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Uusiutuvan energian käytön lisääntyminen lisää sähkön varastoinnin tarvetta. Litiumioniakku-

jen on todettu olevan oivallisia keinoja varastoida sähköä esimerkiksi sähköautojen energian-

lähteeksi. Tästä syystä akkujen kysyntä kasvaa nopeaa tahtia, jolloin nykyiset litiumlähteet eivät 

enää riitä tuottamaan tarpeeksi litiumia kasvavaan tarpeeseen. Tämän vuoksi litiumin talteenot-

toon tulee valjastaa uusia litiumin lähteitä, joiden hyödynnettävyys nykyisellä tekniikalla on 

pienen litiumkonsentraation ja muiden alkali- ja maa-alkalimetallien läsnäolon takia vaikeaa. 

Tällä hetkellä litiumia otetaan talteen eniten korkean litiumpitoisuuden luonnon suolajärvistä. 

Nykyisin käytössä oleva litiumin erotusprosessi on hidas ja sen käyttö pienten litiumkonsent-

raatioiden suola-altailla on kannattamatonta. Tehokkaampana talteenottomenetelmänä luonnon 

suolajärvillä nähdään litiumin selektiivinen uutto ionisilla nesteillä. Menetelmä on todettu toi-

mivaksi suolajärvillä, joilla on matala litiumkonsentraatio. 

Uusien suolajärvien käyttöönotto ei ratkaise kaikkia litiumin talteenottoon liittyviä ongelmia, 

sillä suolajärvet ovat alttiita ilmastonmuutokselle, eikä niiden litiumvarannot ole ehtymättömät. 

Merien litiumvarantoja sen sijaan pidetään lähes ehtymättöminä. Litiumin talteenotto meristä 

on mahdollista ionisia nesteitä ja membraaneja hyödyntävällä elektrodialyysilaitteistolla, jolla 

litiumia voidaan ottaa talteen myös hyvin pienistä pitoisuuksista. Lisäksi on mahdollista, että 

litiumin talteenottoon yhdistetään juomaveden valmistus. Tällainen vedenpuhdistusprosessi 

olisi myös hyvä kestävän kehityksen näkökulmasta. 
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As the usage of renewable energy increases and more of different portable devices are used, 

greater amounts of energy has to be stored to batteries. Lithium ion batteries are good for that 

purpose. To produce enough lithium ion batteries, there is need to find new ways to recover 

lithium from the sources that have not been used before.  

Today’s greatest lithium sources are natural salt-lake brines. The used lithium separation pro-

cess is very slow and it cannot be used for the brines having small lithium concentration. One 

proposed lithium separation process for salt-lake brines is extraction with ionic liquids. By using 

this extraction, it is possible to use new salt-lake brines as lithium sources. In the future it would 

be possible to examine more the extraction by using also deep eutectic solvents. 

New salt-lake brines are not the answer to solve all the problems with lithium production. Cli-

mate-change and unsustainable use of brines are threat to salt-lakes. Those threats can be 

avoided by using seas as lithium sources. It is possible to recover lithium from seawater by using 

electrodialysis with membranes and ionic liquids. In practise seas are almost endless lithium 

sources and they are not so easily effected by climate-chance. It is also possible that lithium 

recovery is combined with production of pure water in electrodialysis. 
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1 JOHDANTO 

 

Litium on jaksollisen järjestelmän ensimmäiseen pääryhmään kuuluva alkalimetalli, jota esiin-

tyy luonnossa stabiileina 6Li- ja 7Li-isotooppeina. Litiumia esiintyy maaperän lisäksi luonnon 

vesistöissä (Millot et al. 2010, s. 3897–3910). Nykyisin hyödynnettävissä olevia litiumesiinty-

miä on löydetty maaperässä pegmatiittikivilajien ja magmaattisten kerrostumien yhteydestä 

sekä luonnon suola-altaista (Kesler et al. 2012, s. 57). 

Litiumia käytetään enenevissä määrin sähköautojen ja kannettavien sähkölaitteiden akuissa, 

mutta sitä tarvitaan myös useiden muiden tuotteiden, kuten erilaisten kevyiden metalliseosten, 

lasien ja lääkeaineiden valmistukseen (Kesler et al. 2012, s. 56). Akkujen valmistukseen käytet-

tävän litiumin tulee olla puhtaudeltaan yli 99,9 %, kun taas nykyisin tuotettavasta litiumista 

suurin osa on puhtaudeltaan 99,0–99,5 %, jolloin sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisten 

keraamisten tuotteiden valmistukseen (Virolainen, S. et al. 2016, s. 10).  

Litiumin käytön lisääntyminen fossiilisia polttoaineita korvaavien akkujen valmistuksessa on 

herättänyt huolta maailman litiumvarantojen riittävyydestä ja hintakehityksestä. Kysynnän en-

nustetaan tulevaisuudessa olevan tarjontaa suurempaa, jolloin tulee ajankohtaiseksi etsiä uusia 

litiumlähteitä ja kehittää talteenottoprosesseja, joilla hupenevat litiumvarannot saadaan hyödyn-

nettyä. Tulevaisuuden haasteena onkin etsiä erotusmenetelmiä, joilla lisääntyvä litiumin talteen-

otto pystytään toteuttamaan kestävän kehityksen mukaisesti. (Grosjean et al. 2011, s. 1735–

1739.)  

Painetta uusien litiumin talteenottomenetelmien kehittämiseen luo ihmisten kestämättömän toi-

minnan lisäksi myös meneillään oleva ilmastonmuutos. Lisääntyvät säiden ääri-ilmiöt uhkaavat 

muuttaa suola-altaiden ympäristön olosuhteita siten, että jolloin nykyiset talteenottomenetelmät 

vaikeutuvat huomattavasti (Kottmeier et al. 2016, s. 1046). Vaikka suolajärvien ennustetaan 

ilmastonmuutoksen vuoksi vähenevän, ennustetaan samaan aikaan merien pinnan nousevan 

(Grosjean et al. 2011, s. 1735–1739; Grenfell et al. 2016, s. 277). Olisikin tarpeellista löytää 

kestävä menetelmä, jolla litiumia saataisiin suolajärvien sijaan otettua talteen ilmastonmuutok-

sen takia lisääntyvästä merivedestä. 
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Luonnon suolajärvet ovat tuotantomäärin perusteella tämän hetken suurin litiumin lähde. 

Vuonna 2008 suolajärvistä litiumin tuotanto oli 16 000 tonnia, joka vastasi noin 65 %:a koko 

maailman litiumtuotannosta. (Polinares EU Policy on natural Resource, 2012, 1–13.) Suolajär-

viä esiintyy kuivilla alueilla, joissa on sopivat ilmasto-olosuhteet suolan kerääntymiselle maan 

pinnalla tai pinnan alla sijaitseviin järviin. Nykyisin litiumin erotukseen käytettävä teollisen 

mittakaavan haihdutus- saostusprosessi on monivaiheinen ja kestää tyypillisesti 1–2 vuotta. Pro-

sessin etuna on aurinkohaihdutuksen ansiosta prosessin ympäristöystävällisyys. (Grosjean et al. 

2011, s. 1738.) Prosessin ongelmana on kuitenkin se, että sitä voidaan hyödyntää vain niillä 

suolajärvillä, joiden litiumpitoisuus on vähintään 200 ppm (Habashi, F. 1999 s. 577). Pienen 

litiumpitoisuuden lisäksi litiumin talteenottoon tuo haasteita erityisesti suola-altaiden muut al-

kali- ja maa-alkalimetallit, kuten magnesium, joka on ominaisuuksiltaan hyvin samankaltainen, 

kuin litium (Vikström et al. 2012, 2. 254). 

Luonnon suolajärvien lisäksi litiumia on runsaasti merissä. Merien litiumvarantojen on arvioitu 

olevan lähes rajattomat, noin 2 300 000 Mt. Vaikka merien litiumvarat ovat suuret, ei meriä ole 

vielä saatu hyödynnettyä litiumin talteenotossa meriveden pienen litiumpitoisuuden vuoksi. Tu-

levaisuudessa meriveden käyttö litiumin lähteenä turvaisi litiumin saatavuuden pitkäksi aikaa. 

(Choubey et al. 2016, s. 121; Hoshino, T. 2013a, s. 2956–2957, 2959.) 

Selektiivisyytensä vuoksi ioniset nesteet sopivat hyvin eri metallien talteenottoon hydrometal-

lurgisissa prosesseissa. Ioniset nesteet ovat suoloja, joilla on korkea sulamispiste, matala höy-

rynpaine, hyvät liuotinominaisuudet, omalaatuinen faasikäyttäytyminen ja sähkönjohtokyky. 

Ionisten nesteiden hyvät liuotinominaisuudet perustuvat usein siihen, että ne osallistuvat myös 

itse reaktioon. Ionisia nesteitä pidetään ominaisuuksiensa takia tulevaisuuden liuottimina ja 

koska niiden käyttö on usein perinteisiä orgaanisia liuottimia ympäristöystävällisempää, kutsu-

taan ionisia nesteistä myös vihreiksi liuottimiksi. (Wasserscheid et al. 2010, s. XIII–XIV.) 

Vaikka ionisissa nesteissä nähdään suurta potentiaalia metallien talteenotossa, ei ionisille nes-

teille vielä ole käytössä teollisia sovelluksia. 

Koska ioniset nesteet ovat osoittaneet käyttökelpoisuutensa metallien talteenotossa, voisi niiden 

käyttö olla perusteltua myös litiumin teollisessa talteenotossa. Tämän tutkimuksen tavoitteena 

onkin selvittää aikaisempien tutkimustulosten perusteella, onko ionisia nesteistä hyödyntäviä 
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menetelmiä mahdollista käyttää litiumin selektiivisessä talteenotossa luonnonsuolaliuoksista. 

Ionisia nesteitä hyödyntävistä menetelmistä voitaisiin löytää nykyisin käytettyä haihdutus- sa-

ostusprosessia yksinkertaisempi ja nopeampi litiumin talteenottoprosessi. Tutkimuksessa selvi-

tetään myös, ovatko ionisia nesteitä hyödyntävät menetelmät riittävän tehokkaita litiumin tal-

teenottoon meristä. 

2 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

Tässä tutkimuksessa menetelmänä oli kirjallisuuskatsaus. Lähdeaineistoa etsittiin SCOPUS, 

EBSCO Academic Search Elite ja ScienceDirect tietokannoista. Perustietoa työhön etsittiin li-

säksi Lappeenrannan tiedekirjastosta käyttäen Wilma-aineistohakua.  

Lähdeaineistoa hakiessa käytettiin seuraavia hakusanoja: Hoshino, T., Lithium, Brine, Natural 

Brine, Seawater, Sea water, Lithium, Sustainability, Ionic Liquid, Extraction, Divalent, Mono-

valent, Selectivity, Membrane, Dead Sea, Climate change, Deep eutectic solvent, Electro-

dialysis,  

3 LUONNON SUOLA-ALTAAT 

 

Litiumia esiintyy erityisen paljon kaikkein suolaisimmissa suolajärvissä. Altaissa, joissa on hy-

vät olosuhteet litiumia sisältävien suolojen kerääntymiselle, on myös hyvät olosuhteet muiden 

mineraalisuolojen kerääntymiseen. Näin ollen suola-altaista löytyy litiumin lisäksi runsaasti 

myös mm. natriumia, kaliumia ja magnesiumia. (Vikström et al. 2012, s. 254–256.) 

Koska litium ja magnesium ovat ominaisuuksiltaan hyvin samankaltaisia, vaikeuttaa erityisesti 

magnesiumin läsnäolo suolaliuoksissa litiumin talteenottoa. Tästä syystä luonnon suola-altaita 

vertailtaessa verrataankin usein magnesiumin ja litiumin määrien suhdetta toisiinsa pelkän li-

tiumin konsentraation sijaan. Mg/Li vertailuluku saadaan laskettua seuraavalla yhtälöllä: 

𝑀𝑔

𝐿𝑖
𝑣𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑙𝑢𝑙𝑢𝑘𝑢 =

𝑀𝑎𝑔𝑛𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑎𝑡𝑖𝑜

𝐿𝑖𝑡𝑖𝑢𝑚𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑎𝑡𝑖𝑜
      (1) 
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Ne suola-altaat joissa Mg/Li vertailuluku on pieni, ovat helpommin hyödynnettävissä, kuin ne 

suola-altaat joissa vertailuluku on suuri. (Vikström et al. 2012, s. 254.) 

3.1 Suolajärvet litiumin talteenoton näkökulmasta 

 

Nykyään kaupallisiin tarkoituksiin tuotetusta litiumista suurin osa otetaan talteen suolajärvistä. 

Vaikka suolajärviä on käytetty litiumin talteenotossa vasta vähän aikaa, ovat suolajärvet ohitta-

neet perinteiset litiumkaivokset tuotantomäärillään (Choubey, P. et al. 2016, s.131.) Kaikkein 

suurimpien litiumpitoisuuksien suolajärvet sijaitsevat Andien ja Lounais-Kiinan alueilta (Vik-

ström et al. 2013. s. 254). Chilen Salar de Atacama on tuotannoltaan nykyisin litiumin talteen-

ottoon käytettävistä suolajärvistä suurin. Siinä on arvioitu olevan jopa 35 Mt litiumvarannot. 

(Kesler et al. 2013, s. 62.) 

Helposti litiumin talteenotossa hyödynnettävien suola-altaiden vähäisen määrän lisäksi niiden 

alueellinen keskittyneisyys pääasiassa Kiinaan ja Andien seudulle johtaa siihen, että tulevaisuu-

dessa on otettava käyttöön uusia suolajärviä. Jotta uusia suolajärviä saadaan hyödynnettyä, tulee 

kehittää nykyistä tehokkaampia litiumin erotusprosesseja. Suolajärvien alueelliseen keskittynei-

syyteen liittyviin ongelmiin palataan myöhemmin tässä luvussa. Taulukossa I esitetään tunnet-

tujen, potentiaalisten ja jo nykyisin litiumin talteenottoon käytettävien suolajärvien litiumvaran-

not. 

Taulukosta I nähdään, että suolajärvien litiumpitoisuudet ja Mg/Li vertailuluvut vaihtelevat pal-

jon, jolloin jokaiselle litiumin talteenottoon käytettävälle suolajärvelle tulee tehdä yksilöllinen 

suunnitelma prosessin toimivuuden ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan varmista-

miseksi. Vertaamalla esimerkiksi Israelin Kuolleenmeren sekä Kiinan Lake Zabuyen litiumva-

roja keskenään, nähdään Kuolleenmeren litiumvarantojen olevan huomattavasti suuremmat. 

Kuitenkin Lake Zabuyen litiumkonsentraatio on suurempi ja Mg/Li vertailuluku pienempi, kuin 

Kuolleenmeren jolloin Lake Zabuyen litiumvarat ovat helpommin hyödynnettävissä. Toisaalta 

Lake Zabuyen litiumvarat eivät riitä pitkälle tulevaisuuteen. 
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Taulukko I.  Suolajärvien litiumpitoisuuksia ja arviot järvien kokonaislitiumvaroista (Vik-

ström et al. 2013. s. 256). 

Suolajärvi Litium- 

konsentraatio (%) 

Mg/Li vertailu-

luku 

Arvioidut Li  

varannot (Mt) 

Argentiina, Rincon 0,04 8,5 0,5–2,8 

Argentiina, Salar del 

Hombre Muerto 

0,062 1,5 0,8–0,9 

Bolivia, Salar de Uyuni 0,096 21 5,5–10 

Chile, Maricunga 0,092 8,0 0,2–0,4 

Chile, Salar de Atacama 0,14 6,40 3–36 

Israel, Kuollutmeri 0,002 1700 2 

Kanada, Fox Creek 0,01 10 0,5–0,5 

Kiina, Danxioncuo 0,045 0,22 0,1–0,2 

Kiina, Lake Zabuye 0,097 0,01 1,3–1,5 

Yhdysvallat, 

Great Salt Lake 

0,006 130 0,5 

Yhdysvallat, 

Salton Sea 

0,022 1,3 1–2 

Yhdysvallat, Smackover 0,038 20 0,75–1 

 

Kuvassa 1 esitetään niiden luonnonsuolajärvien sijainnit, joissa on suuret litium varannot. Ku-

vasta nähdään selvästi suolajärvien keskittyneisyys Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan sekä Lounais-

Kiinaan. Erillään muista suolajärvien keskittymistä sijaitsee Israelin Kuollutmeri, joka on Mg/Li 

vertailulukunsa perusteella suolajärvistä kaikkein vaikeimmin hyödynnettävissä. 

Luonnon suolajärvien alueellinen keskittyneisyys muodostaa ongelman tarkasteltaessa kestävää 

kehitystä sosiaalisesta näkökulmasta. Laskemalla yhteen suolajärvistä ja kaivoksista tuotetun 

litiumin määrät havaitaan, että Euroopassa litiumin tarve on selvästi tuotantoa suurempaa (Gros-

jean et al. 2012, s. 1741). Australiassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa litiumin tuotanto vastaa 

maanosien omaa kulutusta, kun taas Afrikassa ja Etelä-Amerikassa litiumin tuotanto ylittää 

omat tarpeet (Grosjean et al. 2012, s. 1741). Tulevaisuudessa tämä voi johtaa ongelmiin, kun 

Etelä-Amerikan valtiot voivat esimerkiksi päästä määräävään asemaan litiumin hinnoittelussa 

ja luoda litiumin saatavuuden avulla poliittista painostusta Eurooppaa kohtaan. 
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Kuva 1 Suurten litiumvarojen luonnonsuolajärvien sijainnit. 1. Fox Creek, 2. Yhdysval-

tain keskilännen suolajärvet, 3. Salton Sea, 4. Smackover, 5. Kuollut meri, 6. 

Lounais-Kiinan suolajärvet, 7. Andien suolajärvet. (Kesler et al. 2012, s.57; Vik-

ström et al. 2013, s. 256). 

Kiihtyvä ilmastonmuutos voi olla kohtalokas useille suolajärville, sillä kuivuuden lisääntyessä 

on vaarana, että suolajärvetkin kuivuvat. Lisäksi on vaarana, että kuivuus tai vastaavasti satei-

den lisääntyminen muuttavat suolajärvien veden koostumusta ja alueen vesistöjen virtauksia. 

Tällaiset muutokset voivat tehdä litiumin talteenotosta luonnon suolajärvillä jopa haastavampaa, 

kuin meristä. Suuret muutokset suolajärvien vesissä voivat aiheuttaa ympäristöön myös muita 

haittoja, kuten maavajoamia ja vajoamien aiheuttamia maanjäristyksiä. Kestämätön suolajär-

vien hyödyntäminen luo uuden uhan järvien tulevaisuudelle ja aiheuttaa järvien ympäristössä 

samoja ongelmia, kuin ilmastonmuutos. Esimerkiksi Kuolleenmeren pinnan on arvioitu laske-

neen keskimäärin 1m/vuosi jo viiden vuosikymmenen ajan ihmisten toiminnan, kuten suolan 

talteenoton seurauksena. (Kottmeier et al. 2016, s. 1046–1055.) Ilmastonmuutos ja ihmisten 

kestämätön toiminta voivat näin ollen yhdessä vaikeuttaa litiumin talteenottoa tulevaisuudessa. 
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Tällä hetkellä suolajärvistä saatavan litiumin merkitys maailmalla on suuri. Kuvassa 2 esitetään 

nykyisin käytössä olevan perinteisen litiumin erotuksen haihdutus- saostusmenetelmän proses-

sivaiheet. Kuvasta nähdään, että litiumin erotus haihdutus- saostusprosessilla on monivaiheinen 

ja se sisältää kolme erittäin hidasta haihdutusvaihetta. Lisäksi prosessissa saatava Li2CO3 on 

vielä niin epäpuhdasta, että se täytyy puhdistaa uudelleen kiteyttämällä. Kiteytyksen jälkeen 

saatava Li2CO3 on puhtaudeltaan 99,97 % (Choubey et al. 2016, s. 133–134).  

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa haihdutetaan suolaliuoksesta vettä aurinkohaihdutusaltaissa, 

jonka jälkeen suolaliuoksen magnesiumia poistetaan suodattamalla kalsiumhydroksidin avulla 

saostettuna magnesiumhydroksidina. Prosessin kolmannessa vaiheessa saostetaan suolaliuok-

sen sulfaatti, jonka määrä liuoksessa on pieni, mutta sen vaikutus lopputuotteen käytettävyyteen 

on huomattava. Prosessin neljännessä vaiheessa konsentroidun liuoksen loput Mg2+ -ionit saa-

daan saostettua magnesiumhydroksidiksi lisäämällä kalkkia, joka nopeuttaa Mg2+ ja OH- -ionien 

välistä reaktiota. Vastaavasti konsentroidun suolaliuoksen kalsium saadaan saostettua lisää-

mällä liuokseen natriumsulfaattia, jolloin muodostuu saostunutta kalsiumsulfaattia. Jäljelle jää-

nyt natriumsulfaatti saadaan saostettua käyttämällä Praestol 2515 flokkulanttia. Tämän jälkeen 

saostuneet aineet saadaan poistettua suolaliuoksesta suodattamalla, jolloin saadaan Mg & Ca 

vapaa suolaliuos. (Galli, D. et al. 2011.)  

Erotusmenetelmän selkeä vahvuus on ilmaisen aurinkoenergian hyödyntäminen haihdutuk-

sessa. Toisaalta käynnissä oleva ilmastonmuutos voi luoda uhan prosessin toimivuudelle, mikäli 

ilmasto-olosuhteet muuttuvat haihdutusaltaiden ympäristössä ja alueella alkaa esiintyä rankka-

sateita tai auringonvalo vähenee. Tämän vuoksi tulisikin löytää uusia litiumlähteitä ja tehok-

kaampia menetelmiä litiumin talteenottoon. 
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Kuva 2 Laajasti käytössä oleva litiumin erotukseen käytetty haihdutus- saostusprosessi 

luonnon suolajärvillä, perustuen Choubey et al. esittämään prosessiin (Choubey 

et al. 2016, s. 132). 

 

3.2 Meret litiumin talteenoton näkökulmasta 

 

Kaikista luonnon suola esiintymistä eniten litiumia löytyy meristä, joiden arvioidut litiumvaran-

not ovat noin 2 300 000 Mt. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että merien litiumvarannot ovat 

lähes rajattomat. (Fasel et al. 2005, s. 1166.) Ongelmana litiumin talteenotossa meristä on alhai-

sen litiumkonsentraation lisäksi se, että merivedet sisältävät paljon enemmän muita alkali- ja 
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maa-alkalimetalleja, kuin litiumia (Vikström et al. 2013, s. 256). Taulukossa II esitetään merien 

keskimääräiset alkali- ja maa-alkalimetallipitoisuudet. 

Taulukko II.  Alkali- ja maa-alkalimetallien tyypilliset pitoisuudet merissä (Okamoto et al. 

2003. s. 1439). 

Kationi Konsentraatio mg/l 

Natrium 10,8 ∙ 103 

Magnesium 1,1 ∙ 103 

Kalsium 530 

Kalium 360 

Strontium 7,9 

Litium 0,17 

Rubidium 0,12 

Barium 0,014 

 

Litiumin erotusta meristä on tutkittu paljon nykyisin käytössä olevalla haihdutus- saostusmene-

telmällä sekä membraanierotuksella, mutta tulokset eivät ole kannustaneet kaupallisen tuotan-

non aloittamiseen. Lisäksi merien hyödynnettävyys tulevaisuuden litiumin lähteenä herättää 

paljon ristiriitoja eri tutkijoiden välillä, kuten luvussa 5 kerrotaan. Kuitenkin merien mahdolli-

suutta litiumin talteenotossa kannattaa selvittää suuren potentiaalin takia. Litiumin lähteenä me-

ret olisivat selkeästi ympäristön kannalta suolajärviä kestävämpiä, sillä merivedet eivät ole yhtä 

alttiita ilmastonmuutokselle, kuin suolajärvet.  

Yhtälön 1 ja taulukon II avulla saadaan laskettua merien Mg/Li vertailuluvuksi 1800. Vertailu-

luku on näin ollen samaa luokkaa, kuin taulukon I mukaan Kuolleessameressä. Suuren magne-

siumpitoisuuden lisäksi erotusprosessia vaikeuttaa pieni litiumkonsentraatio. Teollisen mitta-

kaavan litiumerotusprosessien tulisi olla tilavuusvirroiltaan massiivisia merien pienen litiumpi-

toisuuden takia. Tuotettaessa yksi gramma litiumia tulee merivettä käsitellä 5900 litraa, mikäli 

meriveden litiumpitoisuus on 0,17 mg/L ja prosessin erotustehokkuus on 100 %. Tämä voi ai-

heuttaa teollisen mittakaavan litiuminerotusprosessissa ympäristöongelmia rannikkoseuduille 

uusien, massiivisten luontoon kuulumattomien virtausten takia. 
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3.3 Joet ja kuivuneet suola-altaat 

 

Litiumia löydetään merien ja luonnon suolajärvien lisäksi myös muista vesistöistä, kuten joista. 

Joet ovat Huh et al. ja Millot et al. tekemien tutkimusten perusteella litiumpitoisuuksiltaan hyvin 

pieniä. Jokivedet sisältävät vain 0,020–3,5 µmol/l, eli 0,13–24 µg/l litiumia. (Huh et al. 1998, s. 

2040; Millot et al. 2010, s.3901). Tutkimusten tuloksia ja taulukkoa II vertailtaessa havaitaan, 

että merivesien litiumpitoisuus on suurempi, kuin yhdenkään tutkitun joen. Näin ollen litiumin 

erotus joista teollisuuden käyttöön ei ole kannattavaa. 

Hydrotermiset malmit sisältävät korkeita litiumpitoisuuksia ja ovat potentiaalisia litiumin läh-

teitä. Hydrotermistä malmia syntyy suolajärvien kuivuessa kerrostuvista järvien sisältämistä 

metalleista. Esimerkiksi Serbiassa Jadarin kuivaneen suolajärven hydrotermisten malmien on 

arvioitu sisältävän 1,4 Mt litiumia malmissa, jonka litiumpitoisuus on 1,4 %. (Kesler et al. 2012, 

s. 66.) Litiumin talteenoton mahdollisuuksia hydrotermisistä malmeista kannattaisi tutkia edel-

leen.  

4 IONISET NESTEET JA SYVÄEUTEKTISET LIUOTTIMET 

 

Ioniset nesteet ovat orgaanisia suoloja, jotka säilyttävät nesteen olomuodon laajalla lämpötila-

välillä (Coll et al. 2011, s. 25). Ionisia nesteitä kutsutaan ominaisuuksiensa takia vihreiksi liu-

ottimiksi, joita kuvaa hyvin korkea sulamispiste, matala höyrynpaine, omalaatuinen faasikäyt-

täytyminen ja sähkönjohtokyky (Wasserscheid et al. 2010, s. XIII-XIV).  

Tarkasteltaessa ionisia nesteitä kestävän kehityksen näkökulmasta, on syytä kiinnittää huomiota 

niiden ominaisuuksiin. Taulukossa III esitetään ionisten nesteiden tyypillisiä fysikaalisia omi-

naisuuksia. Taulukosta nähdään, että ioniset nesteet ovat useisiin orgaanisiin liuottimiin verrat-

tuna kalliita ja ne ovat termisesti stabiileja. Lisäksi ioniset nesteet ovat vettä tiheämpiä ja niiden 

viskositeetti on korkea. Vaikka ionisia nesteitä kutsutaan yleisesti vihreiksi liuottimiksi, tulee 

tiedostaa, että ioniset nesteet ovat suuri joukko nestemäisiä suoloja, joiden ominaisuudet poik-

keavat toisistaan ja eri ionisten nesteiden ympäristöystävällisyys vaihtelee käyttökohteiden mu-

kaan (Wasserscheid et al. 2010, s. XV). Esimerkki yksinkertaisesta ionisesta nesteestä on 1-

butyyli-3-metyyli-imidatsoli. 
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Taulukko III Tyypillisten ionisten nesteiden fysikaalisten ominaisuuksien vaihteluväli (Was-

serscheid et al. 2010, s. XV).  

Ominaisuus Tyypillinen vaihteluväli, johon  

suurin osa ionisista nesteistä kuuluu 

Tiheys (huoneenlämmössä) 1,1–1,6 g/l 

Viskositeetti (huoneenlämmössä) 40–800 mPa s 

Terminen stabiilisuus (koemittaukset 10 K/min) 230–300 °C 

Hinta 25–250 €/kg 

 

Teollisen mittakaavan prosesseissa liuottimen odotetaan olevan halpaa, helposti saatavilla, ke-

miallisesti stabiilia sekä ympäristöystävällistä. Tähän mennessä testatuista ionisista nesteistä ei 

ole vielä löydetty kaikkia näitä kriteerejä täyttäviä suoloja. Ionisten nesteiden kaltaisesti toimi-

vat syväeutektiset liuottimet (Deep eutectic solvents, DES-liuottimet) kuitenkin usein täyttävät 

nämä vaatimukset. DES-liuottimet ovat lisäksi käyttökelpoisia useissa hydrometallurgisissa 

prosesseissa ja niitä on saatavilla ionisia nesteitä enemmän. (Jenkin et al. 2016, s. 19.)  

DES-liuottimet muodostavat uuden liuotinryhmän, joita ei vielä vuonna 2013 oltu tutkittu kovin 

paljon (Francisco et al. 2013, s. 3074). Hakemalla alkuvuodesta 2016 Scopus –tietokannasta 

artikkeleja hakusanalla Deep eutectic solvents, löytyi osumia vieläkin alle 800 kappaletta, mutta 

on selvästi nähtävissä, kuinka tutkimusten määrä on vuosi vuodelta kasvanut. 

DES-liuottimet ovat seoksia, jotka koostuvat vetysidoksen vastaanottajista ja luovuttajista. Ne 

valmistetaan kahdesta kiinteistä aineista, jotka sekoittuessaan muodostavat toistensa välille ve-

tysidoksia, jolloin niiden sulamispiste laskee huomattavasti. Usein DES-liuottimet saadaan val-

mistettua aineista, jotka ovat halpoja ja niitä on paljon saatavilla. Yksi esimerkki DES-liuotti-

mesta on urean ja koliinikloridin seos, joka ottaa huoneenlämmössä nestemäisen olomuodon. 

Koska DES-liuottimia on helppo valmistaa, antavat ne suuret mahdollisuudet liuotinsuunnitte-

lulle kestävän kehityksen mukaisia metallien talteenotto prosesseja suunniteltaessa (Francisco 

et al. 2013, s. 3074–3075, 3078).  

Ionisten nesteiden ja DES-liuottimien liuotinominaisuuksia heikentää suuri viskositeetti, joka 

johtuu koloteorian mukaan molekyylien välisestä pienestä tyhjästä tilasta. Tätä tilaa voidaan 
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kasvattaa lisäämällä tyhjää tilaa kasvattavaa ainetta, kuten tributyylifosfaattia, jolloin visko-

siteetti pienenee ja uutto helpottuu. (Abbot, A. 2004, s. 1242–1246; Francisco et al. 2013, s. 

3078.)  

Koska teollisuuden liuottimilta odotetaan ympäristöystävällisyyttä ja taloudellisuutta, nousevat 

kestävän kehityksen mukaiset liuottimet tärkeiksi tulevaisuuden erotusprosesseja suunnitelta-

essa. Näin ollen DES-liuottimet ja ioniset nesteet ovat hyviä vaihtoehtoja suunniteltaessa perin-

teisille orgaanisille liuottimille korvaavia ympäristöystävällisempiä liuottimia. 

5 LITIUMIN TALTEENOTTO LUONNON SUOLALIUOKSISTA IONI-

SIA NESTEITÄ HYÖDYNTÄVILLÄ MENETELMILLÄ 

 

Tarkasteltaessa eri tutkimuksia nähdään litiumin talteenoton nostavan paljon ristiriitoja niiden 

välille. Perusteluja tutkimuksissa annetuille näkemyksille voi etsiä tutkimuksen teettäneiden ta-

hojen omasta suhteesta litiumin talteenottoon. Seuraavassa tarkastellaan muutamia ristiriitaisia 

tuloksia. 

Japani on paljolti riippuvainen Etelä-Amerikasta tuodusta litiumista. Maan litiumin kulutuksen 

ennakoidaan kasvavan huomattavasti ja japanilaisilla onkin herännyt huoli litiumin riittävyy-

destä uusiutuvan energian korvatessa ydinvoimaa ja fossiilisia polttoaineita. Näin ollen Japanin 

atomienergiajärjestö on tutkinut paljon litiumin erotusta meristä ja kehittänyt elektrodialyy-

silaitteiston, jolla litiumia erotetaan ionisen nesteen ja membraanien avulla. (Ondrey, G. 2014, 

s.11.) Samoissa Japanin hallituksen teettämissä tutkimuksissa todetaan, että litiumin kierrätys 

ei ole kannattavaa, eikä siihen ole olemassa tekniikkaakaan. Tutkimuksissa todetaan myös, että 

litiumin talteenotto ionisilla nesteillä uuttamalla on helppoa luonnon suolajärvistä, mutta kan-

nattamatonta meristä. Sen sijaan elektrodialyysilla tapahtuva litiumin erotus meristä nähdään 

tulevaisuuden kannalta potentiaalisena menetelmänä (Hoshino, T. 2013a, s. 2956; Hoshino, T. 

2015b, s. 60; Hoshino, T. s. 11.) 

Kiinassa on tutkittu laajasti litiumin erotusta luonnon suolajärvistä käyttämällä ionisia nesteitä 

litiumin selektiivisessä talteenotossa. Tutkimuksien tavoitteena on parantaa litiumin talteenottoa 
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luonnon suolajärvistä ja sitä on rahoittanut Kiinan kansallinen luonnontieteiden säätiö. (Shi et 

al. 2015, s. 1 & 6.) 

Uppsalan yliopisto Ruotsissa on tehnyt tutkimuksen litiumin talteenoton ja käytön tulevaisuu-

desta. Tutkimuksessa todetaan, että litiumin talteenotto meristä on lähes mahdotonta ja sitä tus-

kin saadaan kannattavaksi edes tulevaisuudessa. Myös vähän litiumia sisältävien suolajärvien 

käytön kannattavuutta litiumin talteenotossa kyseenalaistetaan. Merkittävimmäksi tulevaisuu-

den uudeksi litiumlähteeksi tutkimuksessa nostetaan kierrätys. Tutkimuksessa myös arvioidaan 

litiumin tuotannon olevan suurimmillaan 2020-luvulla. (Vikström et al. 2013, s. 261–264.) 

Vertaamalla eri maissa tehtyjä tutkimuksia toisiinsa nähdään, että tutkimusten välillä on suuria 

näkemyseroja. Japanissa on paljon sähköautojen ja niiden akkujen tuotantoa, mutta ei meren 

lisäksi muita litiumlähteitä, jolloin ollaan toiveikkaita meristä saadusta litiumista. Kiinassa on 

paljon suolajärviä, joilla on suuri potentiaali, mutta hyödynnettävyys vaikeaa nykyisellä haih-

dutus- saostusprosessilla. Vastaavasti kiinalainen teollisuus tarvitsee jatkuvasti lisää litiumia 

akkujen ja muiden hi-tech-sovellusten valmistuksessa, jolloin maan teollisuudella on pyrkimys 

parantaa luonnon suolajärvistä saatavan litiumin erotusprosessia. Ruotsissa suurimpana kehi-

tyskohteena nähdään litiumin kierrätys, vaikka omassa tutkimuksessaankin Vikström et al. kir-

joittavat kierrättämisen olevan vaikeaa. Verrattuja tutkimuksia on tehty osittain samaan aikaan, 

jolloin tutkimuksia tehdessä ei ole ollut käytössä nyt vertailtujen tutkimuksien tuloksia. 

 

5.1 Ionisia nesteitä ja selektiivisiä membraaneja hyödyntävä elektrodialyysilaitteisto li-

tiumin erotuksessa 

 

Litiumin erotusprosessi elektrodialyysillä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valmis-

tetaan konsentroitua merivettä membraanilla jaetussa elektrodialyysilaitteistossa. Japanin ato-

mienergiajärjestön tekemissä kokeissa käytettiin SelemionTM CSO membraania. Na+, K+ ja Li+ 

-ionit siirtyivät laitteiston katodipuolelle kuvassa 3 esitetyllä tavalla. (Hoshino, T. 2013a, s. 

2956–2959.) 



18 

 

 

Kuva 3 Litiuminerotusprosessia varten valmistettavan konsentroidun meriveden valmis-

tusprosessi membraanilla jaetussa elektrodialyysilaitteistossa. (Hoshino, T. 

2013a, s. 2957-2958). 

 

Elektrodialyysilaitteiston toiminta konsentroidun meriveden valmistuksessa perustuu siihen, 

että meriveden alkali- ja maa-alkalimetalli-ionit ovat varaukseltaan positiivisia, jolloin laitteis-

ton katodipuoli vetää niitä puoleensa. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa divalentit kationit ero-

tetaan monovalenteista kationeista sellaisen orgaanisen membraanin avulla, joka päästää lävit-

seen vain monovalentteja kationeja (Hoshino, T. 2013a, s. 2957). Tällainen selektiivisyys saa-

daan aikaan valitsemalla membraani, jolla on korkea positiivinen varaus, jolloin se hylkii enem-

män divalentteja, kuin monovalentteja kationeja (Mulyati et al. 2013, s. 117–118). 
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Varsinainen litiumin erotusprosessi toteutetaan kuvassa 4 esitetyllä elektrodialyysilaitteistolla. 

Laitteiston anodi- ja katodipuolien väliin erotetaan kahdella membraanilla tila ioniselle nes-

teelle. Japanin atomienergiajärjestön tekemissä kokeissa käytettiin SelemionTM CSV membraa-

nia ja ionisena nesteenä N,N,N-trimetyyli-N-propyyli-ammonium-bis(trifluorometaani-sulfo-

nyyli) imidiä (TMPA-TFSI). Konsentroitu merivesi johdettiin anodipuolelle, josta jäljelle jää-

neet Na+, K+, Mg2+ ja Ca2+ kationit siirtyivät ionisen nesteen lävitse katodipuolelle ja litium jäi 

anodipuolelle. (Hoshino, T. 2013a, s. 2956-2959.) 

 

 

Kuva 4 Litiumin erotusta varten tehdyn elektrodialyysilaitteiston prosessi, jossa IL tar-

koittaa ionista nestettä. (Hoshino, T. 2013a, s. 2957-2958). 
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Kuvan 4 laitteistossa on prosessin toimivuuden kannalta oleellista valita sellainen ioninen neste, 

johonka Li+:n affiniteetti on pieni, kun taas Na+ ja K+ affiniteetit ovat mahdollisimman suuret. 

Membraanin puolestaan tulee päästää lävitseen kaikki kationit, mutta ei vettä, eikä ionista nes-

tettä. (Hoshino, T. 2013a, s. 2957.) Näin ollen ioninen neste valitaan sen aineensiirtovoiden 

perusteella ja membraaneiksi valitaan hydrofobinen membraani, joka on varaukseltaan sopiva 

läpäisemään kationeja.  

Menetelmällä voidaan saada talteen 63 % meriveden litiumista. Tutkimustuloksissa monivai-

heista elektrodialyysia ehdotetaan hyödynnettäväksi laajamittaisessa litiumin talteenotossa me-

rivesistä. Mikäli litiumin talteenotto toteutetaan monivaiheisella elektrodialyysilaitteistolla, saa-

daan laitteisto toimimaan selektiivisesti litiumin talteenoton suhteen, sillä natrium, kalsium ja 

kalium siirtyvät katodipuolelle lähes täydellisesti. Anodipuolen ulostulo on siten saatu kon-

sentroitua litiumin suhteen niin hyvin, että litium saadaan erotettua suoraan anodin ulostulovir-

rasta. (Hoshino, T. 2013a, s. 2959.) 

 

5.2 Litiumin suhteen selektiivistä membraania hyödyntävä dialyysilaitteisto 

 

Litiumin talteenotossa voidaan käyttää myös pelkkään membraanierotukseen perustuvaa dia-

lyysilaitteistoa. Laitteistossa käytetään litiumin suhteen selektiivistä membraania. Menetelmällä 

saadaan otettua talteen 7 % meriveden litiumista (Hoshino, T. 2015, s. 60–61). Kuvassa 5 esite-

tään laitteiston toimintaperiaate. 
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Kuva 5  Litiumin selektiiviseen membraanierotukseen perustuvan dialyysilaitteiston pe-

riaatekuva. Dialyysilaitteiston negatiivisen ja positiivisen elektrodin puolet on 

jaettu LISM-membraanilla. Kuva perustuu Hoshino, T ja McMurry et al. periaa-

tekuviin. (Hoshino, T., 2015, s. 61; McMurry et al. 2014, s. 693.) 

 

Kuvassa 5 esitetyssä menetelmässä käytetään hyväksi litiumionin erotusmembraania (LISM), 

joka valmistetaan litiumioneja superjohtavista kiteistä, kuten (LixLay)ZrOz. Menetelmä on to-

dettu erinomaiseksi litiumin selektiivisessä talteenotossa, sillä membraani ei läpäise juuri lain-

kaan litiumin lisäksi muita ioneja. Laitteisto ei myöskään tarvitse ulkopuolista energian lähdettä, 

vaan jopa tuottaa hieman energiaa (Hoshino, T. 2015, s. 60). Tämä johtuu siitä, että laitteisto 

toimii kuten konsentraatiokenno, jossa membraani muodostaa suolasillan, jota pitkin litiumionit 



22 

 

kulkeutuvat positiiviselle elektrodille. Positiivinen ja negatiivinen elektrodi on yhdistetty toi-

siinsa, jolloin niiden välille muodostuu potentiaaliero ja laitteistossa alkaa kulkea sähkövirta. 

(Hoshino, T. 2015, s. 60–61; McMurry et al. 2014, s. 693.) 

Litiumin erotuksen kannalta menetelmässä merkittävää on se, että selektiivinen membraani ei 

läpäise juuri ollenkaan muita alkali- ja maa-alkalimetalleja, jolloin litiumin erotus dialyysin lop-

putuotteesta on helpompaa. (Hoshino, T. 2015, s. 61–62.) Menetelmä voisi olla varteenotettava 

vaihtoehto, mikäli litiumia saataisiin erotettua paremmalla saannolla, mutta 7 % erotustehok-

kuus meriveden ennestään pienestä litiumpitoisuudesta on todella vähän. Menetelmää kannattaa 

kuitenkin tarkastella muiden ehdotettujen erotusmenetelmien joukossa, sillä laitteistoa ei ole 

testattu korkeissa litiumpitoisuuksissa ja lisätutkimuksilla voitaisiin löytää keinoja, joilla lait-

teiston erotustehokkuutta saataisiin kasvatettua. Merkittävää tässä laitteistossa on sähkön tuoton 

lisäksi se, että sitä voidaan käyttää käytettyjen litiumioniakkujen litiumin kierrättämiseen 

(Hoshino, T. 2015, s. 62). 

 

5.3 Ionisilla nesteillä uuttoon perustuva selektiivinen litiumin talteenotto 

 

Ioniset nesteet ovat usein hyvin viskooseja, jolloin suolaliuosten käsittely on hidasta. Uuttono-

peutta voidaan kuitenkin kasvattaa lisäämällä ioniseen nesteeseen orgaanista liuotinta, joka las-

kee liuotinfaasin viskositeettiä selvästi. Kiinassa tehdyssä tutkimuksessa ionisina nesteinä käy-

tettiin 1-butyyli-3-metyyli-imidatsoliheksafluorifosfaattia (C4mim+∙PF6
-), 1-heksyyli-3-me-

tyyli-imidatsoli-heksafluorifosfaattia (C6mim+∙PF6
-), ja 1-oktyyli-3-metyyli-imidatsoli-heksa-

fluorifosfaattia (C8mim+∙PF6
-), joiden viskositeettejä alennettiin tributyylifosfaatilla. (Shi et al. 

2015, s. 2.) Viskositeetin aleneminen perustuu koloteorian mukaan ionisen nesteen sisältämän 

tyhjän tilan pienenemiseen (Abbot, A. 2004, s. 1242–1246). 

Käyttämällä suolaveden uutossa sopivaa ionista nestettä, on uutossa tapahtuva litiumin erotus-

tehokkuus jopa yli 99 %. Näin korkeaan erotustehokkuuteen päästään monivaiheisella vastavir-

tauutolla. (Shi et al. 2015, s. 4.) Saatavan litiumin puhtaus ja uuttovaiheiden määrä voivat kui-

tenkin muuttua, kun uutettavana liuoksena on merivesi, jonka Mg/Li vertailuluku on paljon tut-

kittua suolaliuosta suurempi ja litiumkonsentraatio pienempi. Tehdyt kokeet on toteutettu siten, 
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että käytetyn tributyylifosfaatin ja ionisen nesteen seoksen tilavuus vastaa uuttoon syötetyn suo-

laveden tilavuutta. 

Reaktiomekanismin kannalta on oleellista lisätä liuotinfaasiin ClO4
- -ioneja. Litiumin uutto suo-

laliuoksesta tapahtuu reaktioiden (2) ja (3) mukaan: 

 

2Liaq
+ + 2ClO4

− + 5TBP → 2LiClO4 ∙ 5TBPorg 

Liaq
+ + C4mimorg

+ + nTBP → [Li ∙ nTBP]org
+ + C4mimaq

+  

 

joissa  TBP  tributyylifosfaatti 

  org  orgaaninen faasi 

  aq  vesifaasi. 

Shi et al. tekemissä kokeissa on havaittu, että paras erotustulos saadaan käyttämällä uutossa 

ionista nestettä, jonka alkyylihiiliketju on mahdollisimman lyhyt. Tämä johtuu siitä, että ionisen 

nesteen hydrofobisuus kasvaa hiiliketjun kasvaessa, eikä pitkähiiliketjuinen ioninen neste näin 

ollen pääse yhtä hyvin vuorovaikutukseen vesifaasin litiumin kanssa, kuin lyhythiiliketjuinen 

ioninen neste. Reaktioista 2 ja 3 nähdään, että ioninen neste ei toimi pelkästään liuottimena, 

vaan se osallistuu myös itse reaktioon. (Shi et al. 2015 s. 5-6.) 

Kuvassa 6 esitetään suolaliuoksesta uuton aikana erottuneen litiumin ja magnesiumin osuudet 

eri ajanhetkillä. Kuvassa 7 puolestaan esitetään perkloraatin määrän vaikutus litiumin ja mag-

nesiumin erotustehokkuuteen. Tutkittavan suolaliuoksen Li pitoisuus oli 2 g/l, Mg pitoisuus 92 

g/l, Na pitoisuus 3,2 g/l ja K pitoisuus 1,4 g/l. Kokeet suoritettiin 20 °C lämpötilassa. 

(2) 

(3) 
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Kuva 6 Erottuneen metallin osuus ajan funktiona, kun TBP/IL (tributyylifosfaatti/ioni-

nen neste) tilavuussuhde on 9/1, orgaaninen faasi/liuotinfaasi tilavuussuhde on 

1/1 ja ClO4/Li ainemäärien suhde on 1/1. (Shi et al. 2015, s. 3.) 

 

Kuvan 6 perusteella voidaan todeta, että Shi et al. tekemissä kokeissa reaktio asettuu litiumin 

suhteen tasapainoon kahdeksan minuutin kohdalla, jonka jälkeen uuttoa ei enää ole syytä jatkaa. 

Koska magnesiumia on uuton alkutilanteessa 46 kertainen määrä litiumiin verrattuna, ei ensim-

mäisen uuttokerran jälkeen vielä saada talteen kovin puhdasta litiumia. Haluttaessa puhtaampaa 

litiumia on näin ollen järkevää toteuttaa litiumin erotus monivaiheisessa vastavirtatyyppisessä 

uuttolaitteistossa. (Shi et al. 2015, s. 3–4.) 

Shi et al. tekemien kokeiden perusteella (kuva 7) nähdään, että kasvattamalla ClO4
- -ionien ja 

litiumin määrien suhdetta toisiinsa, saadaan otettua talteen suurempi osuus suolaliuoksen li-

tiumista. Samalla nähdään, että kasvattamalla ClO4
- -ionien määrää prosessissa, siirtyy myös 

suurempi osa magnesiumista ekstraktifaasiin. Tämä johtuu siitä, että ClO4
- -ionit osallistuvat 

itse reaktioon ja kun ioneja on enemmän, pääsee litium paremmin vuorovaikutukseen ClO4
- -

ionien kanssa. Näin ollen prosessin kannalta paras (ClO4
-) / (Li+) ainemäärien suhde on kuvan 

7 mukaan noin 3. 
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Kuva 7 Erottuneen metallin osuus eri ClO4
- pitoisuuksilla, kun TBP/IL tilavuussuhde 

on 4/1, orgaaninen faasi/liuotinfaasi tilavuussuhde on 1/1 ja uuttoaika on 10 

min. Shi et al. tuloksiin perustuen. (Shi et al. 2015, s. 4.) 

 

Shi et al. tekemissä kokeissa uuton ekstraktifaasin Mg/Li vertailuluku oli vielä lähes 45. Tätä 

saatiin laskettua runsaasti strippaamalla ekstraktia puhtaalla vedellä. Strippaustuotteessa Mg/Li 

vertailuluku oli enää 3,33. Strippaustuotteen magnesium saadaan erotettua muista aineista lisää-

mällä liuokseen emästä, joka reagoidessaan magnesiumin kanssa muodostaa kiinteää magne-

siumhydroksidia. Magnesiumhydroksidi on helppo erottaa liuoksesta esimerkiksi suodatta-

malla. Tämän jälkeen litium saadaan erotettua lisäämällä liuokseen natriumkarbonaattia, jolloin 

litium ja natriumkarbonaatti reagoivat muodostaen natriumperkloraattia sekä kiinteää litiumkar-

bonaattia. (Shi et al. 2015, s. 4–5.) 
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6 PROSESSIEN VERTAILU 

 

Vertaamalla kuvassa 2 esitettyä litiumin erotukseen käytettyä haihdutus- saostusprosessia reak-

tioissa (2) ja (3) esitettyyn ionisilla nesteillä uuttamalla tehtävään litiumin erotukseen nähdään, 

että litiumin erotus suolaliuoksista on paljon yksinkertaisempaa uuttamalla liuosta ionisilla nes-

teillä. Siirtymällä luonnon suolajärvillä ionisilla nesteillä uuttamalla tapahtuvaan erotukseen, 

saataisiin litiuminerotusprosessia lyhennettyä jopa vuodella.  

Meriveden kohdalla ionisilla nesteillä uutto on todennäköisesti liian tehoton erotusprosessi li-

tiumin talteenottamiseksi, sillä meriveden pienempi litiumpitoisuus ja verrattain suuri magne-

siumpitoisuus monimutkaistaisivat erotusprosessia. Uuttolaitteiston ideaaliaskelet voidaan mää-

rittää tapauskohtaisesti kolmiodiagrammin ja McCabe-Thiele-menetelmän avulla (McCabe et 

al. 2005, s. 781-786). Jotta uuttamalla saataisiin pienestä pitoisuudesta talteen riittävästi li-

tiumia, tulisi ideaaliaskelia olla paljon. Tarkka ideaaliaskelten määrän selvittäminen kuitenkin 

vaatisi meriveden uutolle tehtäviä jatkotutkimuksia. Japanin atomienergiajärjestö on pohtinut 

tutkimuksessaan ionisilla nesteillä tehtävän uuton hyödynnettävyyttä litiumin talteenottamiseksi 

merivesistä ja tullut siihen tulokseen, että elektrodialyysi olisi merivesien tapauksessa kannat-

tavampi menetelmä (Hoshino, T. 2013a, s. 11). 

Mikäli ionisilla nesteillä uutto halutaan saada toimimaan mahdollisimman tehokkaasti, tulisi 

laitteistoon syöttää liuotinta vähintään kaksi kertaa saman verran, kuin suolaliuosta (Shi et al. 

2015, s. 3–4). Tarvittavan liuottimen määrä olisi meriveden pienen litiumpitoisuuden takia niin 

suuri, että prosessin taloudellisuus voi olla huono. Sen sijaan uuttolaitteisto voisi sopia hyvin 

nykyisin vaikeasti hyödynnettävien suolajärvien litiumin erotuslaitteistoksi, tai tehostamaan ny-

kyisin litiumin talteenottoon käytettävien suolajärvien erotusprosessia (Shi et al. 2015, s. 6; 

Hoshino, T. 2015, s. 60). suolajärvien vesille tehtävää neste-nesteuuttoa voitaisiin tutkia lisää 

syväeutektisilla liuottimilla. Myös puhdistetun raffinaatin palauttamista suolajärveen tulisi tut-

kia, sillä se voisi tuoda ratkaisun suolajärvien vedenpinnan laskusta johtuviin ongelmiin.  

Japanin atomienergiajärjestön tekemien kokeiden tulokset kannustavat pilot-kokoluokan elekt-

rodialyysilaitteiston kokeilemiseen (Hoshino, T. 2013a, s. 2959). Elektrodialyysilaitteiston 
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käyttö litiumin erotuksessa merivesistä on perusteltua laitteiston selektiivisyyden ja pienen ym-

päristökuormituksen takia. Japanin atomienergiajärjestö on panostanut paljon elektrodialyy-

silaitteistojen tutkimiseen litiumin erotuksessa ja havainnut, että elektrodialyysilaitteiston 

käyttö on perusteltua eri kohteissa käyttäen eri membraaneja ja eri ionisia nesteitä (Hoshino, T. 

2013a, s. 2959; Hoshino, T. 2013b, s. 15-16; Hoshino, T. 2015, s. 62–63). Elektrodialyysin 

käytettävyyttä voisi tutkia vielä luonnon suolajärvillä, jolloin saataisiin lisää näkökulmaa luon-

non suolajärvillä käytettäviin litiumerotusprosesseihin ja eri vaihtoehtoihin. 

Litiumin suhteen selektiivisellä membraanilla tapahtuvalla litiumin erotusprosessilla saadaan 

dialyysilaitteistossa talteen vain hyvin pieni osa merivesien litiumista Laitteiston hyvänä puo-

lena on se, että se toimii ilman ulkoista virtalähdettä ja sitä voidaan käyttää käytettyjen litiumio-

niakkujen litiumin kierrättämiseen (Hoshino, T. 2015, s. 62.) Huonoina puolina laitteistossa sen 

sijaan voidaan nähdä pienen erotustehokkuuden lisäksi hankaluus yhdistää laitetta muiden me-

riveden komponenttien talteenottoon, sillä laitteistosta ulostuleva merivesi on koostumukseltaan 

lähes samanlaista, kuin laitteistoon syötettävä merivesi. Tämän perusteella voidaan todeta, että 

ionisten nesteiden käyttöön perustuvat erotusmenetelmät ovat käyttökelpoisempia merivesien 

litiumin erotuksessa, kuin pelkkään litiumin suhteen selektiiviseen membraanierotukseen perus-

tuva litiumin erotus. Lisätutkimuksilla voitaisiin kuitenkin pyrkiä löytämään prosessi, jolla 

elektrodialyysilaitteistossa saataisiin erotettua suurempi osa meriveden litiumista litiumin suh-

teen selektiivistä membraania ja ionisia nesteitä käyttäen. 

Elektrodialyysilaitteistoa voidaan käyttää juomaveden valmistuksessa merivesistä. Yhdysval-

loissa Etelä-Carolinan yliopistossa on tutkittu, miten juomaveden valmistus sekä magnesium-

hydroksidin, natriumkloridin ja bromin talteenotto merivesistä voidaan yhdistää elektrodialyy-

silaitteistoa käyttämällä (Thomas, A. 2006, s. 1). Lisätutkimuksilla voitaisiin selvittää, saa-

daanko litiumin erotuksen yhteydessä puhdistetusta merivedestä alhaisin kustannuksin juoma-

kelpoista. Tällöin litiumin erotusta voitaisiin toteuttaa alueilla, joissa on pulaa puhtaasta vedestä 

ja näin ollen ratkaista veden puutteesta johtuvia alueellisia ongelmia. Tällainen tekniikka kan-

nustaisi litiumin talteenotossa kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin ja vähentäisi suola-

järvien kestämätöntä käyttöä. Tekniikka voisi olla mahdollista erityisesti ionisia nesteitä käyt-

tävän elektrodialyysilaitteiston tapauksessa, sillä laitteistosta saadaan jo valmiiksi melko puh-

dasta vettä. 
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Tarkasteltaessa meriä ja luonnon suolajärviä litiumlähteinä nähdään, että molemmilla lähteillä 

on hyvät ja huonot puolensa. Merien kokonaislitiumvarannot ovat lähes loppumattomat, mutta 

talteenotto on vaikeaa korkean Mg/Li vertailuluvun ja matalan litiumkonsentraation vuoksi. 

Luonnon suolajärvillä litiumin talteenotto on helpompaa, mutta usein se ei täytä kestävän kehi-

tyksen edellytyksiä, sillä talteenotolla kuivatetaan suolajärviä, mikä aiheuttaa järvien hitaan hä-

viämisen ja järvien ympäristön maaperäongelmia.  

Litiumin talteenottoon liittyvää lähdeaineistoa tutkittaessa huomioitavaa oli se, miten eri tavalla 

eri tutkijaryhmät suhtautuvat talteenoton mahdollisuuksiin. Ristiriidat eri tutkimusten argu-

menttien välillä viestivät siitä, että litiumin talteenoton tulevaisuus on vielä tuntematon. Toi-

saalta tämä voi viestiä myös siitä, että eri maissa litiumin tarpeellisuus tulevaisuuden energia-

varastoissa nähdään eri näkökulmasta, sillä esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käytön on-

gelmat nähdään eri maissa hyvin eri tavalla. Erityisesti merivesien käyttö litiumin lähteenä he-

rättää ristiriitoja ja voi olla, että itsessään litiumin erotus merivesistä voi olla vaikeaa saada ta-

loudellisesti kannattavaksi. Eri valtioiden välillä litiumin laajamittaisen talteenoton kannatta-

vuus voi vaihdella esimerkiksi erilaisten kansallisten tukien ja litiumin erotukseen yhdistettävän 

puhtaan veden tuotannon myötä. 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Litiumin talteenotto nykyisin käytössä olevalla haihdutus- saostusprosessilla on hidasta ja suo-

lajärvien ympäristön kannalta ongelmallista. Suolajärvillä käytössä olevat menetelmät tarvitse-

vatkin näin ollen päivitystä ja uudeksi talteenottomenetelmäksi voisi sopia hyvin ionisten nes-

teiden ja orgaanisen liuottimen seoksella uuttaminen. 

Koska litiumin tarve kasvaa ja nykyisin litiumin talteenottoon käytettävillä luonnon suolajär-

villä ei voida vastata kasvavaan kysyntään, tulee etsiä uusia litiumin lähteitä. Tällä hetkellä li-

tiumin talteenottoon käytetään vain niitä suolajärviä, joilla on kaikkein suurimmat litiumpitoi-

suudet. Tämän lisäksi lähitulevaisuudessa litiumia voidaan ottaa talteen myös matalampien li-

tiumkonsentraatioiden suolajärvistä. 
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Suolajärvien käyttö litiumin lähteenä ei ole ongelmatonta, sillä litiumin talteenotto voi aiheuttaa 

järvien ympäristössä laaja-alaisia ongelmia. Myös ilmastonmuutos voi tulevaisuudessa vaikeut-

taa litiumin talteenottoa ja joillakin suolajärvillä siitä voi tulla lähes mahdotonta. Ongelmilta 

voitaisiin välttyä, mikäli litiumin talteenottoon löydettäisiin riittävän tehokas menetelmä, jolla 

merivesien litiumvarannot saataisiin hyödynnettyä merivesien ollessa ilmaston muutoksen ede-

tessä varmempi litiumin lähde, kuin suolajärvet. 

Ionisilla nesteillä tehtyjen uuttokokeiden perusteella voidaan todeta, että uusien suolajärvien 

valjastaminen litiumin talteenottoon on mahdollista. Uutolla tapahtuva talteenotto olisi selkeästi 

nykyistä talteenottomenetelmää nopeampi. Sen lisäksi, että uutto nopeuttaisi nyt käytössä ole-

vaa litiumin talteenottoprosessia, se voisi myös mahdollistaa veden palauttamisen suolajärviin 

puhdistetusta raffinaatista, jolloin järvien kuivumiselta vältyttäisiin. Litiumin uuttoa voitaisiin 

tutkia vielä laajemmin laimeista suolaliuoksista sekä käyttämällä ionisten nesteiden tilalla sy-

väeutektisia liuottimia kestävän kehityksen mukaisen toiminnan varmistamiseksi. 

Merivesien pienestä litiumpitoisuudesta johtuen nykyisin käytössä oleva haihdutus- saostusme-

netelmä on litiumin erotuksessa merivesistä käyttökelvoton. Merivesien litiumvarantoja voi-

daan hyödyntää talteenotossa käyttämällä ionisilla nesteillä varustettua elektrodialyysilaitteis-

toa. Elektrodialyysilaitteistolla tapahtuvaan litiumin talteenottoon voidaan mahdollisesti yhdis-

tää myös puhtaan veden tuotanto ja muiden suolojen talteenotto, mutta yhdistävää menetelmää 

tulisi tutkia lisää. 

8 LÄHDELUETTELO 

 

Abbot, A. 2004. Application of Hole Theory to the Viscosity of Ionic and Molecular Liquids. 

ChemPhysChem vol. 5, pp. 1242–1246. 

Bebbington, J. 2001. Sustainable development: a review of the international development, 

business and accounting literature, Accounting Forum vol. 25, pp. 128–157. 

Choubey, P., Kim, M., Srivastava, R., Lee, J. & Lee, J. 2016. Advance review on the exploita-

tion of the prominent energy-storage element: Lithium. Part I: From mineral and brine re-

sources. Minerals Engineering vol. 89, pp. 119–137. 



30 

 

Coll, M., Fortuny, A., Kedari, C. & Sastre, A. 2012. Studies on the extraction of CO(II) and 

NI(II) from aqueous chloride solution using Primene JMT-Cyanex272 ionic liquid extractant. 

Hydrometallurgy vol. 125-126, pp. 24–28. 

Fasel, D. & Tran, T. 2005. Availability of Lithium in the context of future D–T fusion reac-

tions. Fusion Engineering and Design vol. 75-79, pp. 1163–1168. 

Francisco, M., Bruinhorst, A. & Kroon, M. 2013. Low-Transition-Temperature Mixtures 

(LTTMs): A New Generation of Designer Solvents. Angewandte Chemie (International Edi-

tion) vol. 52, pp. 3074–3085. 

Galli, D.E., Demetrio, H., De las Mercedes Otaiza, M., Del Rosario Cachagua, C. & Enrique 

Santillan, R. 2011, Process for recovering lithium from a brine. US patent, US 20110300041 

A1 

Grenfell, S., Callaway, R., Grenfell, M., Bertelli, C., Mendzil, A. & Tew, I. 2016. Will a rising 

sea sink some estuarine wetland ecosystems? Science of the Total Environment vol. 554–555, 

pp. 276–292. 

Grosjean, C., Miranda, P.H., Perrin, M. & Poggi, P. 2011. Assessment of world lithium re-

sources and consequences of their geographic distribution on the expected development of the 

electric vehicle industry. Renewable and Sustainable Energy Reviews vol. 16, pp. 1735–1744. 

Habashi, F. 1999. Hydrometallurgy. 2 ed. Sainte-Foy: Métallurgie Extractive Québec. 

Hoshino, T. 2013a. Development of technology for recovering lithium from seawater by elec-

trodialysis using ionic liquid membrane. Fusion Engineering and Design vol. 88, pp. 2956–

2959. 

Hoshino, T. 2013b. Preliminary studies of lithium recovery from seawater by electrodialysis 

using ionic liquid membrane. Desalination vol. 317, pp. 11–16. 

Hoshino, T. 2015. Innovative lithium recovery technique from seawater by using world-first 

dialysis with a lithium ionic superconductor. Desalination vol. 359, pp. 59–63. 



31 

 

Huh, Y. Chan, L. Zhang, L. & Edmond, J. 1998. Lithium and its isotopes in major world riv-

ers: Implications for weathering and the oceanic budget. Geochimica et Cosmochimica Acta 

vol. 62, pp. 2039–2051. 

Jenkin, G., Al-Bassam, A., Harris, R., Abbot, A., Smith, D., Holwell, D., Chapman, R. & 

Stanley, C. 2016. The application of deep eutectic solvent ionic liquids for environmentally-

friendly dissolution and recovery of precious metals. Minerals Engineering vol. 87. pp. 18–25. 

Kesler, S.E., Gruber, P.W., Medina, P.A., Keoleian, G.A., Everson, M.P. & Wallington, T.J. 

2012. Global lithium resources: Relative importance of pegmatite, brine and other deposits. 

Ore Geology Reviews vol. 48, pp. 55–69. 

Kottmeier, C., Agon, A., Al-Halbouni, D., Alpert, P., Corsmeier, U., Dahm, T., Eshel, A., 

Geyer, S., Haas, M., Holohan, E., Kalthoff, N., Kishcha, P., Krawczyk, C., Lati, J., Laronne, 

J., Lott, F., Mallst, U., Merz, R., Metzger, J., Mohsen, A., Morin, E., Nied, M., Rödiger, T., 

Salameh, E., Sawarieh, A., Shannak, B., Siebert, C. & Weber, M. 2016. New perspective on 

interdisciplinary earth science at the Dead Sea: The DESERVE project. Science of the Total 

Environment vol. 544, pp. 1045–1058. 

McCabe, W., Smith, J. & Harriott, P. 2005. Unit Operations of Chemical Engineering, 7 ed. 

Singapore: The McGraw-Hill Companies. 

McMurry, J. & Fay, R. 2014. Chemistry, 6 ed. Harlow: Pearson Education Limited. 

Millot, R., Vigier, N. & Gaillardet, J. 2010. Behaviour of lithium and its isotopes durning 

weathering in the Mackenzie Basin, Canada. Geochimica et Cosmochimica Acta vol. 74, pp. 

3897–3912. 

Mulyati, S., Takagi, R., Fujii, A., Ohmukai, Y. & Matsuyama, H. Simultaneous improvement 

of the monovalent anion selectivity and antifouling properties of an anion exchange membrane 

in an electrodialysis process, using polyelectrolyte multilayer deposition, Journal of Mem-

brane Science vol. 431, pp. 113–120. 



32 

 

Okamoto, H., Okamoto, Y., Hirokawa, T. & Timberbaev, A. 2003. Trace ion analysis of sea 

water by capillary electrophoresis: determination of strontium and lithium pre-concentrated by 

transient isotachophoresis, The Analyst vol. 128, pp. 1439–1442. 

Ondrey, G. 2014. A promising process to recover Li from seawater, Chemical Engineering 

vol. 121, pp. 11. 

Polinares EU Policy on natural Resource. 2012. Polinares working paper n. 38, Fact Sheet: 

Lithium, pp. 1–13. 

Schaltegger, S., Burrit, R. & Petersen, H. 2003. An Introduction to Corporate Environmental 

Management: Striving for sustainability. Croydon: Greenleaf Publishing. 

Shi, C., Jia, Y., Whang, C., Liu, H. & Jing, Y. Extraction of lithium from salt lake brine using 

room temperature ionic liquid in tributyl phosphate, Fusion Engineering and Design vol 90, 

pp. 1–6. 

Thomas, A. 2006. Zero Discharge Seawater Desalination: Integrating the Production of Fresh-

water, Salt, Magnesium, and Bromine, Desalination and Water Purification Research and De-

velopment Program Report No. 111, Denver: U.S. Department of the Interior Bureau of Recla-

mation. 

Vikström, H., Davidsson, S. & Höök, M. 2012. Lithium availability and future production out-

looks, Applied Energy vol. 110, pp. 252–266. 

Virolainen, S., Fallah Fini, M., Miettinen, V., Laitinen, A., Haapalainen, M. & Sainio, T. Re-

moval of calcium and magnesium from lithium brine cincentrate via continuous counter-cur-

rent solvent extraction, Hydrometallurgy vol. 162, pp. 9–15. 

Wasserscheid, P. & Stark, A. 2010. Handbook of chemistry, Volume 6: Ionic liquids. Wein-

heim: WILEY-VCH. 

 


