Toisen jäte on toiselle

raaka-aine

• tuottajavastuun alainen jäte
• yritysjäte
• tavanomainen yhdyskuntajäte

Tuottajavastuu:
Yrityksen (lakisääteinen) velvollisuus on huolehtia tiettyjen markkinoille saattamiensa eli maahantuomiensa, valmistamiensa tai pakkaamiensa tuotteiden
jätehuollosta. EU:n jätedirektiivissä esitetyn jätehierarkian mukaan käytöstä poistetut
tuotteet on pyrittävä käyttämään uudelleen, kierrättämään tai muutoin hyödyntämään.
Tuottajavastuuta on toteutettu Suomessa jo 1990-luvulta alkaen.

Tuottajavastuu koskee:
• painopaperia ja painettuja paperituotteita
• pakkauksia (paperi, kartonki, puu, lasi, metalli, muovi)
• moottorikäyttöisten ajoneuvojen ja laitteiden renkaita
• henkilö-, matkailu- ja pakettiautoja
• sähkö- ja elektroniikkalaitteita
• paristoja ja pienakkuja
• akkuja (ajoneuvojen- ja teollisuuden lyijyakut)

• Tuottajavastuu perustuu
jätelakiin. Uuden jätelain
(646/2011) tuottajavastuuta
koskevat pykälät tulivat pääosin
voimaan 1.5.2013 ja pakkausten osalta astuvat voimaan
1.5.2015.

Tuottajayhteisöt hoitavat tuottajavastuun
luotettavasti ja ammattitaidolla
Yrityksen vaivattomin ja tehokkain tapa tuottajavastuun hoitamiseen on
siirtää se tuottajayhteisön vastuulle. Tuottajayhteisö järjestää tuottajien puolesta
lain edellyttämän käytöstä poistettujen tuotteiden:
• valtakunnallisen keräysverkoston
• asianmukaisen käsittelyn ja hyödyntämisen
• kuluttajavalistamisen ja tiedottamisen
• viranomaisraportoinnin ja seurannan.

Lain tavoitteena on turvata kuluttajalle mahdollisuus palauttaa käytöstä
poistettu tuote maksutta keräykseen. Tuottajayhteisöt voivat kattaa toiminnasta
syntyneet kustannukset tuottajilta perittävillä kierrätys- ja hyötykäyttömaksuilla.
Viime kädessä maksaja on aina kuluttaja.

Toimiva tuottajavastuu luo työpaikkoja
ja vähentää ympäristövaikutuksia
Tuottajayhteisöt tarjoavat kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.
Niissä huomioidaan ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vastuut.
Tehokas tuottajavastuun toteutuminen minimoi kaatopaikalle päätyvän
jätteen määrän. Kierrätykseen ja muuhun hyödyntämiseen kerättävän,

tuottajavastuun alaisen materiaalin määrä on yli miljoona tonnia.
30 000 täysperävaunurekkaa kierrätykseen
ja hyötykäyttöön meneviä jätteitä vastaa
yhtenäistä rekkajonoa Helsingistä Kemiin.

750 km

• Kun

tuottajavastuuyhteisöjen toimintaedellytyksiä
vaalitaan ja ympäristöalan toimijoita kuullaan,
ala voi luoda uusia innovaatioita, osaamisen vientiä
ja merkittävästi työpaikkoja.

Pelkästään vanhojen sähkösyöppöjen tietokoneiden,
pakastimien ja astianpesukoneiden kerääminen pois
markkinoilta ja korvaaminen uusilla energiatehokkailla laitteilla säästäisi 170 000 Mwh/v. Tämä vastaisi n. 2,5 % Olkiluoto
1 tai 2:n vuosittain tuottamasta energiamäärästä (n. 7 TWh/v)

tai jopa 35 % Suomessa
vuonna 2011 tuulivoimalla
tuotetusta energiasta.

Tehokkaan toiminnan haasteena on:
• vapaamatkustajat eli velvollisuutensa tietämättään tai tietoisesti
hoitamatta jättävät tuottajat. Nämä tuottajat maksattavat
keräysjärjestelmän tuottajavastuun asianmukaisesti hoitavilla yrityksillä. 		
Myös verkkokauppa on saatava kantamaan vastuunsa.
• harmaa talous, materiaalia katoaa
(esim. sähkö- ja elektroniikkaromusta katoaa jopa puolet)
• laiton jätteen vienti, jossa ongelmana on esim. kuljetusten paloturvallisuusriski
ja järjestelmän ohi maasta toiseen siirtyvät materiaalit

35 %

Tuottajan oikeudet ja
velvollisuudet tasapainoon
Uudessa jätelaissa (47§) tuottajalle on varattu ensisijainen etuoikeus järjestää
vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto, ilman että
”kermankuorijat” vain keräävät materiaalia silloin, kun se on arvokasta.
Iso ongelma on myös tavaran varastaminen vastaanottopisteistä (tietotekniikka,
metallipitoiset koneet, akut). Tietotekniikkalaitteiden osalta tähän liittyy myös
merkittävä tietoturvariski.

Valmisteilla olevissa asetuksissa on määriteltävä selkeästi kenen omaisuutta
käytöstä poistettu tuote on. Tuottajayhteisöille on taattava loukkaamaton oikeus
käytöstä poistettuun tuotteeseen. Lainsäädännössä oikeuksien ja velvollisuuksien on
oltava tasapainossa.

Tuottajayhteisöt
lainsäätäjän tukena
Tuottajayhteisöt tarjoavat lakien ja asetusten valmistelijoille käytännön tietoa ja kokemusta kierrätyksen
ja hyödyntämisen valtakunnallisesta toteuttamisesta.

• Julkisia hankintoja tekevien
tulee varmistaa, että tarjoaja
täyttää tuottajavastuuvelvollisuutensa.

Kierrätys toimii Suomessa hyvin, ja toiminnan edellytykset
on turvattava. Tuottajayhteisöjen toimintaa ei tule vaikeuttaa
tarpeettomalla sääntelyllä.

Tuottajayhteisöt ovat lainsäädännön laatimisen tukena
ja asiantuntijaverkostomme on käytössänne.

Ota yhteyttä!
info@tuottajayhteiso.fi

www.tuottajayhteiso.fi

Me vastaamme:
30 000 rekallista jätettä kierrätykseen ja hyötykäyttöön vuosittain!

A

Akkukierrätys Pb Oy

Autonakut • Teollisuusakut • Muut lyijyakut
www.akkukierrätys.fi

