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Pitääkö romuajoneuvojen käsittelijän osata tunnistaa, 
minkä romuauton penkin pehmusteissa on rajoitukset 
ylittäviä määriä kiellettyjä bromattuja palonestoaineita? 
Pitääkö nämä penkit irrottaa käsipelillä littanaksi ru-
tistetusta romukuutiosta ja erotella muusta romusta 

jo ennen kuin autot menevät murskaukseen?
Missään muussa Euroopan maassa näin ei toistaiseksi tehdä. 

Suomalaiset kierrätysoperaattorit pelkäävät ympäristölupaviran-
omaisten tulkitsevan pian POP-asetuksen uutta suomalaista ohjetta 
niin, että meillä pitää.

Viiveellä jätehuoltoon
EU:n POP-asetus säätelee pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältä-
vien jätteiden käsittelyä. Asetuksesta on tekeillä suomalainen ohje, 

POP-tulkinta huolestuttaa kierrättäjiä

Erottelu vaikeaa ja kallista
Suomalaiset romuajoneuvojen ja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrättäjät 

pelkäävät, että POP-asetuksen kotimainen tulkintatapa tuo vaikeita ja 
kalliita vaatimuksia.

n ELINA SAARINEN

jonka tarkoitus on auttaa kierrätysoperaattoreita ja viranomaisia 
asetuksen tulkinnassa.

Ohje antaa osviittaa, milloin jäte on luokiteltava POP-jätteeksi 
ja mitkä ovat sen mahdolliset käsittelyvaihtoehdot. Alemman pi-
toisuusrajan ylittävät jätteet saa käsitellä fysikaalis-kemiallisesti tai 
polttamalla.

Käytännössä jätteet tulee polttaa, koska kaikille yhdisteille ei 
ole olemassa fysikaalis-kemiallisia käsittelymenetelmiä. Kierrätys 
sallitaan vain tietyille metalleille ja metalliyhdisteille, koska POP-
aineet eivät saa päätyä kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön. Koko 
POP-jätteen käsittelyketju pitäisi järjestää niin, ettei muu jäte pääse 
saastumaan POP-yhdisteillä.

Ohje koskee juuri sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) ja romuajo-
neuvoja, koska Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja ohjeen tekemi-
sen rahoittanut ympäristöministeriö katsovat näiden jätteiden olevan 
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POP-aineiden esiintyvyyden kannalta kaikkein akuuteimpia.
Vaikka aineiden käyttöä on rajoitettu tuotteissa jo viime vuosi-

kymmenellä, aineita sisältäviä autoja ja sähkölaitteita tulee edel-
leen käyttöikänsä loppuessa jätehuoltovaiheeseen. Esimerkiksi 
romutukseen tulevien autojen keski-ikä on Suomessa 21 vuotta, 
joten POP-aineet ovat jätehuollon riesana vielä pitkään.

Miten käy lupaehtojen?
Kiellettyjä POP-yhdisteitä ei kuitenkaan ole käytetty läheskään 
kaikissa ajoneuvoissa tai sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Miten 
jätehuoltotoimijat pystyvät sitten tunnistamaan, missä kiellettyjä 
aineita on?

Juuri tähän kierrättäjät toivoisivat ohjeen antavan apua, samoin 
siihen, missä vaiheessa käsittelyketjua POP-aineet pitää poistaa, 
ja kenelle kohdistuvat toiminnan kustannukset.

”Pitää kehua SYKEn asiantuntemusta: he ovat tehneet oh-
jeessa valtavan työn vaikeasta kokonaisuudesta. Mutta kierrätys-
teollisuuden näkökulmasta ohjeluonnos on kovin lakitekninen, 
ja se jättää avoimeksi, mitä pitäisi tehdä ja milloin. Meidän huo-
lemme on, että soveltamisohjeessa annetaan pitkälle meneviä 
päätelmiä, jotka voivat saada luvittavat viranomaiset vaatimaan 
kohtuuttomia”, toteaa ohjeluonnoksesta lausunnon antanut 
Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry:n asiantuntija Katja Moliis.

”Käytännön toiminnassa ei pystytä silmämääräisesti tai edes 
analytiikalla kertomaan, sisältääkö jokin romuajoneuvon tai säh-
kölaitteen osa POP-yhdisteitä”, Moliis muistuttaa.

Ohjetta työstänyt SYKEn ylitarkastaja Eevaleena Häkkinen 
tunnistaa ongelman:

”Bromattujen palonestoaineiden tunnistamiseen ei ole ole-
massa ison mittakaavan tunnistus- tai analyysimenetelmää. Jo-

kaista osaa ei voi analysoida erikseen laboratoriossa. Ainoa käyttö-
kelpoinen tapa on erotella kaikki bromia sisältävät jätteet erikseen, 
mutta tämäkin on kannattavaa vain, jos saadaan samalla puhtaita 
muovijakeita kierrätykseen. Suomessa tämä ei ehkä ole realistista”, 
Häkkinen toteaa.

SYKE pyrkii jättämään ohjeeseen liikkumavaraa siihen, erot-
televatko toimijat POP-aineet jätehuoltoketjun alkupäässä vai 
prosessivaiheessa, vai ohjaavatko nämä kaikki POP-aineita mah-
dollisesti sisältävät jätteet polttoon.

Ohje kuitenkin kieltää POP-aineiden laimentamisen. Häkkisen 
mukaan laimentamista on se, jos POP-aineita ei poisteta erikseen, 
vaan POP-aineita sisältävät jätteet vain murskataan muun jätteen 
kanssa. Tämä on nyt käytäntönä kaikissa Suomen automurskaa-
moissa, samoin Keski-Euroopassa.

”Kaikissa murskaamoissa autoperäistä jätettä on noin 20 pro-
senttia syötteestä. POP-aineita mahdollisesti sisältävät osat, kuten 
autojen penkkien pehmusteet, menevät yleensä kevytjakeeseen 
eli fluffiin, joka päätyy joka tapauksessa polttoon. Silloin POP-
yhdisteet hoidetaan asianmukaisesti”, huomauttaa Kuusakoski 
Oy:n yhteiskuntasuhdejohtaja Risto Pohjanpalo.

Romuajoneuvojen käsittelijät eivät pidä tarkoituksenmukaisena 
eivätkä kannattavana sitä, että POP-yhdisteet eroteltaisiin muun 
jätevirran joukosta jo ennen murskausta. Käytännössä tämä vaatisi 
manuaalista erottelua ja kallista mitta-analytiikkaa.

Kustannukset jäisivät kierrätysoperaattoreille, joiden kannat-
tavuus on ennestäänkin koetuksella uusiometallien ja -muovien 
maailmanmarkkinahintojen notkahdettua.

”Erotteluvaatimus ennen murskausta toisi isot työkustannukset, 
jotka koskisivat vain suomalaisia toimijoita. Muissa maissa tällaista 
ei vaadita. Tämä vaarantaisi suomalaisen auto- ja kierrätyssektorin 
kilpailukyvyn. Toimimme kansainvälisellä kentällä, joten peli-

p Kierrättäjät pelkäävät, että kotimaiset vaatimukset POP-jätteiden käsittelylle tulevat olemaan kovempia kuin muissa maissa.
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sääntöjen pitäisi olla kaikissa maissa samat”, Suomen Autokierrä-
tyksen toimitusjohtaja Arto Silvennoinen korostaa.

Häkkisen mukaan Suomi on ensimmäisiä maita, joissa tulkinta-
ohje tehdään. Hän uskoo, että vaatimukset tulevat tarkentumaan 
vielä muissakin EU-maissa.

Taikatemppu merellä
Eräs pelikenttää vääristävä ja suomalaistoimijoita haittaava käy-
täntö liittyy romuajoneuvoista käsittelyssä syntyvän kevytjakeen 
eli fluffin suomalaiseen luokittelutapaan ja luvitukseen.

Siinä missä pääasiassa muovia ja kumia sisältävää fluffia saa esi-
merkiksi Saksassa ja Ruotsissa polttaa energiakäyttöön jätevoima-
loissa tavanomaisena jätteenä, Suomessa ympäristöviranomaiset 
pitävät sitä vaarallisena jätteenä. Kaiken lisäksi kotimaisilla lupa-
viranomaisilla on tässä eri käytäntöjä niin, että Riihimäellä fluffia 
voi polttaa tavallisessa arinavoimalassa, mutta 115 kilometrin päässä 
Tampereella ei voikaan.

Tämä on johtanut siihen, että fluffille ei ole Suomessa riittävästi 
käsittelykapasiteettia. Eräs romuajoneuvojen kierrätysoperaattori 
joutuu varastoimaan vuosittain noin 10 000 tonnia fluffia vaarallisen 

jätteen kaatopaikalleen jonottamaan polttovuoroa Suomen poltto-
luvan saaneessa kattilassa.

Eräs toinen toimija joutuu laivaamaan fluffinsa Ruotsiin. Laiva-
matkan lähtösatamassa fluffilla on oltava vaarallisen jätteen siirto-
luvat, mutta jossain Suomen ja Ruotsin aluevesien rajalla sama lasti 
muuttuukin tavanomaiseksi jätteeksi, joka poltetaan energiaksi ta-
vallisessa, ruotsalaisessa jätevoimalassa.

Uusi POP-ohje ei ota kantaa fluffin luokittelukysymyksiin.
Suomen Autokierrätys, kierrätysoperaattorit ja tutkimusyhtiöt 

ovat tehneet pitkään töitä todistaakseen lupaviranomaisille, että 
fluffin voisi hyvin luokitella tavanomaiseksi jätteeksi myös Suomessa.

”Työ on vielä kesken. Saimme kuitenkin äskettäin eräästä VTT:n 
tutkimuksesta selkeän havainnon siitä, ettei fluffissa ole vaara-
ominaisuuksia”, Silvennoinen kertoo.

Fluffin luokittelu tavanomaiseksi jätteeksi edistäisi myös sitä, 
että POP-yhdisteitä mahdollisesti sisältävät jätteet käsiteltäisiin 
POP-asetuksen vaatimusten ja uuden kotimaisen ohjeen mukaisesti: 
Silloin niiden poltto Suomessa olisi nykyistä helpompaa. Ne voisi 
polttaa energiaksi kotimaisessa jätevoimalaverkostossa tai niistä voisi 
valmistaa kierrätyspolttoainetta rinnakkaispolttolaitoksiin.

”Koska POP-jäte joudutaan joka tapauksessa polttamaan, miksi 
halutaan vaikeuttaa fluffin polttoa luokittelemalla se vaaralliseksi jät-
teeksi? Ja miksi kaikki fluff halutaan automaattisesti luokitella POP-
jätteeksi ilman riittävää tietopohjaa asiasta?” Katja Moliis kysyy.

Ristiriitojen ristitulessa
Kierrättäjien tavoitteena on toimia lainsäädännön vaatimusten 
mukaan ja yhtäältä saada hyötykäytettyä mahdollisimman paljon, 
toisaalta poistaa vaaralliset ja haitalliset aineet kierrosta. Tätä teh-
tävää vaikeuttaa se, että kemikaalilainsäädäntö, romuajoneuvoja ja 
SERiä säätelevät direktiivit, vaarallisten ja POP-yhdisteiden lain-
säädäntö, kierrätystavoitteet ja kaatopaikkasääntely lyövät toisiaan 
korville.

”EU:n kiertotalouspaketissa sanotaan, että aiotaan tarkistaa jäte-, 
tuote- ja kemikaalilainsäädännön rajapinnat. Romuajoneuvojen kä-
sittely on konkreettinen esimerkki siitä, että vaatimuksiin kaivataan 
ylemmän tason selvyyttä”, Moliis tiivistää. n

p Ohjeistus tulee koskemaan myös sähkö- ja elektroniikka-
romun käsittelyä.

Mikä POP-yhdiste?
– POP-yhdisteiden eli pysyvien orgaanisten yhdisteiden on todettu 
olevan myrkyllisiä, hitaasti hajoavia, ravintoketjussa kertyviä ja kauas 
kulkeutuvia. YK:n Tukholman sopimus arvioi, mitkä aineet ovat tällai-
sia. Niiden käyttöä tuotteissa on rajoitettu tai estetty.

– Tukholman sopimusta toteuttaa Euroopassa EU:n POP-asetus 
(850/2004, muutoksia 2014). Se säätelee aineiden käyttöä tuotteis-
sa ja kemikaalina sekä tuotteiden markkinoille pääsyä. Lisäksi se 
säätelee POP-yhdisteiden käsittelyä jätehuollossa. Pitoisuuksien 
raja-arvot määrittelevät, miten POP-yhdisteitä sisältäviä jätteitä on 
käsiteltävä. Ne on yleensä hävitettävä polttamalla, jotta ne eivät 
jatka kierrätyksen kautta takaisin tuotteisiin.

– Euroopan kymmenistä tuhansista kemiallisista yhdisteistä POP-
listalla on nyt 24–25 kaikkein haitallisimmaksi todettua. Lista täy-
dentyy uusilla aineilla.

– Listalla on teollisuuskemikaaleja ja torjunta-aineita, mutta viimei-
simpänä listalle on lisätty esimerkiksi joitakin palonsuoja-aineita 
(mm. neljä BDE-yhdistettä, SCCP), joita on monenlaisissa yhdys-
kuntajätteeksikin päätyvissä tuotteissa. Niitä on käytetty mm. jois-
sakin tekstiileissä, kengissä, ajoneuvoissa, sähkö- ja elektroniikka-
laitteissa ja rakennustuotteissa. Listalle on tulossa uusia bromattuja 
palonestoaineita (mm. HBCDD, ehkä myös deka-BDE).

– Suomen ympäristökeskus tekee ympäristöministeriön rahoituk-
sesta oppaan kotimaisille kierrättäjille ja viranomaisille siitä, mitä 
POP-asetus tarkoittaa romuajoneuvojen ja sähkö- ja elektroniikka-
romun käsittelyn kannalta. Opas julkaistaan huhtikuussa sähköi-
senä Ympäristöhallinnon ohjeita -sarjassa ja ympäristöministeriön 
nettisivuilla. n
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