuotannossa syntyviä sivuvirtoja. Fortum odottaa suurempia volyymeita, 
käytöstä poistuvista autoista noin 5-10 vuoden päästä. 

• Litiumin saatavuus nähdään haastavana kun kaivosteollisuuden hankkeiden käynnistäminen vie 
helposti yli viisikin vuotta. 

• IHS Markit on arvioinut, että globaali litium-ioni akkujen kysyntä kasvaa 230 GWh vuonna 2020, 1700 
GWh:iin vuonna 2030. 

• Tutkimustalon mukaan litium-ioni akkujen kierrätyksestä tänään saadaan noin 1,301 kt vuosittain 
raaka-aineita. Vuoteen 2030 tämä pitää kolminkertaistaa 3500 kt kysyntään vastaamiseksi. 
Kierrätykseen päätyvien litium-ioniakkujen kasvu painottuu vuosikymmenen loppupuolelle kun 
ensimmäisiä EV-akkuja kierrätetään suuremmissa määrin.  

• Toinen tutkimustalo Wood Mackenzie on arvioinut, että litiumioniakkujen kierrätys pääsee 
kunnolla käyntiin vasta 2030 jälkeen. Tämä johtuu alhaisesta EV-penetraatiosta 2020 
vuosikymmenen alussa ja toisaalta sähköautojen pitkästä elinkaaresta, joka yhtiön näkemyksen 
mukaan voi olla jopa 15 vuotta. 

Lähteet: Forecasting the EU recycling potential for batteries from electric vehicles, Abdelbaky Et. Al (2020); HS (2021); 
Statista / Fortune Business Insight (2022); IHS Markit (2021); Wood Mackenzie (2021); CiC Energi Gune (2021)

$ 0,00

$ 2,00

$ 4,00

$ 6,00

$ 8,00

$ 10,00

$ 12,00

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Globaali litium-ioniakkujen 
kierrätysmarkkinan koko (USD) *

Globaali litium-ioniakkujen kierrätysmarkkinan koko (USD)

Pidemmällä tähtäimellä markkina on 
arvioinut esimerkiksi IDTechEx, jonka 
näkemyksen mukaan markkina kasvaisi 31 
miljardiin dollariin 2040 mennessä. 



Ajoneuvovalmistajilla on kiertotalous osana strategiaa mutta 
välttämättä kovin seikkaperäisesti toimintatavoista ei vielä ole 
kerrottu

Tavoitteena olla ilmastoneutraali 
kiertotalousyritys vuonna 2040

• Kiertotalous on yksi kestävän kehityksen strategian 
kolmesta pääelementistä. Muut ovat ilmastotoimet ja 
eettinen liiketoiminta. 

• Välitavoitteena 2025 mennessä on, että 25% muoveista 
on biopohjaisia ja kierrätettyjä, 40% alumiinista on 
kierrätettyä ja 25% teräksestä on kierrätettyä.

• Tavoitteena lisätä uudelleenvalmistuksen määrää. 
Vuonna 2020 40 000 osaa uudelleen valmistettiin, 2025 
tämä määrä tuplataan.  

• Investoi blockchain –teknologiaan, jolla parannetaan mm. 
autoissa käytetyn koboltin seurattavuutta.

• Puhdas täyssähköautojen valmistaja 2030 mennessä. 

• Concept Recharge –tulevaisuuden konseptiautossa 
hyödynnetään sisätiloissa ympäristöystävällisiä 
materiaaleja ja uusiutuvista materiaaleista valmistettuja 
renkaita. Auton elinkaaren CO2-vaikutusta voidaan 
vähentää 80 prosentilla vuoden 2018 Volvo XC60 -malliin 
verrattuna.

• Nahan käytöstä luovutaan 2030 mennessä. 

• Tavoitteena irrottaa toisistaan materiaalin määrän kasvu 
ja uusien autojen myynnin kehitys lisäämällä 
kiertotaloutta. 

• 2039 Mercedes hyväksyy materiaaleiksi vain sellaisia, 
joiden arvoketju on CO2-neutraali. Erityishuomiota 
kiinnitetään kaikkein CO2-intensiivisimpiin materiaaleihin 
ja komponentteihin, kuten akkukennoihin, teräkseen ja 
alumiiniin. 

• Tavoitteena lisätä uudelleen käytettyjen materiaalien 
(secondary raw material) osuutta autoissa 40 prosentilla 
vuoteen 2030 mennessä. 

• Autojen keveyden nimissä Mercedes pyrkii hyödyntämän 
alumiiniseoksia mahdollisimman paljon. Materiaaleina 
alumiini on myös kierrätettävää. 

Mercedes Benz Ambition 2039 –CO2-
neutraali ajoneuvotuotanto 2039

Euroopan ensimmäisen, autojen 
kiertotaloustehtaan perustaja

• Tavoitteena lisätä uusiokäytettävien materiaalien määrä 
mm. kasvattaa kierrätettävän muovin hyödyntämistä. 

• Renault omistaa kierrätykseen keskittyviä yhtiötä 
Boonecomer (metallijäte), Gaïa (elinkaaren loppujäte), 
Indra (kierrätettävien autojen kerääminen ja käsittely).

• Pyrkii uudelleenvalmistamaan osia käyttöön (moottorit, 
vaihteet, polttoaineensyöttö).

• Vuosien 2021-2024 aikana yhtiö kehittää perustamaansa 
Re:Factory tehdasta, joka on Euroopan ensimmäisen 
ajoneuvoille tarkoitettu kiertotalouden tehdas. Tehtaan 
tavoitteena on luoda mobility –ratkaisuja, joiden CO2-
balansi on negatiivinen vuoteen 2030 mennessä. 

• Tehtaan muodostaa neljän kokonaisuuden ekosysteemi, 
mihin kuuluu 1) Ajoneuvojen eliniän pidentäminen 
retrofittaamalla 2) ajoneuvon akkujen eliniän 
pidentäminen ja uudelleen käyttö 3) Autojen kierrätys, 
uudelleenvalmistus ja materiaalien uudelleen käyttö 4) 
kiertotalousosaamisen ja tietämyksen jakaminen. 

Lähteet: Volvo (2022); Portugalms.com (2021); MSN (2021); Manufacturingglobal.com 
(2021); Daimler (2022); Kuljetusnet.fi (2020); Renault (2020)

Toimijoiden nimet ja logot on esitetty raportissa tutkimuksellisessa mielessä ilman markkinointitarkoitusta eikä nimien/logojen esittämiseen siksi ole pyydetty erikseen lupaa.



7 teknologiatrendiä ohjaa ajoneuvojen materiaalivalintoja 
eteenpäin mentäessä

POLTTOAINE-
KULUTUKSEN SÄÄNTELY

KULJETTAJAN 
AVUSTINJÄRJESTELMÄT

JAETTU AJONEUVOJEN
KÄYTTÖ

TURVALLISUUS

VALMISTUKSEN 
INNOVAATIOT

KUSTANNUSTEN 
KEHITYS

• Polttoainetehokkuuden kiristyvä 
lainsäädäntö.

• Kuluttajien odotukset 
polttoainetehokkuudelle.

• Tarve keventää ajoneuvojen.

• Akut lisäävät ajoneuvojen 
painoa

• Ajoneuvojen keventäminen

• Kuluttajien kasvava kysyntä 
mukavuuksille, viihde- ja 
tietojärjestelmille.

• Autonomisten ajoneuvojen kehitys
• Kasvava sensoreiden ja tukijärjestelmien 

määrä lisää ajoneuvon painoa ja painetta 
vähentää painoa muualta.

SÄHKÖAUTOJEN
YLEISTYMINEN

• MaaS voi muovata ajoneuvon 
suunnittelua kun ajoneuvon 
vuosittainen ajomäärä voi kasvaa x5-
7 kertaiseksi. 

• Ovien, penkkien, jousituksen kulutus 
kasvaa.

• Kasvattaa kysyntää materiaaleille, 
joilla on hyvä vahvuus-painosuhde.

• 3D-tulostus / materiaalia lisäävä valmistus 
(additive manufacturing), metallijauheiden ja 
muovien käytön yleistyminen. 

• Nykyteknologiaan tehdyt investoinnit hidasteena. 

• Tulevien materiaalien kustannuskilpailukyky 
elintärkeää hyvin kilpaillulla alalla.

Lähteet: Center for Automotive Research (2019)



Muovin määrä autoissa kasvaa ja metallilaatujen määrä 
monipuolistuu

• Teräksen määrä auton 
materiaalikokonaisuudesta laskee ja 
muovin kasvaa. 

• Teräslaatujen määrä monipuolistuu.

• Alumiini korvaa pehmeän teräksen (mild
steel) ovissa, konepelleissä ja muissa 
sulkimissa.

• Polymeerikomposiitin määrä (hiilikuitu, 
lasikuitu) kasvaa rakenneosien 
vahvikkeena. 

• Polymeerikomposiittien käytön kasvu lisää 
myös epoksien ja lämpökovetettujen 
hartsien käyttöä.

• Valmistajat testaavat termoplastisia 
polymeerejä / kestomuovia 
polymeerikomposiitteihin kierrätyksen 
parantamiseksi.  

• Polykarbonaatin käyttö saattaa lisääntyä 
aurinkokattojen ja sensoreiden käytön 
lisääntyessä

• Polyamidien ja teknisten muovien 
(engineered plastics) käyttö voi lisääntyä 
akkukoteloiden ja runkorakenteiden osana. 
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Gen-3Steel HF Steel (Hot-Formed) AL 5xxx/6xxx

AL 7xxx HF Steel2 (Hot-Formed) Plastics and Composites

Other Materials

(Ei sisällä: sisätiloja, tuulilasia, 
tiivistysaineita, voimansiirtoa, alustaa)Lähteet: Center for Automotive Research (2019)



Huomioita ajoneuvojen sisäosien ja voimansiirron materiaalin 
hyödyntämisen 

AJONEUVON SISÄOSISSA 
BIOPOHJAISET MATERIAALIT 
YLEISTYNEVÄT

VOIMANSIIRRON OSALTA 
AKKUSÄHKÖAJONEUVOT TUOVAT 
MUUTOKSIA

• Muovi ja polymeerikomposiittien ennakoidaan 
säilyvän pääasiallisena materiaalina ajoneuvojen 
sisäosissa niiden keveyden ja muunneltavuuden 
ansiosta. 

• Paremman kierrätettävyyden ansiosta biopohjaisten 
hartsien ja kuitujen käyttö voi lisääntyä. 

• Näiden biopohjaisten polymeerien raaka-aineina voi 
olla soijapavut, risiinipavut, maissi ja sokeriruoko.

• Polttomoottorien rautametallin määrä laskee 
vaikkakin hitaasti. 

• Näitä korvaa alumiini, muovipohjaiset materiaalit ja 
HSS (korkealujuus teräs).

• Voimansiirron metallit polttomoottoriautoissa on 
pääasiassa valettuja ja taottuja metalleja ja tämän 
trendin odotetaan jatkuvan.

• Mutta akkusähköautojen voimansiirrossa 
rautametallin käytön odotetaan laskevan 
merkittävästi ja myös alumiinin jonkin verran. 
Akkukäyttöisten autojen voimansiirrossa puolestaan 
kupari yleistyy akkujen ja johdotusten myötä.Lähteet: Center for Automotive Research (2019)



Millaiset uudet liiketoimintamallit ja –ratkaisut mahdollistavat 
kiertotalouden kasvun ajoneuvoteollisuudessa – esimerkkejä 
kehittyvistä toimintatavoista

YHTEISTYÖ VALMISTAJIEN JA 
KOMPONENTTITOIMITTAJIEN KESKEN

KIERRÄTYKSEN HUOMIOIMINEN SUUNNITTELUSSA

KOMPONENTIT PALVELUNA

KORJAAMOT KIERTOTALOUDEN HUBEINA

AJONEUVON KÄYTÖN MUUTOKSET

KIERTÄVÄT MATERIAALIT

VALMISTAJAN JA KIERRÄTTÄJÄN YHTEISTYÖ

UUDELLEEN KÄYTTÖ JA UUDELLEEN VALMISTUS

Valmistajat ja komponenttitoimittajat kasvavassa määrin 
tekevät yhteistyötä materiaalitoimittajien kanssa tuotannon 
aikaisten ylijäämämateriaalien minimoimiseksi. Closed-loop

–konsepteja hyödynnetään esimerkiksi valmistuksessa 
syntyvän alumiinijätteen hyödyntämisessä. 

Joidenkin arvioiden mukaan iso-osa esimerkiksi autoista kierrätettävästä teräksestä 
päätyy uudelleen käytettäväksi kohteisiin, joissa laatuvaatimukset eivät ole niin kovia. 
Yhtenä kehityspolkuna on kierrätyksen huomioiminen paremmin jo tuotesuunnittelun 

aikana jolloin korjaaminen, purkaminen ja uudelleen valmistus tulee tehokkaammaksi. 

Ajoneuvovalmistajat, toimittajat ja kierrättäjät kasvattavat yhteistyötä 
tehokkuuden lisäämiseksi purkamisessa, lajittelussa ja käänteisessä 

logistiikassa. Komponentit ja materiaalit kanavoidaan niihin 
erikoistuneisiin tiloihin (esim. uudelleenvalmistustehdas, kierrätyslaitos). 

Samaa materiaalia käytetään ja uudelleen käytetään 
mahdollisimman paljon. Materiaali on 100% kierrätettävää 

erikoistuneiden kierrättäjien toimesta. Materials-as-a-service
-konseptit mahdollistavat suljetut kierrot. 

Kriittiset, arvoltaan suuremmat komponentit myydään 
palveluna tuotteen sijaan. Akut mahdollinen esimerkki. 

Autovalmistajat, komponenttitoimittajat ja korjaamot pyrkivät skaalaamaan osien 
uudelleen käyttöä ja uudelleen valmistusta. Tämä tarkoittaa mm. automaatiota ja 

isompia erikoistuneita laitoksia. Uudelleen valmistetuista osista tulee oletusvaihtoehto 
jälkimarkkinassa ja niitä tuodaan mukaan  myös uusvalmistukseen. 

Autokorjaamoista tulee keskeinen osa ajoneuvon elinkaaren optimointia. 
Näiden keskeinen tehtävä on tehokkuuden parantaminen, huollon 
optimointi (ennustava analytiikka), uudelleen valmistettujen osien 

hyödyntäminen. 

Liikennepalveluiden kasvaessa voidaan ajoneuvosuunnittelussa nähdä muutoksia, 
missä ajoneuvot paremmin suunnitellaan palveluntarjoajan tarpeeseen ajoneuvon 

koon, korjattavuuden ja kestävyyden osalta. Jaettu ajoneuvon käyttö kasvattaa 
ajoneuvon käyttöä ja tuo uusia materiaalivaatimuksia.

Lähteet: World Economic Forum (2020); Aditya Birla Group (2021); Stena (2022); Renault (2022); Center for 
Automotive Research (2019); Automotivelogistics.media (2021); Chatham House (2017); 



Henkilöajoneuvojen turvallisuuteen 
vaikuttavia keskeisiä tekijöitä 
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Loukkaantumisriskin riippuvuus 
käyttöönottovuodesta

AJONEUVON IKÄ 

AJONEUVON PAINO 

Ajoneuvon iällä on merkittävä vaikutus kolariturvallisuuteen. 
Painavampi auto lisää turvallisuutta - materiaalien kehittyminen 
ja lisääntyvät ympäristövaatimukset ovat kuitenkin hidastaneet 

autojen painon kasvua.

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) tutkimuksen mukaan henkilöautojen kolariturvallisuus on 
parantunut huomattavasti 2000-luvun aikana. Uusien autojen on todettu tarjoavan 
kuljettajalleen keskimärin 10-20 prosenttia parempi suoja 10 vuotta vanhempiin autoihin 
verrattuna. Autojen vakiovarusteiksi tulleiden aktiivisten (mm. ajonvakautusjärjestelmä) ja 
passiivisten (mm. turvavyö, auton korirakenne) turvavarusteiden lisäksi useammissa autoissa 
on myös edistyneempää, aktiivista turvallisuutta edistävää tekniikkaa.  Ajoneuvokannan keski-
iän nuorentaminen yhdellä vuodella voisi arvioiden mukaan vähentää henkilöautojen 
yhteenajoissa loukkaantuneiden kuljettajien määrää 2 prosentilla. 

Ajoneuvojen paino on lähtökohtaisesti kasvanut edellisen sukupolven ajoneuvomalleista. OTI:n
tutkimus on osoittanut, että painavammat autot ovat yleisesti kuljettajalleen turvallisempia. 
Materiaalien kehittyminen ja lisääntyvät ympäristövaatimukset ovat kuitenkin 
hidastaneet automallien painon kasvua. Myös pienempien autoluokkien painoero suurempiin 
perheautoihin on tutkimuksen mukaan kaventunut. Lisäksi eri-ikäisten ja -kokoisten autojen 
välisten turvallisuuserojen on todettu tasoittuneen. Etenkin pienemmissä autoissa 
turvallisuustaso on entistä lähempänä keskikokoisten ja suurten autojen turvallisuutta.

Lähteet: Onnettomuustietoinstituutti (2017) 



TOIMIJAKENTÄN KEHITYS



Kierrätysoperaattorit kehittävät 
aktiivisesti toimintaansa, panostavat 
erityisesti akkukierrätykseen ja 
kierrätyksen tehostamistoimiin 

22

Liikevaihto (milj. €)

Liikevoitto (milj. €)

2017 2018 2019 2020

Kierrätysoperaattoreiden 
liiketoiminnan taloudellinen kehitys 

2017-2020*

WASTE SOLUTIONS

615,7

675,8

648,0

619,5

41,6 43,8

35,8

27,2

Viime vuosina kierrätysoperaattorit ovat laajentaneet toimintaansa 
yritysostoilla ja uusilla yhteistyökuvioilla. Keskiössä ovat olleet 
kierrätystoiminnan eri osa-alueiden vahvistaminen, mutta myös toiminnan 
maantieteellinen laajentaminen. 

Erityisesti akkukierrätyksen osalta eri kierrätysoperaattorit ovat toteuttaneet 
merkittäviä investointeja ja kehittämistoimenpiteitä. Näistä esimerkkeinä 
Stena Recycling -konsernin omistaman Batteryloopin yhteistyö Volvo Busesin
kanssa, Eurajoen Romu Oy:n siirtyminen enemmistöomistajaksi Suomen 
Akkukeräykseen ja liittyminen ajovoima-akkujen kierrätysoperaattoreiden 
verkostoon, sekä Fortumin akkukierrätykseen keskittyvät, uutta teknologiaa 
hyödyntävät laitosinvestoinnit Harjavallassa ja Ikaalisissa.

Vuoden 2020 keväällä alkanut pandemia vaikutti kierrätysoperaattoreiden 
liiketoimintaan mm. raaka-aineiden hintojen laskun kautta, sekä konttipulasta 
aiheutuneella rahtihintojen nousulla. Kierrätysoperaattorit ovat kuitenkin 
investoineet ja kehittäneet toimintaansa varsin aktiivisesti myös vuosien 2020-
2021 aikana. 

* Tunnusluvuissa on esitetty konsernien osalta kierrätystoimintaan keskittyvät yhtiöt Suomessa. Laskelmissa on huomioitu julkiseen tietoon perustuvat tunnusluvut, jonka vuoksi tunnuslukujen 
kehitystä on pidettävä suuntaa antavana. 
Toimijoiden nimet ja logot on esitetty raportissa tutkimuksellisessa mielessä ilman markkinointitarkoitusta eikä nimien/logojen esittämiseen siksi ole pyydetty erikseen lupaa



Stena Recycling on kasvanut yrityskaupoilla ja panostaa kestävän 
liiketoiminnan kehitykseen uusilla ja nykyisillä kumppanuuksilla

Liikevaihto (milj. €)

Liikevoitto-/tappio (milj. €)

* Tunnusluvut esitetty Stena Recycling Oy:n ja Pirkanmaan Uusiometalli Oy:n (2021) osalta
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Vuoden 2020 lopussa Stena Recycling Oy osti Pirkanmaan Uusiometalli Oy:n kaikki osakkeet. 
Yrityskauppa on keskeisessä roolissa Stena Recycling Oy:n strategiassa, jonka mukaan yhtiön 
tavoitteena on vahvistaa yrityksen asemaa Pirkanmaalla, sekä kasvattaa markkinaosuutta 
raudan ja muiden metallien kierrätyksessä Suomessa.

Stenan vuosikymmenien yhteistyö Volvon kanssa jatkuu. Viimeisimpänä Stena Recyclingin
tytäryhtiö Batteryloop on vuonna 2020 kirjoittanut yhteistyösopimuksen Volvo Busesin kanssa 
akkujen uudelleenkäytöstä.  Volvon linja-autoissa vuosia käytössä olleissa akuissa on riittävästi 
kapasiteettia käytettäväksi energian varastointiin esimerkiksi kiinteistöissä ja latausasemilla. 

Keväällä 2021 Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY) ja Stena Recycling Oy sopivat 
pitkäaikaisesta yhteistyöstä, jonka myötä Stena Recycling Oy perustaa Espoon Ämmäsuon 
Ekomo-kiertotalouskeskittymän alueelle uuden palveluyksikön. Toiminnan alueella on 
tarkoitus alkaa vuoden 2022 aikana. Uusi palveluyksikkö käsittelee ja välivarastoi metalleja, 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, sekä romuajoneuvoja. Ekomo-alue nähdään 
mahdollisuutena uusien ekosysteemien rakentamisessa ja yhteistyö Stenan kanssa täydentää 
alueen kiertotaloustoimijoiden joukkoa ja tuo yrityksille uusia yhteistyömahdollisuuksia 
jätejakeiden ja resurssien keskinäisessä hyödyntämisessä. 

YRITYSKAUPPA - PIRKANMAAN UUSIOMETALLI

YHTEISTYÖ HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN KANSSA

YHTEISTYÖ - VOLVO BUSES & AKKUJEN UUDELLEENKÄYTTÖ

Lähteet: HSY (2021); Uusiouutiset (2021); Stena Recycling (2021); Suomen Asiakastieto (2022)
Toimijoiden nimet ja logot on esitetty raportissa tutkimuksellisessa mielessä ilman markkinointitarkoitusta eikä nimien/logojen esittämiseen siksi ole pyydetty erikseen lupaa.



Eurajoen Romulla merkittäviä panostuksia akkukeräykseen ja 
maantieteellistä laajentumista yrityskaupoilla
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* Tunnusluvut esitetty Eurajoki Groupiin kuuluvien yhtiöiden osalta

Eurajoen Romu Oy on syyskuussa 2021 ostanut enemmistöosuuden Raumalla 
toimivan Suomen Akkukeräys Oy:stä. Akkujen kierrätyslaitoksella on mahdollista
erotella eri muovilaadut omiksi kierrätettäviksi jakeikseen sekä metalli uudelleen
sulatettavaksi. Eurajoen Romun tavoitteena on akkukierrätyslaitoksen 
kehittäminen ja tuotannon kasvattaminen, kun uuden omistuspohjan ja yritysten 
yhteenliittymän ansiosta kierrätykseen tulevan akkumateriaalin määrä kasvaa.

Muita Eurajoen Romu Oy:n kumppanuuksia ovat vuonna 2021 aloitettu yhteistyö 
Mepak-kierrätyksen kanssa kuluttajilta kerätyn metallijätteen kierrättämisestä, 
sekä yhteisyrityksen perustaminen vuonna 2019 Ruskolaisen Keräyslava Oy:n 
kanssa.

Keväällä 2020 Eurajoen Romu Oy vahvisti strategiansa mukaista maantieteellistä 
markkina-asemaansa ostamalla Veolia Recycling Solutions Finland Oy:n. 
Yritysjärjestelyn seurauksena Veolia jatkaa toimintaansa Järvenpään Romu Oy:n 
nimellä. Eurajoen Romu -konserniin toimipisteet sijaitsevat yrityskaupan myötä 
myös Turussa, Helsingissä ja Järvenpäässä. 

YRITYSKAUPPA - SUOMEN AKKUKERÄYS OY 

YRITYSKAUPPA - JÄRVENPÄÄN ROMU OY 

YHTEISTYÖ MEPAK-KIERRÄTYKSEN JA KERÄYSLAVA OY:N KANSSA

Lähteet: Suomen Romukauppiaiden Liitto ry (2021); Talouselämä (2021); Veolia Recycling Solutions (2020); Suomen Asiakastieto (2022)
Toimijoiden nimet ja logot on esitetty raportissa tutkimuksellisessa mielessä ilman markkinointitarkoitusta eikä nimien/logojen esittämiseen siksi ole pyydetty erikseen lupaa



Kuusakoski on investoinut uuteen rejektiolaitokseen ja on 
tehostamassa muovikomposiittijätteen kierrätyslogistiikkaa
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*Tunnusluvut esitetty Kuusakoski Oy:n osalta 

Kuusakosken Heinolan uusi rejektiolaitos käynnistyi vuoden 2020 alussa. 
Laitoksen prosesseissa saadaan talteen metalleja murskausprosessista 
syntyvästä jäännösjätteestä eli rejektistä, joka tähän asti on ollut alalla 
ongelmajätettä. Lisäksi loppusijoitettavan jätteen määrä pienenee, kun jäljelle 
jäävästä materiaalista valmistetaan kierrätyspolttoainetta. Rejektilaitos 
käsittelee erilaisia materiaalivirtoja, kuten Kuusakosken autopaloittamoilta
tulevia jäännösmateriaaleja.

Kuusakoskesta on tullut keskeinen toimija muovikomposiittijätteen 
kierrätyksessä Muoviteollisuus ry:n järjestämän KiMuRa-hankkeen myötä. 
Kuusakosken tehtävänä on hankkeen myötä suunnitella ja toteuttaa kertyneen 
jätteen murskaus ja seulonta. Kuusakoski murskaa ja varastoi 
komposiittijätteet, joita esimerkiksi Finnsementti hyötykäyttää. KiMuRa -
hankkeen keskiössä on luoda kustannustehokas muovikomposiittijätteen 
kierrätyslogistiikka varmistamaan jätteen saaminen tehokkaasti 
hyödyntämispisteeseen. Myös muita materiaalikierrätysmenetelmiä voidaan 
jatkossa liittää keräysjärjestelmään niiden kehityttyä kaupalliselle tasolle.

HEINOLAN UUSI REJEKTIOLAITOS 

MUOVIKOMPOSIITTIJÄTTEEN KIERRÄTYSHANKE

Lähteet: Kuusakoski (2020 & 2021); Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry (2021); Suomen Asiakastieto (2022)
Toimijoiden nimet ja logot on esitetty raportissa tutkimuksellisessa mielessä ilman markkinointitarkoitusta eikä nimien/logojen esittämiseen siksi ole pyydetty erikseen lupaa.



Fortum kasvattaa aktiivisesti akkukierrätyskapasiteettiaan 
laitosinvestoinnilla ja uudella teknologialla

Liikevaihto (milj. €)*

Liikevoitto/-tappio (milj. €)*

*Tunnusluvut esitetty Fortum Waste Solutions Oy:n osalta
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Fortum investoi kierrätystoimintaan rakentamalla Harjavaltaan uuden hydrometallurgisen
kierrätyslaitoksen.  Fortumilla on tällä hetkellä Harjavallassa teollisessa mittakaavassa toimiva 
hydrometallurgisen kierrätyksen piloottilaitos. Uusi laitos, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 
2023 aikana, pyrkii vastaamaan akkujen valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden, kuten 
litiumin, nikkelin, koboltin ja magnan kasvavaan kysyntään. Laitos kasvattaa myös merkittävästi 
Fortumin hydrometallurgista kierrätyskapasiteettia ja mahdollistaa kestävien akkukemikaalien 
tuotannon. Laitoksessa on mahdollista kierrättää tehokkaasti sähköautojen litiumakuissa 
käytössä olevia arvokkaita metalleja ja muita akkujen valmistusketjussa syntyviä jätejakeita. 

Vuonna 2020 Fortum osti kotimaisen kasvuyritys Crisolteqin. Yrityskaupan myötä Fortum vahvisti 
asemaansa korkean jalostuspotentiaalin kierrätyksessä Euroopassa. Fortumin käytössä oleva 
hydrometallurginen kierrätysprosessi on alkujaan Crisolteqin kehittämä.

Fortum avasi vuoden 2021 helmikuussa uuden mekaanisen kierrätyslaitoksen Ikaalisiin. Uusi 
laitos täydentää Fortumin akkukierrätysliiketoimintaa ja osaltaan myös Fortumin omistuksessa 
olevan Fincumetin metallinjalostamon toimintaa. Uuden tehtaan kierrätyskapasiteetiksi on 
laskettu n. 3000 tonnia käytöstä poistuneita akkuja vuodessa eli n. 10 000 sähköauton akkua. 
Fortumin mekaaninen kierrätysprosessi on optimoitu täydentämään hydrometallurgista 
kierrätystä ja suunniteltu minimoimaan päästöt ja pöly. Akuista saatava musta massa toimitetan 
Harjavallan laitokseen, jossa tuotetaan uusia akkuraaka-aineita. 

HARJAVALLAN HYDROMETALLURGINEN KIERRÄTYSLAITOS

MEKAANINEN AKKUKIERRÄTYSLAITOS IKAALISIIN

YRITYSKAUPPA - KASVUYRITYS CRISOLTEQ

Lähteet: Fortum (2021); Fincumet (2021); Sitra (2021); Suomen Asiakastieto (2022)
Toimijoiden nimet ja logot on esitetty raportissa tutkimuksellisessa mielessä ilman markkinointitarkoitusta eikä nimien/logojen esittämiseen siksi ole pyydetty erikseen lupaa.



Kajaanin Romu investoinut toiminnan energiatehokkuuteen ja 
tavoittelee hiilineutraaliuutta terästehtaiden vetoavulla 

Liikevaihto (milj. €)*

Liikevoitto/-tappio (milj. €)*

*Tunnusluvut esitetty Kajaanin Romu Oy:n osalta
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Vuonna 2019 Kajaanin Romu kertoi laajentavansa tuotantoaluetta murska-asemallaan. Uudella 
nestetiiviillä alueella on ollut tarkoitus parantaa logistiikkaa ja lisätä varastointi-aluetta raaka-aineille. 
Laajennuksen tavoitteena on ollut siirtää kaksi erillistä toimipistettä samalle alueelle vuoden 2021 
loppuun mennessä. Kajaanin Romun mukaan investointi parantaa merkittävästi toiminnan 
kustannus- ja energiatehokkuutta. Yhteensä Kajaanin Romu on kertonut investoineensa 
tuotantolaitokseen 17 miljoonaa euroa vuodesta 2011 lähtien. 

Terästehtaat tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja Kajaanin Romu on kertonut 
tavoittelevansa hiilineutraaliutta niiden vetoapua käyttäen. Kajaanin Romusta kerrotaan, että yhtiö 
on tähän mennessä panostanut arvometallien erotteluun ja onnistunut parantamaan talteenottoa. 
Lisäksi tehokkaan toiminnan ja materiaalien hyödyntämisen avulla yhtiön tavoitteena on, että 
jätteen kuljettamisesta aiheutuvat ympäristöhaitat olisivat Suomen pienimmät.

TUOTANTOLAITOKSEN LAAJENNUS JA KEHITTÄMINEN

HIILINEUTRAALIUS 2030 TERÄSTEHTAIDEN VETOAVULLA 

Kajaanin Romu on viime aikoina ollut julkisuudessa ympäristörikoksesta, josta annettiin sakkotuomio 
vuoden 2021 marraskuussa. Asia liittyi yrityksen säilyttämään vaaralliseksi luokiteltuun SLF-
jakeeseen, jota oli säilytetty enemmän kuin ympäristölupa sallii. Tuomiota pidettiin lievänä, koska 
oikeuden mukaan Kajaanin Romulla ei ollut mahdollisuuksia toimittaa jaetta eteenpäin, eikä 
ympäristö vaarantunut jakeen säilömisestä. Yhtiön tuotantopäällikön mukaan alan luvat ovat jo 
valmistuessaan vanhanaikaisia, jonka vuoksi yritys voi tahtomattaan joutua ympäristöluvan 
vastaiseen tilanteeseen. 

YMPÄRISTÖLUPAKÄYTÄNNÖT TUOVAT HAASTEITA ALALLE

Lähteet: Kajaanin Romu Oy (2019); Teollisuusuutiset (2019 & 2021); Yle (2021); Suomen Asiakastieto (2022) 
Toimijoiden nimet ja logot on esitetty raportissa tutkimuksellisessa mielessä ilman markkinointitarkoitusta eikä nimien/logojen esittämiseen siksi ole pyydetty erikseen lupaa.



Autojen materiaalien kierrätykseen keskittyneitä uusia 
toimijoita Suomessa

Lähteet: Kravee Oy (2021); Kauppalehti (2022) 

Suomeen on tulossa 
maailman ensimmäisen 

kierrätettyihin 
sähköauton akkuihin 
perustuva hajautettu 

sähkövarastojärjestelmä. 

Kravee Oy on Jämsässä vuonna 2020 perustettu 
uusioakkuja käytöstä poistuneista sähköauton akuista 
valmistava yritys. Yhtiön ensimmäinen tuote on 
veneeseen tarkoitettu akusto, jossa käytetään käytettyjä 
Tesla S -mallin akkumoduuleita, jotka koostuvat 
Panasonicin 18 650-kokoisista kennoista. Kraveen
mukaan kierrätys jatkaa Teslan akkujen käyttöikää n. 10 
vuodella. Yhden moduulin nimelliskapasiteetti on 5,3 kWh 
ja yleisimmissä 85 kWh akun mallissa moduuleita on 16 
kappaletta. 

Kravee kertoo ostavansa akkuja norjalaisilta 
sähköautoihin erikoistuneilta akkupurkaamoilta. Kravee
on kertonut hankkivansa akkuja myös Suomesta, mutta 
tarjonta on tällä hetkellä vähäistä. Yhtiöstä ollaan myös 
kritisoitu akkujen nykyistä kierrätystapaa, jossa ehjät 
akut murskataan metalliksi kun uusiokäyttö voisi tuplata 
käyttöiän. 

Kravee, Kulosaari Capital, sekä joukko energia- ja 
tietotekniikka-alan osaajia tekivät sopimuksen 
hajautettuihin sähkövarastojärjestelmiin erikoistuvan 
yhtiön perustamisesta. Cactos -niminen uusi yhtiö 
rakentaa Suomeen maailman ensimmäisen 
kierrätettyihin sähköauton akkuihin perustuvan 
hajautetun sähkövarastojärjestelmän, joka tarjoaa 
käyttäjilleen luotettavan varavoimalähteen ja 
energiankulutuksen optimointia, sekä vakauttaa 
sähköverkkoa. Uuden sopimuksen myötä Kraveen
uusioakkuliiketoiminta myydään Cactokselle. 

Cactoksen tarkoituksena on ottaa käyttöön 
hajautetun sähkövarasto-järjestelmän ensimmäinen 
osa Suomessa vuoden 2022 loppuun mennessä ja 
ensimmäiset osat toimitetaan pilottiasiakkaille kesällä 
2022.

Kravee Oy valmistaa uusioakkuja käytöstä poistuneista sähköautojen akuista 



Autojen materiaalien kierrätykseen keskittyneitä uusia 
toimijoita Suomessa

Green Tyre Recycling Finland Oy kierrättää ja jalostaa rengas- ja muovijätettä

Green Tyre Recycling on kuopiolainen start up -yritys, jonka 
päätoimialana on rengas- ja muovijätteen kierrättäminen ja 
jalostaminen. Green Tyre Recyclingin toiminta-alueena on Baltia ja 
Pohjoismaat ja sen kanadalainen Maple Lead Marketing Industrial 
Projects Ltd -emoyhtiö on toteuttanut kansainvälisesti patentoituun 
teknologiaan perustuvia tehdasprojekteja Pohjois- ja Etelä-
Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa. 

Yhtiön suunnitelmissa on perustaa Lahteen tuotantolaitos, jolla 
nostetaan käytettyjen renkaiden ja jätemuovin jalostusarvoa. 
Suunnitellun laitoksen kerrotaan olevan laatuaan ensimmäinen ja 
sen on määrä tuottaa patentoidulla prosessilla lopputuotteena 
uusio-TPE:tä (TermoPlastinen Elastomeeri). Kyseisellä 
lopputuotteella on suuri kysyntä autoteollisuudessa. TPE-
materiaalista on mahdollista valmistaa esimerkiksi autojen 
kojelaudan osia. Green Tyre Recyclingin mukaan, tehtaan 
hyödyntämästä raaka-aineesta 70 prosenttia olisi muovijätettä ja 30 
prosenttia rengasjätettä. Uusi laitos voisi käyttää n. 30 prosenttia 
kaikista Suomen kierrätysrenkaista ja vajaat 3 prosenttia kaikesta 
muovijätteestä.

Lähteet: Green Tyre Recycling Oy (2022); Kemia-lehti (2021)

2. Renkaan jätteiden 
erottelu

3. Renkaan 
murskaaminen

4. Teräsvaijerien ja 
kumin erottelu

5. Kumin ja kuidun 
erottelu

6. Kumin jyrsiminen

1. Rengasjäte

7. Asfaltti ja 
juoksurata

Green Tyre Recyclingin
kuvaama prosessi

Rengas- ja muovijätteen 
kierrättämisellä uusia 

kojelautoja ajoneuvoihin. 



Korkia Consulting Oy 


