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Mitä tuottajavastuu tarkoittaa?

▪ Tuottajien velvollisuutta järjestää tuotteidensa jätehuolto kustannuksellaan, kun 

tuotteet poistetaan käytöstä → tuottajille vastuu tuotteen koko elinkaaren 

ympäristövaikutuksista

▪ Tuottajia ovat valmistajat/pakkaajat ja maahantuojat

▪ Pirkanmaan ELY-keskus on tuottajavastuun toteutumista valvova viranomainen koko 

Suomessa lukuun ottamatta Ahvenanmaata



Pakkaukset 5 TY, 6000 
tuottajaa

Lasi, metalli, kuitu 1850

Muovi 500 vastaanottopaikkaa 

135 
kg/as/v

Keräyspaperi 2 TY, 80 
tuottajaa

8900 aluekeräyspistettä + 
kiinteistökeräys

36 kg/as/v

Romuajoneuvot 1 TY, 195 
tuottajaa

300 virallista vastaanottopaikkaa 25 kg/as/v

Renkaat 1 TY, 420

tuottajaa
2720 vastaanottopaikkaa 11 kg/as/v

Sähkölaitteet 5 TY, 1300 
tuottajaa

2500 kauppakeräyspaikkaa

470 vastaanottopaikkaa
14 kg/as/v

Akut ja paristot 4 TY, 1000

tuottajaa

14 000 kauppakeräyspaikkaa

1400 vastaanottopaikkaa
4 kg/as/v



Tuottajavastuuvalvonnan tavoitteet

Edistää jätteen synnyn ehkäisyä ja jätteiden hyödyntämistä

Varmistaa tuottajavastuun alaisille jätteille alueellisesti riittävän 
laaja ja tiheä keräysverkko

Varmistaa, että tuotteen viimeinen haltija saa riittävästi tietoa 
keräyspaikoista ja jätehuollon järjestämisestä 

Saada tuottajat liittymään tuottajayhteisöihin tai hakemaan 
tuottajarekisterihyväksyntää 

Varmistaa tuottajien tasapuoliset mahdollisuudet toimia 
markkinoilla valvomalla, että kaikki tuottajat hoitavat omat 

tuottajavastuuvelvoitteensa

Ympäristönsuojelu

Jätehuollon 

palvelutaso

Markkinat ja talous



Miten tuottajavastuun voi hoitaa?

▪ Tuottajan on tehtävä hakemus 

tuottajarekisteriin tai 

▪ Liityttävä hyväksyttyyn tuottajayhteisöön

– Tuottajayhteisö hoitaa tuottajan 

puolesta laissa säädetyt 

tuottajavastuuvelvollisuudet 

(keräysverkosto, tiedottaminen, 

kierrätys, raportointi)
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Pakkausten tuottajavastuuvelvoitteet

▪ Keräysverkosto

– Kuluttajapakkaukset 1850/500 vastaanottopaikkaa

→ Jatkossa enemmän kiinteistökohtaista keräystä

– Yrityspakkaukset 30 terminaalia

▪ Kierrätystavoitteet

▪ Tiedotus

▪ Raportointi
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Tuottajarekisteriin hyväksytyt tuottajayhteisöt

▪ Mepak-Kierrätys Oy

▪ Puupakkausten Kierrätys PPK Oy

▪ Suomen Keräyslasiyhdistys ry

▪ Suomen Kuitukierrätys Oy

▪ Suomen Uusiomuovi Oy

▪ Jäseniä ottavat juomapakkausten palautusjärjestelmät

– Suomen Palautuspakkaus Oy

– Palpa Lasi Oy

– Ekopulloyhdistys ry
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Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy

▪ Palveluyhtiö

▪ Järjestää tuottajayhteisöjen valtuuttamana kuluttajapakkausten 

keräyksen

▪ Järjestää pantittomien lasipakkausten kierrätyksen

▪ Rekisteröi tuottajayhteisöjen kanssa tehneet yritykset

▪ Kerää tuottajayhteisöjen jäsenten pakkaustilastot

▪ Tiedotustoiminta, asiakaspalvelu

▪ Tuottajayhteisöt ovat vastuussa toiminnasta viranomaisille



Pakkaustilastot 2018

Esitetyt kierrätysasteet ovat todellista korkeampia, koska tilastoista puuttu osa 

markkinoille saatetuista pakkauksista 

9



10

Pakkaustilastot 2018



Ajankohtaisia muutoksia pakkausten tuottajavastuussa

▪ Kiristyvät kierrätystavoitteet

– Laskentatavan muutos

▪ Muovikassien käyttömäärien 
vähentämistavoitteet

▪ SUP-direktiivi

– Vähentämistoimet

– Tuotekiellot → Korvaavat tuotteet

– Tuotesuunnitteluvaatimukset

– Siivouskustannuksiin osallistuminen

▪ Raportoinnin muutokset

– Monimateriaalipakkaukset

– Kuluttajapakkaukset

– Uudelleenkäyttö

▪ Etäkauppa
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Kiitos

www.ymparisto.fi/tuottajavastuu

twitter.com/Tuottajavastuu

tuottajavastuu@ely-keskus.fi


