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Elina SaarinEn

r omuajoneuvojen murskauksessa syn-
tyvälle, ei-metalliselle kevytjakeelle eli 
niin sanotulle fluffille olisi nopeasti löy-

dettävä sopivia hyötykäyttökohteita. Fluffia ei 
ole saanut sijoittaa kaatopaikalle enää vuoden-
vaihteen jälkeen.

Tällä hetkellä molemmat operaattorit, 
Kuusakoski Oy ja Stena Recycling Oy, joutuvat 
varastoimaan jätettä omilla läjitys- ja varasto-
alueillaan. Ympäristölupaviranomaiset ovat 
antaneet kolme vuotta aikaa keksiä jätteelle 
hyötykäyttöä.

Varastot                                   
satamassa

Ympäristöministeriö, Pirkanmaan ELY-keskus, 
luvittavat viranomaiset, Suomen Autokierrätys 
Oy, Stena ja Kuusakoski perustivat jokin aika 
sitten työryhmän, jossa osapuolet ovat pohti-
neet tilanteeseen ratkaisua yhdessä. Operaatto-
rit Kuusakoski ja Stena ovat tehneet tahoillaan 
myös omaa tutkimus- ja kehitystyötä, jonka tar-
kat tulokset ne haluavat pitää salassa toisiltaan.

Operaattoreiden mukaan ongelmana on, että 
Suomessa ei ole riittävästi jätteenpolttokapa-
siteettia fluffin energiahyödyntämiseen ja että 
jätteen polttaminen tulee kalliiksi.

”Kyse on rahasta. Suomessa on tällä hetkellä 
vain yksi paikka, jossa fluff voitaisiin polttaa: 
Ekokemin jätevoimala. Mutta ratkaisu ei ole 
meille taloudellisesti kannattava”, Stena Re-
cycling Oy:n varatoimitusjohtaja Esko Mus-
tonen kertoo.

Hän huomauttaa, että romuajoneuvojen 
hyötykäyttö on tähän saakka kustannettu lä-
hinnä kierrätysmateriaaleista saatavilla tuo-
toilla, eikä siitä ole aiheutunut kuluja auton 
käyttäjälle.

romuajoneuvot umpikujassa:

Pakko keksiä 
hyötykäyttöä
romuajoneuvojen murskaajat ovat pakkoraossa. 
romuajoneuvoista jäävälle kevytjätteelle olisi 
keksittävä nopeasti hyötykäyttökohteita. 
odotellessa jätevarastot kasvavat.

Mustosen mukaan fluffin hyödyntämiseen 
liittyvä tutkimus on keskittynyt Stena-konser-
nissa Ruotsiin, josta onkin tullut alustavasti jo 
lupaavia tuloksia.

”Fluff on erittäin energiapitoista materiaa-
lia, joten siellä tutkitaan energiahyödyntämisen 
vaihtoehtoja ja polttoaineen tuotteistamista”, 
Mustonen vihjaa.

Stena Recycling varastoi keskimäärin 40 000 
tonnia fluffia vuosittain. Kaikki ei ole peräisin 
romuajoneuvoista, sillä fluffia syntyy myös 
kestokulutushyödykkeistä. Varasto sijaitsee 
satamassa, mikä kertoo yhtiön katselevan mah-
dollisia energiahyödyntämisosoitteita myös 

Suomen rajojen ulkopuolelta.
”Toki pyrimme löytämään ratkaisun koti-

maasta. Emme kuitenkaan ole valmiita mak-
samaan porttimaksuja fluffin poltosta. Sano-
taan näin, että meillä on fluffia saatavilla, jos 
siitä kiinnostuneita polttajia löytyy”, Mustonen 
muotoilee.

räätälöity                             
erikoisseula

Kuusakoski Oy puolestaan on keskittynyt 
muokkaamaan seulan avulla fluffista hieman 
edullisemmin poltettavaa ainesta.

kuusakoski

operaattorit etsivät kuumeisesti hyöty-
käyttövaihtoehtoja romuajoneuvojen 
jätejakeille.
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stena

Fluff on vaikea jätejae
l  Fluffiksi sanotaan kevyttä muovi-, kumi-, tekstiili- ja kuitujakeita sisältävää ainesta, jota 
syntyy murskatessa esimerkiksi romuajoneuvojen penkkejä, pehmusteita, verhoiluja ja 
tiivisteitä. Fluffia syntyy myös polkupyöriä ja muita kestokulutushyödykkeitä murskattaes-
sa, joten kaikki fluff ei ole peräisin romuajoneuvoista. Itse asiassa vain 20–25 prosenttia 
kaikesta syntyvästä fluffista tulee autojen murskaamisesta.

Romuajoneuvojen fluffia pidetään Suomessa ongelmajätteenä, sillä se sisältää kor-
roosionsuojauksesta johtuen sinkkioksidia ja muita metalliyhdisteitä. Sen vuoksi sitä 
ei ole voinut sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Toisaalta fluff ei enää kelpaa 
myöskään ongelmajätteen kaatopaikalle, koska se sisältää liikaa palavaa ainesta, totaa-
liorgaanista hiiltä (TOC).

esikäsiteltyjä autoja 
odottamassa murskausta.

Kuusakoski on rakentanut omana tuoteke-
hitystyönään Rajavuoren prosessilaitokselleen 
erikoisseulan, joka on räätälöity fluffin käsitte-
lyyn. Seulan tekniset tiedot yhtiö pitää salassa.

Kuusakoski seuloo Rajavuoressa Vantaan 
Seutulan ja Heinolan murskaamoilta tulevan 
fluffin ja erottelee kevyen palavan aineksen ras-
kaasta. Kevytjae menee poltettavaksi Ekokemin 
jätevoimalaan.

Prosessi on viilattu niin tarkasti, että jäljelle jää-

vän raskaamman alitteen pitoisuudet ovat juuri 
sellaiset, että se kelpaa sijoitettavaksi Kuusakos-
ken omalle kaatopaikalle. Yhtiö tekee ainek-
sesta jatkuvasti kaatopaikkakelpoisuustestejä.

Kuusakosken yhteiskuntasuhdejohtaja Risto 
Pohjanpalo sanoo, että seulontaratkaisun ke-
hittäminen oli vaativaa ja sisälsi paljon epävar-
muustekijöitä.

”Seulonta aiheuttaa meille paljon työtä ja 
lisää kustannuksia. Olemme joutuneet huo-
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mioimaan kustannukset asiakkaalle maksatta-
vassa romuajoneuvojen hyvitysmaksussa. Sen 
vuoksi otamme nyt romunhankinnassakin 
tarkemmin huomioon, paljonko materiaali 
sisältää epäpuhtauksia”, Pohjanpalo selvittää 
kustannusrakennetta.

JäteVoimaloita                       
odotellaan

Kuusakoskella on lupa viedä Ekokemille enin-
tään 10 000 tonnia fluffia vuodessa, joten myös 
Kuusakoski joutuu varastoimaan osan. Lapuan 
ja Kuopion murskaamoilla syntyvä fluff, noin 
10 000 tonnia vuodessa, varastoidaan. Pohjan-
palon mukaan varastointi on hankalaa, sillä 
fluff on kevyttä ja vie paljon tilaa.

”Näyttää kuitenkin siltä, että jätteenpoltto-
tilanne Suomessa paranee ja vuonna 2012 olisi 
jo useampi voimala käynnissä. Uskon vahvasti, 
että saamme silloin enemmän fluffia polttoon”, 
Pohjanpalo sanoo.

Tiukentuvat hyötykäyttötavoitteet usuttavat 
autoalaa keksimään hyödyntämiskohteita jät-
teilleen.

arto silvennoinen

suomen autokanta on iäkästä. romutukseen päätyvän ajoneuvon keski-ikä on 18 vuotta.

stena

nykyauto soveltuu kierrätykseenkin

stena

romuautojen puskureista stenalla 
purettuja, suuria muoviosia lähdössä 
kierrätykseen.

Auton painosta suurin piirtein viidesosa on 
fluffia. Ilman tämän jätejakeen hyötykäyttöä 
romuajoneuvojen tuottajien on hyvin vaikea 
saavuttaa tavoitetta, jonka mukaan autoro-
muista täytyy käyttää uudelleen tai hyödyntää 
vähintään 85 prosenttia. Viiden vuoden päästä 
tavoite nousee jo 95 prosenttiin.

Vuonna 2007 uudelleenkäyttö- ja kierrätys-
aste oli noin 81 prosenttia. Seuraava tarkistus 
tehdään tänä syksynä.

Koska Kuusakoski on aloittanut nyt fluffin 
energiahyödyntämisen, Pohjanpalo uskoo, että 
Suomessa päästään romuajoneuvojen 85 pro-
sentin uudelleenkäyttö- ja hyötykäyttötavoit-
teeseen jo tänä vuonna.

”Euroopassa ei ole mitään yhtenäistä linjaa 
tai ratkaisua fluffin käsittelylle. On puhuttu 
post-shredder-ratkaisuista, joissa murskaimen 
loppupäähän tulisi jonkinlaista teknologiaa, 
mutta tämäkin on vasta kokeiluasteella”, Poh-
janpalo toteaa ja jatkaa:

”Suomessa otamme nämä asiat tosissamme.”

stenan murskaus- ja erottelulaitteistoa 
Porin tahkoluodossa.

l  Vaikka autojen valmistukseen käytetään 
yhä enemmän muovia, kierrättäjän näkö-
kulmasta kehitys menee hyvään suuntaan.

Kun uudet, vuoden 2007 jälkeen val-
mistetut autot ovat jossain vaiheessa tul-
leet kirjaimellisesti tiensä päähän, niistä on 
helpompaa saada osia materiaalikierrätyk-
seen kuin nykyisin romuttamoille päätyvis-
tä koslista.

”1980-luvun lopun autokannassa on 
käytetty sekalaisia muovilajeja, joille ei ole 
muuta hyötykäyttöä kuin polttaminen. Uu-
sista autoista tiedämme, mitä muoveja on 
niiden kojelaudoissa ja puskureissa. Muo-

viosat voidaan saada paremmin kierrätet-
tyä raaka-aineena”, vertaa Kuusakosken 
yhteiskuntasuhdejohtaja Risto Pohjanpalo.

Lainsäädäntö velvoittaa autovalmistajia 
merkitsemään tietynkokoisiin osiin, mitä 
materiaaleja ne sisältävät. Merkinnät hel-
pottavat kierrätyskohteiden löytymistä.

Tampereen teknillinen yliopisto on tut-
kinut autojen muoviosien ominaisuuksia 
kierrätyskäyttökohteiden näkökulmasta. 
Lahden yksikön tutkimusjohtaja Sauli Ee-
rola sanoo, että esimerkiksi puskurimuo-
vien karakterisoinnin mukaan muovit olisi-
vat teknisten ominaisuuksiensa perusteella 
hyödynnettävissä. Eri asia sitten on, kuinka 
paljon niiden kierrättäminen vaatisi käytän-
nössä rahaa ja prosessointia.

”Ilman huolellista esikäsittelyä ja erillistä 
prosessointia puskurijätteen kierrättäminen 
on todella haasteellista”, Eerola huomaut-
taa.

Autoissa on nykyisin paljon muoviosia, 
mutta siitä huolimatta metallien osuus au-
ton painosta on pysynyt suurena, kiitos ke-
veiden alumiiniosien ja muun muassa joh-
timissa ja moottorissa käytettävän kuparin.

”Kun auto tulee romutettavaksi, otamme 
siitä ensin pois renkaat ja akun. Sen jäl-
keen autossa on noin 75 prosenttia metallia. 
Tästä valtaosa on magneettisia metalleja. 
Loppuosa autosta on erilaisia kumi-, lasi- 
ja muovimateriaaleja”, Kuusakosken Risto 
Pohjanpalo kertoo.
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lähde: kuusakoski oy 


