
Käytöstä poistetut lyijyakut
Käytöstä poistetut lyijyakut, joita ei käsitellä 
asianmukaisesti voivat aiheuttaa vakavan vaaran 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Akut sisältävät syövyttävää rikkihappoa ja lyijyä. 
Akkuihin varastoitunut sähköenergia voi vapautua 
napojen välisen oikosulun vuoksi ja seurauksena 
on ylikuumentuminen ja pahimmassa tapauksessa 
tulipalo tai räjähdys kohtalokkain seurauksin. 
Akkujen pakkaaminen kuljetuksen ajaksi on 
tärkeää oikosulkuvaaran välttämiseksi. Akkujen 
sisältämä lyijy on lisääntymiselle vaarallista ja se 
voi mm. vaurioittaa hermostoa, munuaisia sekä 
verenkiertoelimistöä. Lyijy on vaarallista myös 
vesieliöstölle.

Lyijyakkujäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi 
ja siksi niiden vientejä valvotaan tiukasti. 
Lyijyakkujätteen siirto maasta toiseen ilman 
jätesiirtolupaa on laitonta toimintaa, joka johtaa 
oikeustoimiin.

Lyijyakkujen vastaanottopaikat
Käytöstä poistetut akut voi palauttaa 
maksutta akkumaahantuojien järjestämiin 
vastaanottopaikkoihin. Akkujen maahantuojat 
ovat tuottajavastuussa eli heidän tulee 
järjestää omalla kustannuksellaan lyijyakkujen 
vastaanotto, kuljetus ja kierrätys. Lyijyakut 
voidaan viedä kierrätykseen ainoastaan  
sellaisiin laitoksiin, joilla on ympäristölupa 
vastaanottaa niitä. 

Käytöstä poistettujen lyijyakkujen vientiä 
hyödynnettäväksi koskee ankarat velvoitteet
Käytöstä poistetut lyijyakut ovat vaarallista jätettä ja niitä voidaan laillisesti viedä 
maasta vain viranomaisten myöntämällä kirjallisella luvalla.

valokuva: jari vilen



Yhteystiedot

Pohjoismaiden  
ministerineuvosto 
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Puhelin (+45) 3396 0200 

Lisätiedot: 
www.norden.org

Laittoman viennin seuraamukset (ei kirjallista 
vientilupaa tai kansallisia säädöksiä rikotaan)
Laittomasti viedyt akut takavarikoidaan ja sen 
jälkeen aloitetaan esitutkinta. Laittomasta 
viennistä voi seurata jätelaissa tai rikoslaissa 
säädetty rangaistus.

Käytöstä poistettujen lyijyakkujen laillinen vienti
Lähimmät lyijyakkujen kierrätyslaitokset 
sijaitsevat Virossa ja Ruotsissa. Lyijyakkujen vienti 
Suomesta toiseen maahan kierrätykseen vaatii aina 
ilmoitusmenettelyn jätesiirtoluvan saamiseksi. 
Vaarallisten jätteiden vienti EU:n ulkopuolelle on 
kiellettyä ja pääsääntöisesti jätteensiirtolupa 
myönnetään vain EU- ja OECD-maihin tapahtuviin 
jätteen siirtoihin. Jätesiirtolupaa haetaan 
jätteiden kansainvälisistä siirroista vastaavilta 
viranomaisilta, joka Suomessa on Suomen 
ympäristökeskus.

Lyijyakkujätteen luokitus
Jätesiirtojen ilmoitusmenettelyssä käytetään 
seuraavaa luokitusta:

EWC:  16 06 01*; 20 01 33*
Baselin nimike:  A1160
YK-luokka:  8
YK-numero:  2794
YK-nimi ja -kuvaus: nesteakut, happoa sisältävät, 

sähkövaraaja
Tullinimike:  ex. 85481010, 85481021,
 ex. 85481029, ex. 85481091, 
 ex. 85481099

Lyijyakkujen kuljetus
Lyijyakkujätteen kuljetuksissa pitää noudattaa 
vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntöä (VAK) 
(http://www.trafi.fi/tietopalvelut/vaaralliset_
aineet/vak_saadokset_ja_maaraykset). 
Jätteen kuljettajien pitää olla elinkeino- 
liikenne ja ympäristökeskusten ylläpitämään 
jätehuoltorekisteriin rekisteröityneitä kuljettajia. 

Käytettyjen lyijyakkujen siirto toiseen maahan 
uudelleenkäyttöön on mahdollista, mikäli:
• Akut ovat toimintakuntoisia ja toimivuuden 

testauksesta on mukana kirjallinen dokumentti
• Kuljetukseen on liitetty kopio ostokuitista 

tai omistusoikeuden siirtymistä koskevasta 
sopimuksesta 

• Akut näyttävät ulkoisesti ehjiltä ja 
toimintakuntoisilta

• Akut on pakattu asianmukaisesti ja pakkaukset 
suojaavat akkuja riittävästi kuljetuksen, 
lastauksen ja purkamisen aikana. VAK määräyksiä 
noudatetaan. 

Jätesiirtoja valvovien viranomaisten yhteystietoja 
Baltiassa ja Pohjolassa:
Latvia:  State Environmental Service of Latvia: 

http://www.vvd.gov.lv/eng/about-us/ 
Liettua: Environmental Protection Agency:  

http://gamta.lt/cms/index?lang=en 
Norja:  Norwegian Environment Agency:  

http://www.miljodirektoratet.no/en/ 
Ruotsi: Naturvårsverket:  

http://www.swedishepa.se/ 
Suomi:  Suomen ympäristökeskus:  

http://www.ymparisto.fi/kvjatesiirrot 
Viro: Environmental Board:  

http://www.keskkonnaamet.ee/eng 

Tuottajayhteisöjä Baltiassa ja Pohjolassa
Käytöstä poistettujen lyijyakkujen jätehuollosta 
vastaavat tuottajayhteisöt: 

Latvia: http://www.lvaf.gov.lv/faili/drn/VKP.pdf
Liettua: http://www.epa.lt/lt/; http://www.gia.lt/
Norja:  http://www.batteriretur.no
 http://www.elretur.no/
Ruotsi:  http://www.blybatteriretur.se/english
Suomi:  http://www.akkukierratyspb.fi
Viro: http://www.elektroonikaromu.ee/

web/?cat_ID=2&page_id=17
 http://eesringlus.ee/
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