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Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää, kuinka sähkö- ja elektroniikkajätteestä 

pystytään uudelleenhyödyntämään kriittisiä raaka-aineita. Työ on toteutettu uusimpien tie-

teellisten tutkimusten pohjalta kirjallisuuskatsauksena. Kriittiset raaka-aineet ovat raaka-ai-

neita, jotka ovat erittäin tärkeitä taloudellisesti sekä niihin vaikuttaa toimitusriskin uhka. 

Työn tavoitteena on tutkia erilaisia mekaanisia menetelmiä, joilla kriittiset raaka-aineet voi-

daan erottaa sähkö- ja elektroniikkajätteestä. Työn taustalla on LUT-yliopiston Kuitukom-

posiittilaboratorion tiedon tarve materiaalilajitteluun.  

Työssä eritellään tutkittavista menetelmistä niiden soveltuvuus eri tuotteille, joita sähkö- ja 

elektroniikkajäte sisältää. Menetelmien soveltuvuuden kriteereinä toimii eroteltavan materi-

aalin ominaisuuksien tunteminen ja tämän tiedon hyödyntäminen. Raaka-aineiden erotta-

misprosessissa otetaan huomioon, kuinka helposti erottaminen voidaan toteuttaa sekä tieten-

kin erotettavien raaka-aineiden arvo ajankohtaiseen markkinahintaan perustuen, jotta pysty-

tään tarvittaessa priorisoimaan arvokkaimpien materiaalien talteenotto.  

Mekaanisten menetelmien soveltaminen kriittisten raaka-aineiden uudelleenhyödyntämi-

sessä onnistuu materiaaleista ja tuotteista riippuen pääasiallisena erottelukeinona tai esikä-

sittelyyn sopivana. Tehokkaimmiksi menetelmiksi kriittisten raaka-aineiden erotteluun on 

työssä todettu murskaaminen, jauhaminen, juotteenpoistolaitteet, tuotteiden kryogeeninen 

käsittely sekä materiaalien erottelu magneetteja ja pyörrevirtoja hyödyntämällä.  
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The purpose of this bachelor's thesis is to find out how critical raw materials can be recycled 

from electrical and electronic waste. The work has been conducted based on the latest sci-

entific research as a literature review. Critical raw materials are raw materials that are im-

portant financially and are affected by the threat of supply risk. The aim of the work is to 

study different mechanical methods by which critical raw materials can be separated from 

electrical and electronic waste. The background of the work is the need for information for 

material sorting in the Fiber Composite Laboratory of LUT University. 

The suitability of the investigated methods for various products contained in electrical and 

electronic waste is specified in the work. The criteria for the suitability of the methods are 

the knowledge of the properties of the material to be separated and the utilization of this 

information. The critical raw material separation process considers how easily the separation 

can be carried out and, of course, the value of the raw materials to be separated based on the 

current market price, in order to be able to prioritize the recovery of the most valuable ma-

terials if necessary. 

Depending on the materials and products, the application of mechanical methods in the re-

cycling of critical raw materials is successful as the main means of separation or suitable for 

pre-treatment. Crushing, grinding, desoldering equipment, cryogenic treatment of products 

and separation of materials using magnets and eddy currents have been found to be the most 

efficient methods for the separation of critical raw materials.  
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1  Johdanto 

Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER, engl. WEEE) on eräs maailman nopeimmin kasvava jät-

teen laji. SER-jäte sisältää kriittisiä raaka-aineita (engl. critical raw materials), jotka ovat 

elintärkeitä modernin ja teollisen yhteiskunnan kannalta. Esimerkiksi koboltti ja litium ovat 

kriittisiä raaka-aineita, ja niitä tarvitaan modernissa teknologiassa, muun muassa älypuheli-

missa. Kriittiset raaka-aineet ovat hyvin tärkeitä maailmantalouden kannalta. Euroopan ko-

mission mukaan raaka-aineen kriittisyys arvioidaan taloudellisen tärkeyden (engl. economic 

importance) ja toimitusriskin (engl. supply risk) kannalta. Ilman kriittisiä raaka-aineita elin-

tasomme väistämättä alentuisi sekä yhteiskuntien siirtyminen kohti vihreää energiaa hidas-

tuisi valtavasti. Kriittiset raaka-aineet ovat korvaamattomia materiaaleja muun muassa au-

rinkopaneeleissa, tuulivoimaloissa ja sähköautoissa. Ne ovat siis välttämättömiä taistelussa 

ilmastonmuutosta vastaan. Kriittisten raaka-aineiden on ennustettu muutaman kymmenen 

vuoden päästä aiheuttavan suurta kilpailua eri valtioiden välillä johtuen kriittisten raaka-ai-

neiden muuttumisesta harvinaisemmiksi kulutuksen kasvaessa. (Gislev et al. 2018, 5.)  

Suomi mielletään usein kierrätyksen kannalta edelläkävijämaaksi. Vaikka SER-jätteen kier-

rätys onkin Suomessa sekä muualla Euroopassa globaaliin tasoon verrattuna edistyksellistä, 

on toiminnassa yhä parantamisen varaa. Euroopassa tuotetusta SER-jätteestä kierrätetään 

suuri osa, mutta kierrätettäessä jätteestä otetaan talteen yleensä vain kallisarvoiset raaka-

aineet, kuten kulta ja kupari. Loput tuotteiden sisältämät raaka-aineet joutuvat hukkaan. 

(Forti et al. 2020, 14.) Kriittisten raaka-aineiden ehtymiseen, hinnan nousemiseen sekä nii-

den kasvavaan tarpeeseen voitaisiin vastata niiden kierrättämisellä vanhoista ja rikkinäisistä 

sähkö- ja elektroniikkatuotteista. Nykyisellään kriittisten raaka-aineiden kierrätys SER-jät-

teestä on vähäistä johtuen useista tekijöistä: materiaalien erotteluprosessien niukkuudesta, 

kierrätykseen erikoistuneissa yrityksissä, eräiden tiettyjen kriittisten raaka-aineiden pienistä 

pitoisuuksista tuotteissa sekä esikäsittelyn puutteesta. (Gislev et al. 2018, 5.) Tuotteiden me-

kaanisella esikäsittelyllä, eli esimerkiksi komponenttien pintahionnalla, juotteenpoistolait-

teilla ja murskaamisella, pystyttäisiin maksimoimaan raaka-aineiden talteenotto SER-jät-

teestä. Tutkimus perustuu pääosin kirjallisiin lähteisiin. 
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1.1  Tutkimuksen tausta 

Työssä tutkittavana ongelmana on, miksi suurin osa kriittisistä raaka-aineista päätyy jätteen 

mukana hukkaan. Lisäksi halutaan tietää, miten kriittiset raaka-aineet pystytään hyödyntä-

mään uudelleen.  

1.2  Työn tavoitteet 

Työn keskeisin tavoite on selvittää, kuinka erilaisia kriittisiä raaka-aineita pystytään erotte-

lemaan ja uudelleenhyödyntämään sähkö- ja elektroniikkajätteestä erilaisia mekaanisia me-

netelmiä käyttämällä. Tähän kuuluu käytössä olevien teknologioiden tarkastelu sekä kriittis-

ten raaka-aineiden nykyisen kierrätyksen tarkastelua. Lisäksi tarkoituksena on selvittää ke-

hitteillä olevia uusia teknologioita kriittisten raaka-aineiden kierrätykseen. Tutkimuskysy-

mykseni ovat seuraavat:  

- Miten kriittisiä raaka-aineita voidaan hyödyntää SER-jätteestä?  

- Miten kriittiset raaka-aineet erotetaan SER-jätteestä?  

- Mistä johtuu, että suurin osa kriittisistä raaka-aineista päätyy jätteen mukana hukkaan?  

- Miten eri mekaaniset menetelmät soveltuvat eri materiaaleille?   
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2  Tutkimusmenetelmät 

Tässä kappaleessa havainnoidaan kandidaatintyössä käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Tämän 

lisäksi tutustutaan työssä käytettyjen lähteiden valintakriteereihin sekä tiedonhakumenetel-

miin. 

 

2.1  Kirjallisuuskatsaus 

Työ on toteutettu perustuen täysin systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen, jonka pohjalta 

analysoidaan, miten kriittisiä raaka-aineita pystytään uudelleenhyödyntämään SER-jätteestä 

sekä miten pystytään valitsemaan oikea erottelumenetelmä maksimoiden jätteestä saatava 

taloudellinen ja ympäristöllinen hyöty. Työssä tutustutaan aiheeseen liittyvään lähdekirjalli-

suuteen, artikkeleihin ja raportteihin. Näihin perustuen laaditaan työn analyysit ja tulokset. 

Kirjallisuuskatsauksessa käytetyt hakusanat, hakurajaukset ja tietokannat on esitetty alla ole-

vassa Kuvassa 1.  
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Kuva 1. Kirjallisuuskatsauksen toteutus. 

 

2.2  Sovelletut tutkimusmenetelmät 

Sovellettuina tutkimusmenetelminä toimi kirjallisuuskatsaus, aiheen rajaus, laadullisten me-

netelmien, tulosten esittelytavan ja luotettavuustarkastelujen hyödyntäminen. 

 

2.2.1  Laadulliset ja määrälliset menetelmät 

Työ on toteutettu laadullisia menetelmiä käyttämällä. Määrällisiä menetelmiä ei ole tutki-

muksessa käytetty, koska tutkimuksessa ei ole ollut käsiteltävissä dataa, jota voisi määrälli-

sesti analysoida esimerkiksi mittaamalla ja laskemalla. Laadullisina menetelminä tutkimuk-

sessa on tehty havaintoja käytettyjen lähteiden menetelmistä ja tuloksista. 

Hakusanat

• Critical Raw Materials 
(CRM)/Kriittiset raaka-
aineet

• Wasted electric and 
electronic equipment 
(WEEE)/Sähkö- ja 
elektroniikkajäte (SER-
jäte)

• Reuse and 
recycling/Kierrätys ja 
uudelleenkäyttö

• Cost-effective 
methods/Kustannuste
hokkaat metodit

• Lifecycle/Elinkaari

• Mechanical 
separation/Mekaanin
en erottelu

• Lisäksi haettiin tietoa 
jokaisesta kriittisestä 
raaka-aineesta 
erikseen nimeltä.

Hakurajaukset

• Rajataan haku juurikin 
sähkö- ja 
elektroniikkajätteen 
sisältämien kriittisten 
raaka-aineiden 
uudelleenhyödyntämi
sestä.

• Kriittisten raaka-
aineiden 
ominaisuuksien 
hakeminen.

• Huomioidaan 
kriittisten raaka-
aineiden 
uudelleenhyödyntämi
sessä taloudellinen 
näkökulma.

Tietokannat

• LUT Primo

• Euroopan komissio

• Scopus

• Knovel

• MOT Sanakirja 
(englanninkielisen 
aineiston ja termistön 
kääntäminen)
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2.2.2  Rajaus 

Työ rajattiin seuraavilla tavoilla: toteutetussa kirjallisuuskatsauksessa kriteereinä ovat olleet 

uusimmat julkaisut, suurin osa käytetyistä lähteistä on vuodelta 2017 tai tuoreempaa tietoa. 

Tietyissä tapauksissa on käytetty hieman vanhempia lähteitä, vanhin vuodelta 2011. Tässä-

kin tilanteessa on otettu huomioon lähteessä kerrotun oleellisen tiedon muuttumattomuus, 

esimerkiksi materiaalin ominaisuudet, jotka eivät muutu. Pyrkimyksenä on ollut aiheeseen 

liittyvän tuoreimman tiedon etsiminen ja käyttäminen. Kriittisten raaka-aineiden uudelleen 

hyödyntämisessä on rajattu tarkasteltavissa menetelmissä tutkittavaksi ainoastaan mekaani-

set menetelmät, työssä jätetään siis kemialliset/hydrometallurgiset menetelmät tarkastele-

matta. 

 

2.2.3  Luotettavuustarkastelut 

Työ on toteutettu käyttämällä luotettavia ja vahvoja lähteitä. Vahvojen lähteiden käytöllä 

lisätään käytettävän tiedon varmuutta ja oikeellisuutta. Lähteitä etsiessä on arvioitu kirjoit-

tajien objektiivisuutta ja vertailtu eri julkaisujen tietoa keskenään. Näin on varmistettu, ettei 

väärää tietoa päätyisi tutkimukseen. 

 

2.2.4  Tulosten esittämistapa 

Tulokset kriittisten raaka-aineiden hyödyntämisestä elektroniikassa esitetään taulukoimalla 

kappaleen 3 lopussa sekä kirjoittamalla erottelumenetelmien valinnasta tuloksiin ja soveltu-

vuuteen perustuen kappaleessa 5.  
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3  Kriittiset raaka-aineet 

SER-jäte on maailman nopeimmin kasvava jätevirta, jonka suuruus on noin 50 megatonnia 

vuodessa ja tämä virtaus kasvaa vuosittain 3–5 prosenttiyksikköä. Vaikkakin jätevirta jatkaa 

kasvuaan, se luo myös mahdollisuuksia: SER-jätteestä voidaan erotella kriittiset raaka-aineet 

osaksi kiertotaloutta erilaisin menetelmin sekä mahdollisesti myös uudistaa ja entisöidä tuot-

teet, jotka näitä kallisarvoisia raaka-aineita sisältävät.  (Charles et al. 2020, 3.) 

Euroopan komissio julkaisi ensi kerran listan kriittisistä raaka-aineista vuonna 2011, jolloin 

listalle oli päässyt 14 kriittistä raaka-ainetta. Sovittiin, että listaa päivitetään kolmen vuoden 

välein perustuen uusimpaan tietoon ja tutkimuksiin. Euroopan komissio on listannut ja jul-

kaissut vuonna 2020 kriittisiä raaka-aineita olevan 30 kappaletta. Tämä on heidän neljäs ra-

porttinsa ja uusin listansa, jonka perusteella tutkimuksessa tarkasteltavat kriittiset raaka-ai-

neet on valittu. Näistä raaka-aineista ja niiden keskittymisestä ympäri maailmaa kuvastaa 

alla oleva Kuva 2. 

 

Kuva 2. Kartta kriittisten raaka-aineiden keskittymistä. (Euroopan komissio 2020, Kriittiset 

raaka-aineet) 
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3.1  Antimoni 

Antimonia käytetään eniten palonestoaineena (osuus 65 % kaikesta antimonin käytöstä), 

mutta sitä käytetään laajalti myös lyijyakuissa seosaineena (32 %) (Deloitte Sustainability 

et al. 2017, 10). Elektroniikassa antimonia käytetään piirilevyissä palonestoaineena sekä 

myös erilaisissa metalliseoksissa kovikkeena, muun muassa seuraavissa seoksissa: indium-

antimonissa, alumiini-antimonissa sekä gallium-antimonissa. Näitä yhdisteitä käytetään 

lämpökuvauksessa, infrapunailmaisimissa ja transistoreissa. (Razeghi 2012, 264.) Antimo-

nia saadaan sitä louhimalla sekä myös kullan, kuparin sekä lyijyn louhinnan sivutuotteena 

(Rhodes 2019, 316). Antimonin kierrätysaste on arvioitu Rhodesin (2019) tutkimuksen mu-

kaisesti olevan 1–10 % luokkaa, mutta Euroopan komission teettämän tutkimuksen (Deloitte 

Sustainability et al. 2017, 10) mukaan kierrätysaste on jopa 28 % luokkaa. Suurimmat anti-

monin tuottajamaat ovat Kiina (74 %:n osuus kokonaistuotannosta), Tadzikistan (8 %) ja 

Venäjä (4 %) (El Latunussa et al. 2020, 18). Uhkana Euroopan unionille toimii toimitusvar-

muusuhka, johtuen antimonin 100 %:sta maahantuontiriippuvuudesta (Deloitte Sustaina-

bility et al. 2017, 10). 

 

3.2  Baryytti 

Baryytti on inertti ja myrkytön raaka-aine. Se on valkoista, mutta se voi olla myös harmaata 

tai mustaa riippuen siitä, kuinka paljon epäpuhtauksia se sisältää. Pääkäyttökohteita baryy-

tille ovat porausnesteessä painona toimiminen. Baryyttia käytetään nykyään lisääntyvissä 

määrin elektronisissa komponenteissa, kuten elektronisissa keraameissa ja kondensaatto-

reissa. (Deloitte Sustainability et al. 2017, 24.) Baryytin uudelleenhyödyntäminen on aiem-

min ollut taloudellisesti kannattamatonta öljynporauksessa tai mahdotonta muissa käyttö-

kohteissa, mutta kondensaattoreista sen pystyisi erottamaan ja kierrättämään. (Deloitte Sus-

tainability et al. 2017, 27). Nykyinen kierrätysaste baryytille onkin vain 1 % luokkaa (Blen-

gini et al. 2020, 23). Euroopan maahantuontiriippuvuus baryytista on 80 % (Deloitte Sustai-

nability et al. 2017, 23). 
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3.3  Beryllium 

Beryllium on kevyttä, kovaa ja haurasta metallia, joka omaa hyvän sähkönjohtavuuden sekä 

lämmönkestävyyden. Näiden ominaisuuksien vuoksi käyttökohteet berylliumille ovat varsin 

laajat.  Valtaosa berylliumista (42 %) käytetään sähkö- ja tietoliikennelaitteistoissa.  (El La-

tunussa et al. 2020, 81.) Berylliumin kierrätys on hyvin vaikeaa loppuun käytetyistä elekt-

ronisista tuotteista, koska komponentit ovat pienikokoisia ja berylliumia on vain pieni 

murto-osuus tuotteessa. Berylliumin erottaminen ei siis olisi nykyisellä teknologialla talou-

dellisesti kannattavaa. Kierrätysaste berylliumille onkin täten 0 %. Berylliumia voidaan tosin 

saada kierrätettyä teollisessa ympäristössä berylliumia sisältävien tuotteiden valmistuksessa 

syntyvästä metalliromusta. Berylliumin suurimmat tuottajamaat ovat Yhdysvallat (88 %) 

sekä Kiina (8 %). (Blengini et al. 2020, 90.) Maailmanlaajuisiksi berylliumvarastojen suu-

ruudeksi on arvioitu 150 100 tonnia. Vuonna 2015 tuotettiin 254 tonnia berylliumia (Deloitte 

Sustainability et al. 2017, 36–42). Uhkana Euroopalle sekä muille maailman valtioille toimii 

berylliumin suuri maahantuontiriippuvuus ja kysynnän kasvu berylliumvarastojen ehtyessä 

(El Latunussa et al. 2020, 84). 

 

3.4  Vismutti 

Vismutti on hyvin haurasta metallia, jolle on ominaista alhainen sulamispiste sekä lämmön-

johtokyky. Vismuttia saadaan tuotettua enimmäkseen lyijyn ja volframin tuotannon sivu-

tuotteena. Suurimmat käyttökohteet ovat lääketieteellisessä ja eläinten rehuteollisuuden käy-

tössä (62 %), mutta sitä käytetään myös laajasti elektroniikassa juoteseoksissa (28 %). (De-

loitte Sustainability et al. 2017, 55.) Vismutin suurimmat tuottajamaat ovat Kiina (82 %), 

Meksiko (11 %) ja Japani (7 %). Euroopan maahantuontiriippuvuus vismutista on 100 % 

(Deloitte Sustainability et al. 2017, 49–50). Vismutin kierrätysaste on vain 1 % luokkaa joh-

tuen sen dispersoituvista käyttökohteista, eli kohteissa, joissa vismutti on sekoittunut tasai-

sesti muuhun ympäröivään aineeseen. SER-jätteistä sitä pystyisi mahdollisesti uudel-

leenhyödyntämään piirilevyjen komponentteja lämmittämällä ja keräämällä juoteseoksen 

talteen. 
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3.5  Boraatti 

Boraatit ovat luonnossa esiintyviä mineraaleja, jotka sisältävät booria. Suurimmat käyttö-

kohteet boraateille ovat lasiteollisuudessa. Elektroniikassa boraatteja käytetään lasina mm. 

LCD-näytöissä, joita käytetään televisioissa ja tableteissa. Suurimmat tuottajamaat ovat 

Turkki (38 %), Yhdysvallat (23 %) ja Argentiina (12 %). Maailmanlaajuiset boraattivarastot 

suuruudeltaan 807 miljoonaa tonnia ja boraatteja kulutetaan noin 285 000 tonnia vuodessa 

pelkästään Euroopan unionin alueella, mikä vastaa 15 % maailmanlaajuisesta käytöstä. Bo-

raattien kierrätysaste on 0 %, koska boraattien erottaminen ei ole mahdollista nykyteknolo-

gialla käyttökohteiden lasipinnasta. (Deloitte Sustainability et al. 2017, 62–67.) Boraatteja 

sisältävän lasinäytön voisi kokonaisuudessaan mahdollisesti erottaa tuotteesta mekaanisesti 

ja ottaa uudelleen käyttöön, kunhan näyttö entisöitäisiin ensin. 

 

3.6  Koboltti 

Koboltti on sinertävää, lujaa ja ferromagneettista ainetta. Sitä tuotetaan pääasiallisesti nik-

kelin ja kuparintuotannon sivutuotteena, vain vajaa 6 % koboltista kaivetaan päätuotteena. 

Pääkäyttökohteet koboltille sijaitsevat akkukemikaaleissa (42 %), erilaisissa metalliseok-

sissa (23 %) sekä kovissa materiaaleissa (10 %). Sähkö- ja elektroniikkatuotteissa akkujen 

elektrodeissa osana metalliseoksia sekä myös akkujen sisällä kemikaalien seassa. (Deloitte 

Sustainability et al. 2017, 74–81.) El Latunussa et al. (2020, 162) mukaan koboltin kierräty-

saste on 32 %.  

Sähkö- ja elektroniikkajätteestä voitaisiin mahdollisesti erottaa mekaanisesti kobolttia leik-

kaamalla sitä sisältävät osat irti tuotteesta ennen sen jatkokäsittelyä. Haasteena toimii kui-

tenkin menetelmän taloudellisuus, sillä yleensä koboltti ei ole ainut kriittinen raaka-aine 

seoksissa vaan kierrätyksen kannattavuuteen vaikuttaa esimerkiksi tietyssä seoksessa olevan 

volframin määrä ja hinta, joiden perusteella kierrätys muuttuu kannattavaksi ja kobolttiakin 

saadaan samalla enemmän talteen (Deloitte Sustainability et al. 2017, 81). 

Suurimmat tuottajamaat ovat Kongon demokraattinen tasavalta (64 %), Kiina (5 %) ja Ka-

nada (5 %). Maailmanlaajuisten kobolttivarastoiden kooksi on arvioitu 7,1 miljoonaa tonnia. 
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Kobolttia tuotetaan vuosittain 135 500 tonnia ja maahantuontiriippuvuus EU:lle koboltista 

on 32 %. (Deloitte Sustainability et al. 2017, 74–79.) 

 

3.7  Koksihiili 

Koksihiili on bitumipitoista hiiltä, jota käytetään pääosin terästeollisuudessa (82 %) teräksen 

valmistuksessa, mutta myös sähköteollisuudessa (5 %) muun muassa akkujen elektrodien 

valmistuksessa. Maailman suurimmat koksihiilen tuottajamaat ovat Kiina (55 %) ja Austra-

lia (16 %). (El Latunussa et al. 2020, 175–176.) Koksihiiltä ei valitettavasti pystytä kierrät-

tämään tuotteista ollenkaan, sillä El Latunussa et al. (2020, 193) väittävät tutkimuksessaan, 

että BIO Intelligence Service (2015) mukaan koksihiili hapettuu ja haihtuu hiilidioksidina 

tuotteista valmistuksen aikana. 

 

3.8  Fluoriitti 

Fluoriitti on värikäs mineraali, jota käytetään teräksen ja raudan valmistuksessa (33 %), jääh-

dytyksessä, lämpöpumpuissa ja ilmanvaihdossa (17 %) sekä alumiinin valmistuksessa (14 

%). Sitä saadaan fluoripiihapon tuotannon sivutuotteena. Suurimpina tuottajamaina fluorii-

tille toimivat Kiina (64 %), Meksiko (16 %) ja Mongolia (5 %). Fluoriittia itsessään ei pys-

tytä kierrättämään, mutta ilmastoinnissa ja jäähdytyksessä käytettyjä fluoria sisältäviä fluo-

rokemikaaleja pystytään kierrättämään vanhoista tuotteista noin 60–70 %. Fluoriitin kierrä-

tysaste on 1 %. Maahantuontiriippuvuus EU:lle fluoriitista on 70 %. (Deloitte Sustainability 

et al. 2017, 95–99.) 

 

3.9  Gallium 

Gallium on pehmeää, valkeaa metallia, joka on hyvä johtamaan sähköä sekä lämpöä, minkä 

vuoksi se on paljon käytössä erilaisessa sähkö- ja elektroniikkatuotteissa. Gallium on myös 

magneettista ja omaa alhaisen sulamispisteen (30 ℃). Pääkäyttökohteet ovat mikropiireissä 
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(70 %), LED-valaisimissa (25 %) ja aurinkokennoissa (5 %). (Deloitte Sustainability et al. 

2017, 107.) 

Galliumia saadaan alumiinin tuotannon sivutuotteena. Suurimmat tuottajamaat ovat Kiina 

(85 %), Saksa (7 %) ja Kazakstan (5 %). Maahantuontiriippuvuus EU:lle galliumista on 34 

% ja kierrätysaste on nykyisellään 0 %. Galliumin uudelleenhyödyntäminen on vaikeaa ja 

kallista, koska galliumia käytetään hyvin ohuina, kahden mikrometrin paksuisina, kerroksina 

mikropiirien ja LED-valaisimien komponenttien pinnalla. Galliumia sisältävistä tuotteista 

erotellaan yleisesti muut arvokkaat metallit, kuten kupari, kun taas gallium päätyy hukkaan. 

Tulee tosin ottaa myös huomioon, että aurinkokennoissa olevan galliumin kierrätys- ja tal-

teenottoaste on 30–60 % luokkaa käyttämällä erilaisia kalvonkasvatusmenetelmiä. (Deloitte 

Sustainability et al. 2017, 107–111.) 

 

3.10  Germanium 

Germanium on vaaleaa, kovaa ja haurasta puolimetallia. Sitä saadaan enimmäkseen sinkin-

tuotannon sivutuotteena. Pääkäyttökohteet germaniumille ovat optisissa kuiduissa (40 %), 

infrapunaoptiikassa (47 %) ja satelliittien aurinkokennoissa (13 %). Suurimmat tuottajamaat 

ovat Kiina (56 %), Yhdysvallat (16 %) ja Australia (13 %). Maahantuontiriippuvuus EU:lle 

germaniumista on 64 %. Germaniumin korkea hinta kannustaa materiaalin uudelleen hyö-

dyntämiseen, mutta sen kierrättämisestä tekee hankalaa tuotteiden alhainen germaniumpi-

toisuus, mikä johtaa ennestään teknologisiin sekä taloudellisiin ongelmiin. Myös ger-

maniumin käyttökohteet avaruusteknologiassa tekevät materiaalin kierrättämisestä ongel-

mallista. Kierrätysaste germaniumilla on 2 %. (Deloitte Sustainability et al. 2017, 122–128.) 

 

3.11  Hafnium 

Hafnium on hopeanharmaata, kovaa, raskasta ja taipuisaa metallia, joka on kemiallisesti var-

sin samankaltaista kuin alkuaine zirkonium. Hafnium on zirkoniumtuotannon sivutuote ja 

hafniumia käytetään pääosin korkeissa lämpötiloissa toimivissa superseoksissa lisäaineena, 

ydinvoimateollisuudessa säätösauvoissa ja ydinsukellusveneissä, koska hafnium absorboi 

hyvin neutroneita ja omaa hyvin korkean sulamispisteen sekä kestää hyvin korroosiota (Yu 
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2014, 2–4.) Hafniumin käyttö on yleistynyt elektroniikassa, jossa sitä käytetään puolijoh-

teina muistiteknologiassa. Muistiteknologiassa käytettävän hafniumin määrä tosin on pientä, 

muutamien nanometrien luokkaa (Yu 2014, 117). Tämä johtaa siihen, että kyseisen raaka-

aineen kierrätyksestä on haasteellista niin taloudellisesti kuin teknologisestikin. Suurimmat 

tuottajamaat hafniumille ovat Ranska (49 %) ja Yhdysvallat (41 %). Kierrätysaste haf-

niumille on 0 % (Blengini et al. 2020, 5, 24). Maahantuontitarve EU:lle on 9 % johtuen 

Ranskan suuresta osuudesta hafniumin tuotannossa (Deloitte Sustainability et al. 2017, 138). 

 

3.12  Harvinaiset maametallit (REE) 

Harvinaiset maametallit jaetaan kahteen eri ryhmään, kevyisiin ja raskaisiin maametalleihin. 

Työn rajauksen ja harvinaisten maametallien samankaltaisuuden vuoksi käsitellään ne ko-

konaisuutena sen sijaan, että kirjoitettaisiin jokaisesta maametallista oma osionsa.  

Harvinaisiin kevyisiin maametalleihin kuuluu skandium, lantaani, cerium, praseodyymi, 

neodyymi, prometium, samarium ja europium. Näistä skandium omaa muista erilaisia geo-

logisia ja teollisia ominaisuuksia muista ja sitä tullaan käsittelemään vielä myöhemmin 

omana kappaleenaan. Harvinaisiin raskaisiin maametalleihin kuuluu yttrium, gadolinium, 

terbium, dysprosium, holmium, erbium, tulium, ytterbium ja lutetium. 

Kaivaessa harvinaisia maametalleja, kaivauksilta löytyy noin 90 % enemmän kevyitä kuin 

raskaita maametalleja. Nykyiset pääkäyttökohteet raskaille maametalleille ovat magneetit 

(30 %), lasi ja keramiikka (26 %), metalliseokset ja akut (18 %) sekä katalysaattorit (17 %)  

(Golloch 2017, 3). Harvinaisten maametallien yleisimpiä käyttösektoreita ovat elektro-

niikka, autoteollisuus sekä valaistus (Deloitte Sustainability et al. 2017, 331). Niin kutsu-

tussa korkeateknologiassa (engl. high-tech), joka kuvastaa edistyneintä markkinoilla saata-

vissa olevaa teknologiaa, käytetään enimmäkseen harvinaisia raskaita maametalleja. Harvi-

naiset maametallit ovat välttämättömiä älypuhelimissa sekä muissa elektronisissa laitteissa. 

Ne ovat myös arvokkaita. (Golloch 2017, 2–3.)  

Harvinaisten maametallien maahantuontitarve EU:lle on 100 %. Suurin tuottajamaa on Kiina 

(95 %) (Deloitte Sustainability et al. 2017, 331). Harvinaisten kevyiden maametallien kier-

rätyksestä tekee haastavaa elektroniikassa tuotteiden intensiivinen purkaminen ja harvinai-

sille raskaille maametalleille ongelmana toimii elektronisista tuotteista saatavan seoksen 
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puhdistus, mitkä molemmat tulevat usein hyvin kalliiksi (CRM Alliance 2022). Tulevaisuu-

den uhkana toimii harvinaisten raskaiden metallien Kiinan omistama monopoli sekä jatku-

vasti kasvava kriittinen tarve raaka-aineita kohtaan johtuen niiden korvaamattomuudesta ny-

kyisissä käyttökohteissaan. 

 

3.13  Indium 

Indium on pehmeää ja taipuisaa metallia. Pääkäyttökohde indiumille on indiumtinaoksidina 

elektroniikan litteissä näytöissä materiaalin läpinäkyvyyden ja johtavuutensa vuoksi. In-

diumia käytetään myös juotoksissa sekä aurinkokennoissa. Indiumia saadaan sinkintuotan-

non sivutuotteena ja sen suurimmat tuottajamaat ovat Kiina (57 %), Etelä-Korea (15 %) ja 

Japani (10 %). Kierrätysaste indiumille on 0 %. (Deloitte Sustainability et al. 2017, 162–

163.) Indiumia sisältävien osien erottamiseen elektroniikan litteistä näytöistä voitaisiin mah-

dollisesti käyttää giljotiinia, jotta päästään käsiksi raaka-ainetta sisältäviin kerroksiin, joita 

voitaisiin vuorostaan jatkokäsitellä esimerkiksi hiomalla raaka-aine irti. 

Maailman indiumvarastojen kooksi on arvioitu 18 800 tonnia ja indiumia tuotetaan vuosit-

tain noin 690 tonnia. Uhkana indiumille toimii nykyinen kierrätyksen olemattomuus ja elekt-

roniikkateollisuuden jatkuvasti kasvava tarve raaka-ainetta kohti. (Deloitte Sustainability et 

al. 2017, 164–165.) 

 

3.14  Magnesium 

Magnesiumin pääkäyttökohteet ovat valuseoksissa ja osana alumiiniseoksissa. Käyttösekto-

reina toimii enimmäkseen kuljetus- ja pakkausala. Tosin magnesiumseoksia voidaan käyttää 

myös elektroniikassa kameroiden, puhelimien ja kannettavien tietokoneiden koteloissa muo-

vin sijasta, mutta yleisesti elektroniikassa magnesiumin käyttö on vähäistä. (Deloitte Sustai-

nability et al. 2017, 185–186.)  
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3.15  Luonnollinen grafiitti 

Luonnollinen grafiitti on hiilen esiintymismuoto, joka omaa hyvän lämmön- ja sähkönjoh-

tokyvyn. Lisäksi sen sulamispiste on hyvin korkea. Pääkäyttökohteet sille on terästeollisuu-

dessa ja sulattamoissa, mutta sitä käytetään myös akkujen valmistuksessa ja sähkömootto-

rien harjaksissa. Maailmanlaajuisten varastojen suuruudeksi on arvioitu 230 miljoonaa ton-

nia ja vuosittaiseksi tuotannon määräksi 1,1 miljoonaa tonnia. (Deloitte Sustainability et al. 

2017, 195–197.) Luonnollisen grafiitin suurimmat tuottajamaat ovat Kiina (69 %) ja Intia 

(12 %) ja kierrätysaste sille on 3 %. Uhkana luonnolliselle grafiitille toimii kierrätyksen 

niukkuus, joka johtuu materiaalin ylitarjonnasta ja alhaisista hinnoista. (Deloitte Sustaina-

bility et al. 2017, 194.) 

 

3.16  Luonnollinen kumi 

Suurimmat käyttökohteet luonnollisella kumilla on renkaina autoteollisuudessa (75 %). 

Raaka-ainetta ei käytetä juuri ollenkaan elektroniikassa. Suurimmat tuottajamaat ovat Thai-

maa (32 %) ja Indonesia (26 %). Kierrätysaste luonnolliselle kumille on 1 %. (Deloitte Sus-

tainability et al. 2017, 209.) 

Luonnollisen kumin kierrätyksen ongelmallisuus johtuu siitä, ettei käytettyä tuotetta pystytä 

uudelleenhyödyntämään samaan käyttökohteeseen samoilla ominaisuuksilla saastumison-

gelmien vuoksi. Suurimmassa osassa käyttökohteissa luonnollinen kumi sekoitetaan synteet-

tisen kumin kanssa, jotta saadaan halutut ominaisuudet tuotteelle esimerkiksi kovuuden suh-

teen renkaalle. Nykyteknologialla ei ole mahdollista erottaa luonnollista ja synteettistä ku-

mia toisistaan. Käytetyt tuotteet hyödynnetäänkin uudelleen siis muiden kuin alkuperäisten 

tuotteiden valmistukseen johtuen alkuperäisille tuotteille asetetuista standardeista, esimer-

kiksi renkaiden tapauksessa tarpeellisen pidon saavuttamisesta ja renkaista aiheutuvan äänen 

hallitsemiseksi. Tämän vuoksi käytettyjen tuotteiden kierrättäminen ei itsessään auta luon-

nollisen kumin uudelleenhyödyntämiseen, ainakaan nykyteknologialla. (El Latunussa et al. 

2020, 377–378.)  
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3.17  Niobium 

Niobium on harmaata, kovaa ja hyvin tulenkestävää metallia. Pääkäyttökohteet sillä ovat 

terästeollisuudessa hienoraeteräksessä (86 %) ja superseoksien osana. (Deloitte Sustaina-

bility et al. 2017, 222.) Kierrätysaste niobiumille on 0,3 %. Materiaalin kierrätyksestä tekee 

ongelmallista sen niukkuus metalliseoksissa, joten yleisesti kierrätetään ennemmin nio-

biumia sisältävä romumetalli kuin erotetaan niobium materiaalista. (Deloitte Sustainability 

et al. 2017, 226.) 

 

3.18  Platinametallit (PGM) 

Platinametallit koostuvat kuudesta eri materiaalista: platinasta, palladiumista, rhodiumista, 

rutheniumista, iridiumista ja osmiumista. Näitä materiaaleja käytetään eri käyttökohteissa, 

mutta yleisesti niitä käytetään enimmäkseen autojen katalysaattoreissa, koruissa sekä sähkö-

teollisuudessa. Yhteistä platinametalleilla on samankaltaiset fyysiset ja kemialliset ominai-

suudet, ja ne löytyvät yleensä samoista esiintymistä. (Deloitte Sustainability et al. 2017, 

233–234.) Suurin tuottajamaa platinametalleille on Etelä-Afrikka (70 %) ja Venäjä (20 %). 

(CRM Alliance 2022) Maailmanlaajuisten varastojen suuruudeksi on arvioitu 66 110 tonnia 

ja vuosittainen tuotanto on ollut vuonna 2014 platinametalleille yhteensä noin 530 tonnia. 

Suurin osa platinametallien kierrätyksestä johtuu katalysaattoreista, joista voidaan erottaa 

jopa 95 % käytetystä raaka-aineesta takaisin kiertoon. (Deloitte Sustainability et al. 2017, 

239–240.) Myös elektroniikkaromusta onnistutaan kierrättämään platinametalleja. Platinaa 

ja palladiumia käytetään elektroniikassa piirilevyissä ja monikerroksisissa keraamisissa kon-

densaattoreissa. Muita platinametalleja esiintyy myös kovalevyissä ja LED-valoissa, kuten 

iridiumia ja rutheniumia. (Deloitte Sustainability et al. 2017, 245.)  Kierrätysaste platiname-

talleille vaihtelee hieman materiaalista riippuen, mutta se on yleisellä tasolla 10–24 % luok-

kaa riippuen raaka-aineesta. Yleisenä metodina raaka-aineen erottelussa käytetään pyrome-

tallurgiaa. (Deloitte Sustainability et al. 2017, 280.)  

Platinametallien korvaaminen on ongelmallista, koska vaikka vaihtoehtoisia materiaaleja on 

tutkittu kauan, vaikuttaa platinametallin korvaaminen onnistua vain toisella platinametallilla 
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autoteollisuudessa, ja sähköteollisuudessakin materiaalin korvaaminen tuottaa tehohäviöitä 

(Deloitte Sustainability et al. 2017, 247).  

 

3.19  Fosforiitti ja valkoinen fosfori 

Fosforiitiksi kutsutaan kiviä, jotka sisältävät suuria määriä fosfaattimineraaleja. Fosforiitti 

on fosforintuotannon tärkein raaka-aine. Fosforiittia käytetään pääasiassa maataloudessa 

lannoitteena. Marokko omistaa 73 % tunnetuista fosforiittiesiintymistä. Suurin osa maail-

man fosforiitin tuotannosta tapahtuu tosin Kiinassa. Maailmanlaajuisen tuotannon suuruus 

oli vuosien 2010–2014 välillä 217,6 miljoonaa tonnia. Maahantuontiriippuvuus EU:lle 88 

%.  (Deloitte Sustainability et al. 2017, 311–314.) 

Valkoista fosforia saadaan fosforiitista ja sitä käytetään valtaosin kemian teollisuudessa (90 

%), mutta myös elektroniikassa (5 %) sekä metallituotteissa (5 %). Pääkäyttökohde valkoi-

sella fosforilla on elektroniikassa fosforihappona mikrosirujen etsauksessa. Suurin tuottaja-

maa vuonna 2012 oli Kiina. Maailmanlaajuisen tuotannon suuruus oli tuolloin 915 000 ton-

nia. Maahantuontiriippuvuus EU:lle 100 %. (Deloitte Sustainability et al. 2017, 311–314)  

 

3.20  Skandium 

Skandium on väriltään hopeavalkea, kevyt siirtymämetalli. Kevyen painonsa ja korkean su-

lamispisteen omaava metallia käytetään kiinteäoksidipolttokennoissa (90 %) sekä skandium-

alumiini-metalliseoksissa. (El Latunussa et al. 2020, 690.) Käyttökohteissa käytetyn skan-

diumin määrä on varsin pientä, mikä voi tehdä kierrätyksestä vaikeaa ja taloudellisesti kan-

nattamatonta. Nykyinen kierrätysaste skandiumille on 0 %. Suurin skandiumin tuottajamaa 

on Kiina (66 %). (El Latunussa et al. 2020, 701.) 

 

3.21  Pii 

Pii on tummaa ja kiiltävää puolimetallia, joka on maankuoren toiseksi yleisin alkuaine. Piitä 

saadaan tuotettua sitä sisältävistä silikaattimineraaleista, pääosin kvartsista. Piillä ei ole 
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metallisia ominaisuuksia, mutta sitä kutsutaan usein alan termistössä piimetalliksi johtuen 

raaka-aineen kiiltävästä pinnasta. Prosessoidessa piitä, siitä voidaan tehdä kahta erilaatuista 

versiota, metallurgisen laadun piitä sekä sähkölaadun piitä eli monikiteistä piitä, joista en-

simmäistä tuotetaan huomattavasti enemmän (noin 99 % tuotannosta) kuin jälkimmäistä.  

(El Latunussa et al. 2020, 706.) 

Piin pääkäyttökohteet ovat kemiallisissa sovelluksissa (54 %), alumiiniseoksissa (38 %) sekä 

aurinkopaneeleissa ja elektroniikassa (8 %). Yleisimmät markkinoilla olevat aurinkopaneelit 

sisältävät piitä, joka toimii paneelien sisältämien aurinkokennojen sisällä puolijohdemateri-

aalina. Elektroniikassa piitä käytetään muun muassa mikropiirien puolijohdekomponen-

teissa, transistoreissa ja piirilevyissä.  (El Latunussa et al. 2020, 706–711.) Suurimmat piin 

tuottajamaat ovat Kiina (61 %), Brasilia (9 %), Norja (7 %) ja Yhdysvallat (6 %) (Deloitte 

Sustainability et al. 2017, 455). 

Piin kierrätyksestä tekee ongelmallista sen käyttökohteet kemian sovelluksissa, joissa pii on 

sekoittunut laajalti muuhun aineeseen, tehden raaka-aineen erottamisesta ongelmallista. Piin 

kierrättämiseen alumiiniseoksista ei ole keksitty toimivaa menetelmää. Aurinkopaneeleista 

on tosin viime vuosina onnistuttu erottamaan piitä Norjassa sekä Ranskassa sijaitsevissa 

kierrätyslaitoksissa. Kierrätys on kuitenkin yhä varsin pientä, jonka vuoksi tutkimuksessa on 

esitetty kierrätysaste piille olevan 0 %.  (El Latunussa et al. 2020, 717.)  

 

3.22  Tantaali 

Tantaali on hopeanharmaa siirtymämetalli, jolle on ominaista suuri tiheys, korroosionkestä-

vyys, hyvä sähkönjohtokyky sekä hyvin korkea sulamispiste. Tantaalia esiintyy pääosin mal-

miesiintymissä, joissa pääraaka-aineina ovat niobium, tina tai litium. Tämän vuoksi tantaalia 

tuotetaankin edellä mainittujen raaka-aineiden sivutuotteena. Tantaalin pääkäyttökohteet 

ovat kondensaattoreissa (40 %), ohutkalvojen kasvatuksessa (20 %) ja supermetalliseoksissa 

(14 %). Tantaalin suurimmat tuottajamaat ovat Kongon demokraattinen tasavalta (33 %) ja 

Ruanda (28 %). (El Latunussa et al. 2020, 735–745.) 

Tantaalin kierrätys nykyisellään on noin 1 % luokkaa.  Kierrätystä voisi kuitenkin kasvattaa 

nykyisestä uudelleenhyödyntämällä elektroniikkajätteen sisältämää tantaalia, jota muun mu-

assa kondensaattorit sisältävät reilusti. Uebershaar et al. (2017) tutkimuksessa tantaalia 
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saadaan eroteltua eniten kannettavista tietokoneista ja vähiten älypuhelimista ja tableteista. 

Erottamismenetelmänä tutkimuksessa käytettiin alustavasti repimisprosessia, jota seurasi 

osien jauhaminen ja viimeiseksi materiaali siirrettiin kuningasveteen (aqua regia), jossa lo-

pullinen kemiallinen erottelu ja käsittely tapahtui. Ongelmaksi koitui tutkimuksessa nyky-

teknologian rajoitus materiaalien talteenottoon, sillä tantaalia kerätessä suuri osa tuotteiden 

sisältämästä hopeasta menetettiin. (Ueberschaar et al. 2017.)  

 

3.23  Volframi 

Volframi on kovaa, hopeanvalkeaa harvinaista metallia. Sille on ominaista suuri tiheys sekä 

korkein sulamispiste alkuaineiden joukosta. Volframin pääkäyttökohteet ovat jyrsintä- ja 

leikkaustyökaluissa (33 %), kaivos- ja rakennustyökaluissa (23 %), muissa kuluvissa työka-

luissa (18 %) sekä myös valaistuksen ja elektroniikan parissa (7 %) (El Latunussa et al. 2020, 

774.)  

Volframille ei ole korviketta sen nykyisissä käyttökohteissa ominaisuuksiensa vuoksi. Vol-

framin suurimmat tuottajamaat ovat Kiina (84 %) ja Venäjä (4 %). Materiaali onkin laajojen 

käyttökohteisensa vuoksi hyvin tärkeätä talouden kannalta ja korkean hintansa vuoksi sen 

kierrätysaste on 42 % luokkaa. Tosin sähkö- ja elektroniikkajätteestä volframin kierrättämi-

nen on kovin alhaista, koska tuotteissa volframipitoisuus on pientä ja täten epätaloudellista.  

(Deloitte Sustainability et al. 2017, 486–491.)  

 

3.24  Vanadiini 

Vanadiini on metallinharmaata, sinertävää ja taipuisaa metallia. Sille on ominaista korkea 

sulamispiste ja korroosionkestävyys. Vanadiinia tuotetaan teräksentuotannon sivutuotteena 

ja se toimii pääkäyttökohteena lisäaineena teräs- ja titaaniseoksissa lisätäkseen tuotteiden 

vahvuutta ja korroosionkestokykyä. (El Latunussa et al. 2020, 795.) Vanadiinin suurimmat 

tuottajamaat ovat Kiina (53 %), Etelä-Afrikka (25 %) ja Venäjä (20 %) (Deloitte Sustaina-

bility et al. 2017, 504). 
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Vanadiinin kierrätys vanhoista tuotteista on varsin pientä, kierrätysaste on noin 2 % luokkaa. 

Sitä kuitenkin päätyy kierrätykseen muun muassa teräsromun mukana, jossa vanadiini toimii 

teräksessä seosaineena. El Latunussa et al. (2020, 809) tutkimuksen mukaan Goonanin 

(2011) tutkimuksessa käytetyissä USGS raporteissa vanadiinin kierrätysasteen suuruuden on 

arvioitu olevan 44 % Yhdysvalloissa tuotetusta vanadiinista. 

 

3.25  Bauksiitti ja alumiini 

Bauksiitti on alumiinin valmistuksen tärkein materiaali, jonka vuoksi se onkin listattu kriit-

tiseksi raaka-aineeksi. Bauksiitti on malmia, joka koostuu pääosin alumiinia sisältävistä mi-

neraaleista ja se sisältää yleensä alumiinioksidia melkein puolet koostaan. Noin 90 % bauk-

siitista jalostetaan EU:n alueella alumiinintuotantoon ja loput 10 % jakaantuvat muun mu-

assa tulenkestäviin aineisiin, kemikaaleihin sekä sementinvalmistukseen. (El Latunussa et 

al. 2020, 37–38.)  

Alumiini itsessään on kevyttä, hopeanharmaata metallia, joka omaa hyvän sähkön- ja läm-

mönjohtokyvyn sekä se on korroosionkestävää. Alumiinia käytetään hyvin laajalti yhteis-

kunnassamme, mutta enimmäkseen sitä käytetään kuljetussektorilla (42 %), rakentamisessa 

(23 %), paketoinnissa (17 %) sekä korkeateknologiassa (12 %), jossa hyödynnetään mark-

kinoiden parasta teknologiaa esimerkiksi sähkönsiirtolinjoissa. (El Latunussa et al. 2020, 

39.) Monien sähkö- ja elektroniikkatuotteiden runkona toimii materiaalina alumiini, näihin 

lukeutuu muun muassa leivänpaahtimet, vedenkeittimet ja monet muut kodinkoneet, joita 

lähestulkoon jokaiselta löytyy kotoaan. Bauksiitti kuluu käyttökohteissaan kokonaan pois, 

joten sitä ei pystytä tuotteista kierrättämään. Alumiinille tilanne on tosin hyvin erilainen, 

sillä alumiini on helposti kierrätettävää materiaalia ja vaatii vain pienen murto-osan energiaa 

sulatuksessaan verrattuna alumiinin valmistukseen. (El Latunussa et al. 2020, 67–68.)  

 

3.26  Litium 

Litium on vaaleaa ja kevyttä metallia, jota käytetään enimmäkseen EU:n alueella sähkö- ja 

elektroniikkatuotteissa, nimenomaan ladattavissa akuissa raaka-aineen erinomaisen sähkön-

johtokyvyn vuoksi. Maailmanlaajuisesti litiumia käytetään eniten lasi- ja 
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keramiikkateollisuudessa. Muita käyttökohteita raaka-aineelle on voiteluaineissa, sementin 

valmistuksessa ja monissa muissa sovellutuksissa. Litiumin suurimmat tuottajamaat ovat 

Chile (44 %) ja Kiina (39 %).  (El Latunussa et al. 2020, 287–314.)  

El Latunussa et al. (2020) mukaan litiumin kierrätys nykyisellään on vielä varsin alkuvai-

heissa, koska aiemmin tämä ei ollut taloudellisesti kannattavaa. Ongelmiksi koituu myös 

muiden tuotteista kierrätettävien raaka-aineiden, kuten koboltin, korkeampi hinta. Litiumin 

käytön lisääntyminen niin älypuhelimien kuin myös sähköautojen sisältävien litiumakkujen 

myötä uskotaan innostavan yrityksiä litiumin kierrätykseen litiumin tarpeen sekä hinnan 

noustessa.  (El Latunussa et al. 2020, 314.) 

 

3.27  Titaani 

Titaani on kiiltävää, vaaleaa metallia, jota käytetään enimmäkseen maaleissa (54 %) ja po-

lymeereissä (24 %), johtuen titaanin keveydestä, korroosionkestävyydestä ja lujuudesta 

raaka-aineena. Tämän vuoksi muun muassa ilmailuala käyttää laajalti titaania, jotta säästyt-

täisiin ylimääräisiltä polttoainekuluilta ja lääketieteellinen ala raaka-aineen kestävyyden 

vuoksi. Suurimmat titaanin tuottajamaat ovat Kiina (45 %), Venäjä (22 %) ja Japani (22 %). 

Maailmanlaajuisten titaanivarastojen suuruudeksi on arvioitu noin 880 000 tuhatta tonnia ja 

vuosittain titaania tuotetaan noin 12 450 tuhatta tonnia. Titaanin kierrätysasteeksi on arvioitu 

19 % YK:n ympäristöohjelman (UNEP) mukaan. (El Latunussa et al. 2020, 753–767.)  

 

3.28  Strontium 

Strontium on pehmeää, hopeankellertävää metallia. Strontiumyhdisteitä käytetään enim-

mäkseen porausnesteissä (70 %), pyrotekniikoissa (9 %) ja magneeteissa (9 %). – Stron-

tiumin suurimmat tuottajamaat ovat Espanja (31 %), Iran (31 %), Kiina (19 %) ja Meksiko 

(17 %). (El Latunussa et al. 2020, 723–731.) Strontiumia käytetään elektroniikassa magnee-

teissa (Graedel et al. 2011, 27). Strontiumin kierrätysaste on alhainen, alle 1 % (El Latunussa 

et al. 2020, 724). Syitä alhaiseen kierrätysasteeseen ei ollut kirjattu, mutta mitä luultavimmin 

tähän vaikuttaa strontiumin toiminta lisäaineena ja sen laaja dispersio magneeteissa. 
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Taulukko 1. Kriittiset raaka-aineet SER-jätteessä 

Kriittinen raaka-aine SER-jätteestä löytyminen 

Bauksiitti (Alumiini) x 

Beryllium x 

Boraatti x 

Gallium x 

Germanium x 

Hafnium x 

Harvinaiset kevyet maametallit x 

Harvinaiset raskaat maametallit  x 

Indium x 

Koboltti x 

Litium x 

Luontainen grafiitti x 

Magnesium x 

Niobium x 

Pii x 

Platinametallit x 

Strontium x 

Tantaali x 

Titaani x 

Vismutti x 

Volframi x 

 

Taulukkoon 1 on koottu kaikki SER-jätteestä löytyvät raaka-aineet. SER-jätteestä löytyy 

yhteensä 21 eri kriittistä raaka-ainetta eri tuotteiden joukosta. Määrä kasvaa tästä entisestään, 

jos avataan taulukon alimmat kolme metalliryhmää omiksi aineikseen. Taulukosta huoma-

taan, että SER-jätteessä on paljon potentiaalia toimia kriittisten raaka-aineiden saantikoh-

teena.  
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4  Menetelmät kriittisten raaka-aineiden uudelleenhyödyntämiseen 

Tässä kappaleessa listataan kaikki esille tulleet menetelmät, kuinka kriittisiä raaka-aineita 

voidaan hyödyntää uudelleen SER-jätteestä mekaanisesti. Kappaleessa eritellään menetel-

miä myös sen perusteella, mille eri raaka-aineille tai tuotteille ne soveltuvat. Menetelmissä 

eritellään, toteutetaanko erottelu automatisoidusti vai manuaalisesti. 

 

4.1  Käytettyjen tuotteiden uudelleenkäyttö 

Kriittiset raaka-aineet voidaan hyödyntää uudelleen tuotteista korjaamalla tai kunnostamalla 

vanhat tuotteet palauttaen ne takaisin raaka-aineeksi tuotantoon. Tuotteen käyttöiän tultua 

loppuun voidaan katsoa, voiko tuotteen kunnostaa tai päivittää uuden veroiseksi. Tämä voi-

taisiin toteuttaa ainakin manuaalisesti korjaamalla jokainen tuote erikseen. Manuaalinen kor-

jaus on hidasta ja kallista, joten olisi parempi, jos prosessin pystyisi automatisoimaan. Pro-

sessin automatisoinnissa tulisi ongelmaksi se, miten pystytään varmistamaan tuotteessa ol-

leen ongelman korjaus ja tuotteen toiminta. Jos tuote on siinä kunnossa, ettei sitä voi korjata, 

niin siitä tulee erotella komponentit erilleen, jotta kriittiset raaka-aineet saataisiin siitä tal-

teen. 

Jos CRM erottaminen komponenteista ei tuota tarpeeksi tulosta ollakseen taloudellista, tulee 

kyseisissä tapauksissa yrittää saada kriittisiä raaka-aineita talteen taloudellisimmin keinoin 

esimerkiksi jauhamalla komponentit ja erottamalla raaka-aineet toisistaan massavirrasta ai-

neiden fysikaalisia ominaisuuksia hyödyntäen. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi aineiden 

magneettisia ominaisuuksia hyödyntämällä käyttäen magneetteja erottelussa sekä pyörrevir-

tauksia hyödyntämällä, kuten esimerkiksi pyörrevirtaerottimessa.  (Charles et al. 2020, 3). 

 

4.2  Hiominen 

SER-jätteestä eroteltavista komponenteista, kuten esimerkiksi televisioista, tableteista tai 

älypuhelimista eroteltavista nestekidenäytöstä, pystytään erottamaan kriittisiä raaka-aineita 
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hiomista hyödyntämällä. Hiominen perustuu materiaalin irrotukseen käyttämällä useita pie-

niä rakeita, kuten esimerkiksi hiomapaperissa on. Nykyteknologiassa käytetyissä näytöissä 

on näytön pinnalla ohut indiumtinaoksidipinnoitus, joka sisältää kriittistä raaka-ainetta, in-

diumia. Hiomalla näytön pintaa pystytään erottamaan indiumseos näytöstä ja ottamaan tal-

teen arvokas raaka-aine jätteestä, joka muutoin joutuisi hukkaan. Indiumin talteenotossa 

kannattaa käyttää imuria, jotta saadaan maksimoitua irtoavan materiaalin talteenotto myös 

menetelmässä syntyvästä raaka-ainetta sisältävästä pölystä. (Lahtela et al. 2019) 

Abdelbasir et al. (2018, 300) mukaan hiomismenetelmän merkittäväksi heikkoudeksi jää pö-

lyn tuottaminen ja hukkaan menevän metallin määrä. Tutkimuksessa havaittiin piirilevyyn 

kiinnitettyjen komponenttien juotteita hiottaessa poikki, että menetelmän tehokkuus kompo-

nenttien irrotukseen oli korkeintaan alle 60 % luokkaa. Tämän vuoksi kyseisessä käyttökoh-

teessa tulisi käyttää joitain muita menetelmiä hyödyksi. Tuotteiden hiominen voisi soveltua 

siis paremmin jo toisistaan irrotettujen komponenttien sisältämien raaka-aineiden erotusme-

netelmäksi. Hiominen siis soveltuisi jatkokäsittelynä komponenteille, jotka olisi jo aiemmin 

linjastolla erotettu joko manuaalisesti tai automaattisesti, kuten nestekidenäytöille televisi-

oista. Lahtela et al. (2019) tutkimuksen mukaan hiomalla näyttöjä saatiin indiumia otettua 

talteen jopa 96 %. Hiomisprosessin voisi automatisoida, jotta toimintaa saadaan tehostettua. 

 

4.3  Mekaaninen erottelu murskaamalla sekä leikkaamalla 

Mekaanisessa erottelussa SER-jätteestä valituista tuotteista erotellaan komponentit mekaa-

nisia menetelmiä käyttämällä. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi tuotteen jauhaminen, 

leikkaaminen ja komponenttien manuaalinen erottelu. 

SER-jätteen tuotteista eräs yksinkertaisimmista menetelmistä on tuotteiden jauhaminen esi-

merkiksi vasaramyllyllä. Tällä menetelmällä mahdollistetaan suuren jätemäärän käsittely 

nopeasti. Myllyihin syötetään sekalaista SER-jätettä, joka ulos tullessaan laitteesta on jau-

hettu pieniksi kappaleiksi. Menetelmän yksinkertaisuus johtaa myös siihen, että jauhettu ma-

teriaali joudutaan jatkokäsittelemään muiden prosessien kautta, jotta arvokkaat materiaalit 

saadaan talteen otettua. (Marra et al. 2018, 491) Jauhaminen esikäsittelynä voi Marra et al. 

(2018) tutkimuksen mukaan vaikuttaa negatiivisesti arvokkaiden materiaalien talteenotossa, 

koska menetelmässä osa raaka-aineista hukkuu pölynä, joka syntyy tuotteiden jauhamisesta, 
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jos sitä ei kerätä talteen menetelmän jälkeen. Pölyn kerääminen ei ole yleinen käytäntö, vaan 

se päätyy yleensä kaatopaikoille. Pölyn päätyminen kaatopaikalle on suuri ongelma kierrä-

tyksen kannalta, koska mekaanisissa erottelumenetelmissä, kuten murskaamisessa ja jauha-

misessa, suurin määrä harvinaisista maametalleista sijaitsee juuri pölyssä. (Ambaye et al. 

2020). Jauhamisesta johtuva pöly tuo siis mukanaan mahdollisuuden; pöly voitaisiin mah-

dollisesti imuroida, tai ottaa talteen jotain muuta menetelmää hyödyntämällä, ja siirtää jat-

kokäsittelyyn kriittisten raaka-aineiden talteenoton edistämiseksi. Manuaalista erottelua suo-

sitaan, jos halutaan maksimoida arvokkaiden raaka-aineiden talteenotto, mutta tällöin täytyy 

muistaa ottaa huomioon manuaalisen prosessin kalliimpi hinta ja ajankulutus (Marra et al. 

2018, 495). Charles et al. (2020, 1) väittävät, että mekaaninen erottelu giljotiinia käyttämällä 

soveltuu parhaiten nestekidenäyttöjen purkamiseen.  

 

4.4  Terminen käsittely 

Termisessä käsittelyssä hyödynnetään lämpötilojen vaihtelua ja tietoa eri materiaalien omi-

naisuuksista hyväksi. Termistä käsittelyä käytetään mm. juotteenpoistolaitteissa. Juotteen-

poistolaitteilla onnistutaan erottamaan piirilevyistä niihin kiinni juotetut komponentit irti va-

hingoittamatta levyä tai piirilevyn komponentteja erottamisprosessissa. Prosessissa kompo-

nenttien juotteet lämmitetään, jolloin komponentti irtoaa piirilevystä juotteen muuttuessa 

kiinteästä muodosta nestemäiseksi ylittäessä juotteen sulamispisteen. (Charles et al. 2020, 

4–5.) Charles et al. (2020, 4–5) tutkimuksessa käytettiin useita eri tapoja toteuttaa juotteen-

poisto termisesti eli lämpöön perustuen, jotta onnistuttaisiin korostamaan, mitkä menetelmät 

sopivat teolliseen käyttöön. Heidän tutkimuksessaan todettiin, että juotteenpoistomenetelmä 

kärsii suuresti kyvyttömyydestä poistaa mekaanisesti kiinnitettyjä komponentteja tuotteista, 

vaikkakin menetelmällä saatiinkin kaikki pintakomponentit irrotettua tuotteista. Tästä joh-

tuen vaikkakin juotteenpoistolaitteet ovat tehokkaita, tarvitaan niiden lisäksi muita menetel-

miä, jos halutaan hyödyntää loputkin kriittiset raaka-aineet tuotteista. Lisäksi komponenttien 

erottaminen on vain yksi vaihe SER-jätteen kierrätyksessä, erotellut komponentit joudutaan 

jatkokäsittelemään muita menetelmiä käyttämällä. Charles et al. (2020) tutkimuksessa käy-

tettiin juotteenpoistoon mm. Dremel 2200 Versaflame -puhalluslamppua, kolvia, juotoskat-

tilaa ja NIR-uunia (engl. Near infrared).  
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SER-jätteestä pystytään erottamaan raaka-aineita myös polttamalla. Polttamisessa hyödyn-

netään tietoa eri materiaalien sulamispisteistä. Menetelmässä lämpötilaa nostetaan halutulle 

tasolle ja raaka-aineita ympäröivät materiaalit kuten muovit palavat. Jäljelle jää tuhkaa ja 

raaka-aineita, joiden sulamispiste ei ylittynyt. Vaikkakin menetelmä on yksinkertainen ja 

suhteellisen halpa prosessi, sen haittapuolena on, että prosessi saastuttaa vakavasti ympäris-

töä muovin palamisesta vapautuvien myrkyllisten höyryjen takia. (Abdelbasir et al. 2018, 

297–298.) Tosin Ambaye et al. (2020) tutkimuksessa väitetään polttomenetelmällä saavu-

tettavan jopa 70 % talteenottoaste halutuille harvinaisille maametalleille polttamalla piirile-

vyjä, jotka oli erotettu muusta SER-jätteestä. Menetelmä on siis varsin pätevä, mutta vaatii 

ongelmallisten sivutuotteiden käsittelyä, mikä nykyteknologialla on vielä varsin haastavaa. 

Kryogeeninen käsittely (engl. cryogenic treatment) on eräs menetelmä, jota pystytään hyö-

dyntämään SER-jätteen sisältämien komponenttien erotteluun. Charles et al. (2020) tutki-

muksessa todettiin nestemäisellä typellä, jonka lämpötila on -196 celsiusastetta, pystyttävän 

haurastuttamaan ja hajottamaan digitaalisten laitteiden, kuten matkapuhelimien ja kameroi-

den, muoviset kuoret nopeasti vahingoittamatta sisällä olevia osia. Tutkimuksessa tuotteita 

upotettiin nestemäiseen typpeen 20 sekunnin ajaksi. Menetelmä jäähdytti tuotteet alhaiseen 

lämpötilaan haurastuttaen tuotteiden muovista valmistettua ulkokuorta, jonka jälkeen hau-

rastunut tuote hajotettiin lyömällä sitä vasaralla. Heidän tutkimuksessaan menetelmän väi-

tetään olevan lupaava tuotteiden nopeaan purkamiseen sekä olevan paras tapa erotella digi-

taalisten laitteiden sisäiset komponentit tuotteesta. Haittapuolena kryogeniikan käytössä on 

sen vaatima hyvin alhainen lämpötila, jonka saavuttaminen vaatii energiaa. 

 

4.5  Magnetismiin ja pyörrevirtauksiin perustuva erottelu 

Magneeteilla erottelu soveltuu ferromagneettisten aineiden eli esimerkiksi raudan erottami-

seen erilaisia materiaaleja sisältävästä jätevirrasta. Menetelmä on itsessään yksinkertainen 

ja suhteellisen halpa tapa erottaa materiaaleja toisistaan. Magneeteilla erottelun jälkeen fer-

romagneettiset aineet on eroteltu jätevirrasta erilleen omalle linjalleen ja jäljelle jääneet ei-

ferromagneettiset aineet, kuten esimerkiksi alumiini, kupari ja titaani, ovat jääneet liukuhih-

nalle, josta ne jatkavat matkaansa jatkokäsittelyä varten.  
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Pyörrevirtauksiin (engl. eddy currents) perustuvassa erottelussa SER-jätteestä pystytään eri 

materiaalit erottamaan toisistaan hyödyntäen tietoa eri raaka-aineiden sähkönjohto-ominai-

suuksista. Pyörrevirrat muodostuvat sähköä johtaviin materiaaleihin muuttuvan magneetti-

kentän vaikutuksesta. Mitä paremmin materiaali johtaa sähköä, sitä paremmin pyörrevirrat 

muodostuvat ja muodostavat magneettikentän mikä aiheuttaa magneettista hylkimistä lait-

teen magneettikenttää kohti. Pyörrevirtoja hyödyntämällä voidaan erotella liukuhihnalla 

sähköä johtavat materiaalit muoveista ja muista huonosti sähköä johtavista aineista pudotta-

malla raaka-aineet eri keräyslaatikkoihin hylkimisvoimaa hyödyntäen. (Nagel 2018, 277.) 

Kuvassa 3 on havainnollistettu pyörrevirtaerottimen toimintaa. Menetelmässä tulee huomi-

oida, että esimerkiksi kupari johtaa paremmin sähköä kuin alumiini, mutta painaa enemmän. 

Tästä seuraa alumiinin päätyminen kauempaan laatikkoon liukuhihnalta pudotessaan. Me-

netelmä ei myöskään toimi hyvin pienille kappaleille johtuen kappaleiden pinta-alasta. Hy-

vin pienellä kappaleella on vain vähän pinta-alaa, mikä tarkoittaa, että kappaleeseen pystyy 

muodostumaan vain vähän pyörrevirtoja. Tästä seuraa varsin olematon määrä hylkimisvoi-

maa. Myös ilmanvastus tulee liian pienillä kappaleilla ongelmaksi. Yleisesti menetelmää 

käytetäänkin alumiinin erotteluun epämetallisista materiaaleista, esimerkiksi alumiinitölk-

kien erotteluun sekajätteestä. Sitä kuitenkin voidaan hyödyntää myös eri ei-ferromagneettis-

ten erottamiseen toisistaan, kuten esimerkiksi piin, kuparin, messingin ja alumiinin erotta-

miseen.  (Nagel 2018, 282.) 

 

Kuva 3. Pyörrevirtaerottimen toiminta (Dings Co. 2021) 

Pyörrevirtaerottimelle on oleellista, että sillä käsitellään vain ei-ferromagneettisia materiaa-

leja. Ferromagneettisten aineiden kuten raudan päätyminen laitteeseen lyhentää sen 
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käyttöikää, koska kyseisten aineiden tapauksessa pyörrevirtaerottimen ja ferromagneettisten 

välinen magneettinen vetovoima on aina suurempi kuin niiden välille muodostuva hylkivä 

voima. (Nagel 2018, 277–285.) Tämän takia menetelmä vaatii jätevirrasta ferromagneettis-

ten aineiden poistamisen esimerkiksi magneeteilla etukäteen.  
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5  Tehokkuus 

Tässä kappaleessa perehdytään tutkimuksessa tarkasteltujen menetelmien tehokkuuteen. 

Kappaleessa arvioidaan myös, soveltuuko menetelmät yleisellä tasolla tuotantoon vai ovatko 

ne olleet enemmänkin kokeellisia ja vaativatko ne vielä kehittämistä. 

 

5.1  Kriittisten raaka-aineiden kierrätys 

Kriittisten raaka-aineiden kierrätyksessä tulee ottaa huomioon, kuinka helposti eri raaka-ai-

neita pystytään kierrättämään SER-jätteestä sekä kuinka kustannustehokasta se oikein on. 

Taloudellisesta näkökulmasta kaikista järkevintä olisi pyrkiä kierrättämään arvokkaimmat 

materiaalit, jotka olisivat samaan aikaan helpoimpia erotella muusta jätteestä. Ei siis ole jär-

kevintä pyrkiä erottamaan raaka-ainetta, jota on jätteen seassa vain hyvin pieni määrä ja 

jonka erottamiseen kuluu enemmän rahaa kuin mitä siitä saataisiin sitä myydessä.  

Edellä mainittuihin kriteereihin sopii hyvin SER-jätteen sisältämistä kriittisistä raaka-ai-

neista platinametallit, harvinaiset maametallit, koboltti, litium, tantaali, indium ja alumiini. 

Valitut kriittiset raaka-aineet valittiin niiden hinnan lisäksi sen mukaan, onko niiden kierrä-

tys kuinka mahdollista, onko raaka-ainetta useissa jätevirrasta löytyvistä tuotteista ja onko 

niiden erottelu kustannustehokasta tuotteista. Valinnassa hyödynnettiin Taulukkoa 1, jota 

vertailtiin ’’ 3 Kriittiset raaka-aineet’’ kappaleessa kerättyyn tietoon kunkin raaka-aineen 

kohdalta. Tämä valinta ei kuitenkaan poissulje muiden kriittisten raaka-aineiden kierrätyk-

sen kannattavuutta, vaan tässä eritellään mitä eri kriittisten raaka-aineiden talteenottoa kan-

nattaisi priorisoida SER-jätteestä tarvittaessa. 

 

5.2  Menetelmät 

Käytettyjen tuotteiden uudelleenkäyttö: Käytettyjen tuotteiden uudelleenkäytössä hyötyinä 

on SER-jätteen määrän väheneminen. Abdelbasir et al. (2018) mukaan entisöityjen tuottei-

den ostamisesta ei ole kuluttajalle eli tuotteen ostajalle hyötyä, eli menetelmä toimii 
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enemmänkin markkinointitemppuna yritysten ympäristöystävällisestä asenteesta. Kuluttajan 

kannalta olisi siis kannattavampaa ostaa uusi tuote, joka kestäisi vanhaa kunnostettua tuo-

tetta pidempään. Tuotteiden entisöintiä ja uudelleenkäyttöä voisi kannustaa entisöidyn tuot-

teen hinnan alentaminen uusiin tuotteisiin verrattuna. 

Hiominen: Lahtela et al. (2019) tutkimuksessa, jossa eroteltiin indiumia nestekidenäytöistä 

hiomalla, saatiin jopa 96 % indiumista talteen. Prosessin kokonaishinnaksi 133 € prosessissa 

tuotettua kilogrammaa indiumia kohden. Vertailun vuoksi indiumin markkinahinta on kes-

kiarvoisesti noin 200–700 € kilogrammaa kohden. Havaitaan, että voitolle jää varsin hyvä 

marginaali ja menetelmän tuottaneen erittäin hyvän saannin raaka-aineelle. Hiomisen mene-

telmänä voidaan siis todeta olevan varsin tehokas, mutta käyttökohteet sille ovat rajalliset 

kuten Abdelbasir et al. (2018) tutkimuksesta huomattiin edellisessä kappaleessa.  

Mekaaninen erottelu: Mekaanisen erottelun hyviä puolia ovat menetelmän yksinkertaisuus 

ja laitteiston suhteellisen halpa hinta. Hintaa tosin alkaa kertymään, jos erottelu tapahtuu 

manuaalisesti, mikä on hidasta. Tuotteiden murskaaminen vasaramyllyillä on yleisesti käy-

tössä sen tehokkuuden vuoksi, mutta menetelmää voisi parantaa entisestään lisäämällä lait-

teistoon pölynkeräysjärjestelmän, josta pystytään hyödyntämään pölyn sisältämät arvokkaat 

harvinaiset maametallit. 

Terminen käsittely: Polttamiseen liittyy ympäristöhaittoja, mutta juotteenpoistolaitteella 

komponenttien irrottaminen piirilevyistä on hyvin lupaava menetelmä, joka toimi tehok-

kaasti sulattamalla komponentteja kiinnittävän juotteen. Jos komponentit on kiinnitetty muu-

ten kuin juotteella piirilevyyn, tuottaa tämä tietenkin ongelmia.  

Magnetismiin ja pyörrevirtauksiin perustuva erottelu: Menetelmä toimi tehokkaasti käyttö-

kohteessaan. Menetelmä voi koitua kalliiksi alkuinvestointeja ajatellen, jos halutaan erotella 

ensin muovit ja metallit toisistaan, jonka jälkeen metallien erottelua toisistaan jatkettaisiin 

samalla menetelmällä ja laitteistolla. 

Tehokkaimpien menetelmien arvostelu perustuu siihen, että ne ovat omissa käyttökohteis-

saan oleellisia ja niiden arvottaminen toisillaan on hyvinkin haasteellista. Esimerkiksi in-

diumia erottaessa hionta on käytännössä ainoa menetelmä, jolla saadaan loistavia määriä 

materiaalia talteen, mutta se on varsin tehoton menetelmä suuren ja sekalaisen jätemäärän 

käsittelyyn johon vasaramyllyllä murskaaminen soveltuu paremmin. Yleiseen tuotantoon te-

hokkaimmaksi menetelmäksi todetaan jauhamisen ja murskaamisen olevan oleellisin tapa 
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käsitellä yleistä SER-jätettä, koska menetelmillä saadaan tuotteet redusoitua hyvin pieniksi 

osiksi, joiden jatkokäsittely on suhteellisen helppoa. Murskattu tai jauhettu SER-jäte vaatii 

kuitenkin jatkokäsittelyä joko mekaanisesti tai kemiallisesti. Mekaanisessa jatkokäsittelyssä 

magneeteilla ja pyörrevirroilla erottelu toimii tehokkaimmin.  
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6  Johtopäätökset 

Tutkimuksen tuloksista nähdään myös, että ei ole olemassa vain yhtä menetelmää kriittisten 

raaka-aineiden uudelleenhyödyntämiseen, jos halutaan kerätä talteen useampaa eri raaka-

ainetta. Kriittisten raaka-aineiden kierrätys edellyttää aineiden erottelua toisistaan, mikä it-

sessään vaatii eri välivaiheita. Esimerkiksi kryogeniikan hyödyntämisellä saadaan tuotteet 

haurastumaan, mutta niiden rikkomiseksi vaaditaan fyysistä voimaa, joka voidaan tuottaa 

esimerkiksi murskaimella. Ulkokuoren hajoamisen jälkeen sisältä löytyvät osat joudutaan 

kuitenkin vielä jatkokäsittelemään joko mekaanisesti tai kemiallisesti, joissain tapauksissa 

molempia hyödyntäen.  

Tutkimus onnistui vastaamaan sille esitettyihin tutkimusongelmaan, tavoitteisiin sekä tutki-

muskysymyksiin. Nykyisesti yleisimpien menetelmien lisäksi löydettiin uusina varteenotet-

tavina sekä mielenkiintoisina menetelminä muun muassa juotteenpoistolaitteet kiinni juote-

tuille tuotteille, kryogeniikan eli jäädyttämisen hyödyntäminen sekä hiominen. Näiden me-

netelmien käyttöönotto kierrätysalan yrityksissä voisi lisätä uusia tulonlähteitä ja vähentää 

hukkaan menevien raaka-aineiden määrää. 

Tutkimuksen voidaan todeta onnistuneen sille määrättyjen rajoitteiden ja aikataulun mukai-

sesti. Tutkimus on suoritettu teoreettisesti ilman itse tehtyjä kokeita menetelmille käytän-

nössä. Tosin kirjallisuuskatsauksessa tietoa etsittiin useita eri lähteitä käyttäen, joissa mene-

telmiä oli kokeiltu käytännössä. Tutkimusta jälkikäteen analysoidessa todetaan, että tutki-

muksessa käytettiin hieman liikaa aikaa kappaleeseen kolme, kriittisiin raaka-aineisiin. Osan 

kyseiseen kappaleeseen käytetystä ajasta olisi voinut hyödyntää kirjoittamalla laajemmin 

kappaleesta neljä, eli menetelmistä. Muutoin tutkimus eteni suunnitelmien mukaisesti.  

Tutkimus tuottaa hyötyä alla olevassa Kuvassa 4 kuvatuille osa-alueille. Tutkimuksen tulok-

sia voidaan hyödyntää teknologisen kehityksen ohjaamisessa aiheen oleellisiin kohteisiin, 

joita menetelmissä on eritelty. Tutkimuksessa todettuja tuloksia voidaan hyödyntää tulevai-

suudessa muun muassa SER-jätteen kierrätykseen erikoistuvien laitosten suunnittelussa sekä 

kierrätystä ja ympäristöä koskevia lainsäädäntöjä suunnitellessa. Laajentamalla toimintaa 

ottamalla eri menetelmiä hyödyntäviä koneita ja laitteistoja mukaan yritykset pystyvät 
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lisäämään jätevirrasta talteen otettavien arvokkaiden materiaalien määrää. Näin yritykset 

pystyvät lisäämään tuottamaansa kaupallista hyötyä sekä ympäristöystävällistä hyötyä.  

 

 

Kuva 4. Tutkimuksesta hyötyvät osa-alueet 

Haittapuolia tietenkin myös löytyy, joista suurimpana toimii alkuinvestointien suuruus, kun 

koneita ja laitteistoja hankitaan. Jos tietyt menetelmät toteutetaan manuaalisesti, kasvavat 

myös kustannukset lisätyövoimaa palkatessa. Kriittisten raaka-aineiden uudelleen hyödyn-

täminen SER-jätteestä on ympäristön kannalta hyvin oleellista. Kierrättämällä ja uudelleen 

hyödyntämällä raaka-aineet käytetyistä tuotteista pystytään vähentämään sitä päästöjen mää-

rää ja ympäristön kulutusta, mikä syntyy kaivosteollisuudesta uusia raaka-aineita tuotetta-

essa. 

  

Taloudellinen hyöty Ympäristönäkökulma

Teknologinen kehitys Tiedeyhteisön saanti

Kriittisten raaka-aineiden 
uudelleenhyödyntäminen 

SER-jätteestä
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