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MILLAISIA PARISTOJA JA AKKUJA RECSERIN 
KULJETUSVÄLINEISIIN SAA PAKATA? 

 

KYLLÄ: kaikki kooltaan kannettavat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EI: kooltaan kannettavia isompia, ei lyijyakkuja, ei purettuja akkuja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardiparistot ja -akut 

Kannettavat litiumkäynnistysakut 
(esim. mopoihin) 

Laiteakut ja -paristot 

Sähköisten liikkumisvälineiden 
akut 

Lyijypohjaiset akut 
(Kuva: Akkukierrätys Pb Oy) 

Ajovoima-akuista 
puretut osat 
(Kuva: Autotuojat ja -teollisuus ry) 

 

Suojaamattomat 
puretut akkukennostot 
(Kuva: Akkuser Oy) 
 

• Autojen litiumkäynnistysakut 

• Sähkömoottoripyörien ajovoima-akut 

          

 

• Muut isot teollisuusparistot ja -akut  

• Erityisiin sotilaallisiin käyttötarkoituksiin 
suunnitellut paristot ja akut 

Tarkemmat kuvaukset ja palautusohjeet sivun toisella puolella 
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KYLLÄ: 
 
Standardiparistot ja -akut, kuten AA-, 9V ja nappiparistot.  
 
Sähköisten liikkumisvälineiden akut, kuten sähköpyörien, sähköpotkulautojen ja tasapainolautojen 
akut. 
 
Laiteakut ja -paristot, kuten matkapuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa, leluissa, johdottomissa 
työkaluissa, sähköhammasharjoissa, partakoneissa, käsikäyttöisissä pölynimureissa, 
terveydenhuollon laitteissa, mittalaitteissa yms. käytettävät akut. 
 
Kannettavat litiumkäynnistysakut, kuten mopojen, moottoripyörien, mönkijöiden, skoottereiden ja 
päältä ajettavien ruohonleikkureiden käynnistysakut. 
 
 
EI: 
 
Ajovoima-akuista puretut osat, joita ovat henkilö-, paketti-, kuorma- tai linja-autoissa käytettävät 
sähkö- tai hybridiauton liikuttamiseen tarvittavat akut. Näihin kuuluvat myös käyttövoima-akut, joilla 
tarkoitetaan autoissa käytettävää sähkö- tai hybridiauton apulaitteiden käyttämiseen tarvittavaa 
energiavarastoa.  
Palautusohje: Vastaanottopisteet sähköautojen ajovoima-akuille ovat valtuutetut 
automerkkihuollot sekä Suomen Auto-kierrätyksen romuajoneuvojen vastaanottopisteet. 
Lisätietoa Suomen Autokierrätyksen verkkosivuilla: https://autokierratys.fi/.  
 
Autojen litiumkäynnistysakut, joita ovat isompien ajoneuvojen, kuten autojen litiumpohjaisia 
käynnistysakut. 
Palautusohje: Ota yhteys maahantuojaan kierrätysohjeiden saamiseksi.  
 
Sähkömoottoripyörien ajovoima-akut 
Palautusohje: Ota yhteys maahantuojaan kierrätysohjeiden saamiseksi. 
 
Muut isot teollisuusparistot ja -akut, joita ovat sellaiset yksinomaan teollisuus- ja ammattikäyttöön 
suunnitellut paristot ja akut, jotka eivät ole koonsa puolesta vaivatta käsin kannettavissa.  
Palautusohje: Ota yhteys maahantuojaan kierrätysohjeiden saamiseksi. 
 
Suojaamattomat puretut akkukennostot, suojaamattomat kennostot aiheuttavat vakavan 
oikosulku- ja tulipalovaaran. 
 
Erityisiin sotilaallisiin käyttötarkoituksiin suunnitellut paristot tai akut, joita on valtion keskeisten 
turvallisuusetujen turvaamiseen liittyvissä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, aseissa, ammuksissa ja 
sotatarvikkeissa.  
 
Lyijypohjaiset akut, kuten autojen, moottoripyörien, mopojen ja muiden ajoneuvojen 
käynnistysakut, lyijypohjaiset teollisuusakut sekä veneakut. Lyijyakun erottaa muista akuista siinä 
olevasta Pb -merkinnästä sekä raskaasta painosta.   
Palautusohje: Kaikki lyijyakut voi laittaa lyijyakkujen keräysastiaan. Jos sellaista ei ole 
keräyspisteessä, voi kannettavat lyijyakut laittaa Paristokierrätyksen tynnyriin. 
 

https://autokierratys.fi/

