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Tapahtumia

E uroopan kemikaalivirasto Echa on julkaissut toiveikkaan 
viisivuotisraportin EU:n kemikaalilainsäädännön kehitty-
misestä. Viraston johtaja Geert Dancet esitteli raporttia 

toukokuussa Helsinki Chemicals Forumissa.
Dancetilla on aihetta tyytyväisyyteen, sillä tavoite mantereella 

käytettävien kemikaalien tuntemisesta on päässyt alkuun lois-
tavasti.

Ennennäkemätön tietopankki
Reach painottaa yritysten vastuuta käyttämiensä aineiden tunte-
misessa ja riskien hallinnassa. Yli 10 000 yritystä on rekisteröinyt 
aineita Echan järjestelmään Reach-lainsäädännön voimaantulon 
jälkeen vuonna 2007. Jo yhteensä 14 000 ainetta on rekisteröity 
ja 54 000 rekisteröintiasiakirjaa toimitettu järjestelmään näitä 
koskien. 

Tämä ainutlaatuisen laaja tietopankki on nyt avattu kaikille 
tietoa haluaville. ”Ennen Reachia edes kemikaaliturvallisuudesta 
vastaavilla viranomaisilla ei ollut pääsyä tällaisen tiedon äärelle”, 
Dancet kuvaa muutosta. 

Tavoite siitä, että Euroopassa käytössä olevat aineet, niiden 
käyttökohteet ja vaikutukset tunnetaan, onkin nyt lähempänä. 
Tämä on välttämätön pohja myös sille, että markkinoilta saadaan 
jatkossa poistettua haitallisia aineita. Tässä ollaan vielä pääosin 
valmisteluasteella.

Reachin aikana 31 haitallista ainetta on siirtynyt luvanvaraisten 

p Mari Puoskari muistutti, että kiertotalouden ehto on 
haitallisten aineiden erottaminen kierrosta.

Haitallisten aineiden yleisyys 
vaikeuttaa kiertotalouteen siirtymistä
Haitat kiertoon vai kohti puhtaampia materiaalikiertoja? 
Tätä pohdittiin Helsinki Chemicals Forumissa.

aineiden listalle ja 20 uutta ainetta on rajoitettu tietyissä käytöissä, 
kuten elohopeaa kuumemittareissa. Lisäksi 168 terveydelle ja 
ympäristölle haitallista ainetta odottaa tulevia toimia ns. kandi-
daattilistalla. 

Toksista kiertotaloutta?
Kiertotalous oli tämän vuotisen foorumin keskeisiä teemoja. 
Haitallisten aineiden yleisyys markkinoilla ja jätevirroissa voi 
EU:n vihreiden terveys- ja ympäristöpoliittisen neuvonantajan 
Axel Singhofenin mukaan lisätä terveydelle ja ympäristölle hai-
tallisiin kemikaaleihin liittyviä ongelmia.

Singhofen painottaa, että kierrätystavoite ei saisi mahdollistaa 
haitallisten aineiden käyttöä.

”Vastikään EU komissio antoi luvan vakavien terveyshaittojen 
vuoksi kielletyn ftalaatin, DEHP:n, käytölle uusiomuovin valmis-
tuksessa”, Singhofen kuvasi turhautuneena. 

”Tällainen linjaus hukkaa 20 vuoden tuloksellisen työn ja eu-
rooppalaisten terveyden vain siksi, että kierrätysyritykset saisivat 
halpaa uusiomateriaalia,” hän sanoi ja alleviivasi, että kierto-
talouden tulisi perustua myrkyttömiin materiaalikiertoihin. 
”Tämä tarkoittaa, että haitallisten aineiden kiellot tulee saattaa 
voimaan nykyistä tehokkaammin.”

Nykyisellään kiertotalous voisi ollakin ”toksista kiertotaloutta”.

Arviointia ja arvottamista 
Terveys- ja ympäristöhaittoja aiheuttavien aineiden määrä 
markkinoilla ja tuotteissa on vielä suuri. Merkittävä osa haittoja 
aiheuttavista aineista on vielä vapaasti käytössä. Myös kieltojen 
pariin tulleita aineita on edelleen materiaaleissa ”toksisena pe-
rintönä” ajasta ennen kieltoja.

”Haitallisia aineita tulee olemaan jätevirroissa kymmeniä, 
jopa satoja vuosia”, Foorumin kiertotalouspaneelissa puhunut 
ChemTRUST-järjestön Michael Warhurst tiivistää. Hänen 
mukaansa on oleellista, miten jäte tulevaisuudessa määritellään 
ja miten erityyppisiä haittoja punnitaan ja suhteutetaan toisiinsa. 

”Miten esimerkiksi DEHP-ftalaattiin kannattaa jätevirroissa 
suhtautua?”, Warhurst kysyy. ”Onko kokonaisvaltaisesti haitat-
tominta kierrättää DEHP:tä sisältäviä jätevirtoja uusiokäyttöön 
rajattuihin tarkoituksiin, vai tuleeko haitallisia aineita sisältävät 
materiaalivirrat automaattisesti sijoittaa kaatopaikalle tai jätteen-
polttoon?”

Messukeskuksessa käytiin keskustelua siitä, kuinka määrittää, 
millaisia aineita kiertotaloudessa voidaan sallia kiertävän ja mil-
lä pitoisuuksilla. Miten arvottaa kiertotalouden hyödyt, vaikka 



Uusiouutiset 5/2016   35

Turvallisuus 2016
7.–9.9.2016 Jyväskylän Paviljonki
http://www.jklturvallisuusmessut.
fi/

PacTec FoodTec SignTec PlasTec
20.–22.9.2016
Helsingin Messukeskus
pfsptec.messukeskushelsinki.fi

Pakkausalan 
ympäristökonferenssi
28.9.2016 Helsingin Messukeskus 
www.pakkaus.com

Cleantech Venture Day
3.–5.10.2016 Lahti
cleantechday.fi

Tapahtumakalenteri

30. valtakunnalliset 
Jätehuoltopäivät
4.–5.10.2016 
Kalastajatorppa,
Helsinki
www.jatehuoltopaivat.fi

Jäte, Vesi, 
Ympäristö 2016
12.–14.10.2016
Helsingin messukeskus
www.jatevesiymparisto.fi

EcoExpoAsia
26.–29.10.2016
Asia-World Expo, 
Hongkong
www.ecoexpoasia.com

Kokkola Material Week
29.10.–3.11.2016, 
Kokkola
materialweek.fi

Biolaitosyhdistyksen 
ajankohtaisseminaari:
Kiertotalouden 
käytännön ratkaisut
2.–3.11.2016 
Vaasa
www.biolaitosyhdistys.fi

Yhdyskuntajätteen 
kiertotalouspäivät
30.11.–1.12.2016
Sokos Hotel Torni, Tampere
www.jly.fi

haitallisia kemikaaleja päätyisikin kiertoon?
Haitallisten aineiden nykyistä pikaisempi rajoittaminen – esi-

merkiksi kieltämällä ns. kandidaattilistalle siirtyneet, erityistä 
huolta aiheuttavat aineet – olisi merkittävä askel pitkällä tähtäi-
mellä kiertotalouteen siirryttäessä.

Tekniikka yhdeksi ratkaisuksi?
Mari Puoskari Ekokemistä painotti ratkaisujen tuomista ongel-
makeskeiseen keskusteluun. Uusia tekniikoita ja asiantuntemusta 
tarvitaan haitallisten aineiden erottamiseen jätevirroista. Niiden 
kehittäminen tarjoaa mahdollisuuksia myös yrityksille. 

”Haitallisten aineiden erottaminen materiaalikierrosta on kierto-
talouden ehto. Tämän vuoksi tulevaisuudessa tarvitaan tietoa 
haitallisista aineista koko materiaalikierron varrelta”, Puoskari 
tiivisti.

Yksityiskohtaisempi tieto on kuitenkin vielä vasta rakentumas-
sa. Summatessaan Reachin toimivuutta Echan pääjohtaja Dancet 
harmitteli nimenomaan, että yritysten toimittamat tiedot ovat 
monelta osin puutteellisia.

”Aineiden haitoista, käyttötavoista ja niille altistumisesta tar-
vitaan tarkempaa tietoa. Myös aineiden luokittelu on nyt ollut 
liian sattumanvaraista”, Dancet totesi. 

Lisäksi tietyt ryhmät kuten aineiden nanomuodot ovat huo-
miotta jäänyt alue, joka tarvitsee tulevaisuudessa erityishuomiota. 

Dancet nosti esiin, että esimerkiksi myyjät eivät tunne ilmoi-

tusvelvollisuuttaan tuotteiden sisältämistä, huolta aiheuttavista 
aineista, eivätkä kuluttajat näin ollen saa tietoja hankkimiensa 
tuotteiden sisältämistä aineista. 

Puutteellisesti ilmoitettujen tietojen pohjalta vaarantuu koko 
tavoite ympäristö- ja terveyshaitallisten aineiden rajoittamisesta 
tulevaisuudessa ja niiden hallinnasta kiertotalouteen siirryttäessä. n

p Kiertotalous oli Helsinki Chemicals Forumin tämän vuoden 
keskeinen teema.


