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TUOTTAJAVASTUU
Tuottajavastuuta on tuotteiden ja pakkausten talteenotto, kierrätys ja muu hyötykäyttö
niiden käytöstä poistumisen jälkeen. Se on tuotteiden valmistajien, pakkaajien ja
maahantuojien eli tuottajien velvollisuus.
Tuottajien vastuulla ovat autot, renkaat, paristot ja akut, paperi, pakkaukset sekä
sähkö - ja elektroniikkatuotteet.
Tuotteiden ja pakkausten keräykseen on järjestetty tuottajien kustannuksella
keräyspisteitä taajamiin sekä kauppapaikkojen yhteyteen useita tuhansia ympäri maata.

Tuottajavastuu on julkisen palvelun yksityistä järjestämistä,
jossa tuottaja isännän vastuulla vastaa tuotteestaan loppuun ja
uuteen alkuun asti.

TUOTTAJAVASTUUN LUKUJA
•
•
•
•

Tuottajayhteisöjä on Suomessa kaikkiaan 17 kpl
Jäseniä niissä on yhteensä yli 5 000
Tuottajayhteisöt ovat järjestäneet yhteensä yli 50 000 keräyspistettä
Materiaalia on otettu vuosittain talteen yli 1,3 miljoona tonnia –
yli 30 000 täysperävaunurekkaa
• Talteenottotasot vaihtelevat 20-100 %:n välillä
• Tuottajayhteisöt työllistävät omissa organisaatioissaan n. 30 henkilöä ja
välillisesti tuhansia henkilöitä
• Yhteinen liikevaihto on yli 170 M€

Pakkaukset

> 4 000
tuottajaa

Lasi, metalli, kuitu > á 1 850
Muovi >500 vastaanottopaikkaa

834 000
tn/vuosi

Keräyspaperi

70
tuottajaa

8 700 aluekeräyspistettä +
kiinteistökeräys

242 000
tn/vuosi

Romuajoneuvot

173
tuottajaa

275 virallista vastaanottopaikkaa

127 000
tn/vuosi

Renkaat

310
tuottajaa

3 700 vastaanottopaikkaa

66 000
tn/vuosi

Sähkölaitteet

1 300
tuottajaa

2 000 kauppakeräyspaikkaa
470 vastaanottopaikkaa

65 000
tn/vuosi

Akut ja paristot

710
tuottajaa

14 000 kauppakeräyspaikkaa
1 400 vastaanottopaikkaa

21 000

Lähde: Pir ELY 2017-18

tn/vuosi

TUOTTAYHTEISÖJEN NEUVOTTELUKUNTA - TYNK
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta edustaa jäsenikseen liittyneitä
Suomessa toimivia tuottajayhteisöjä.
Neuvottelukunnan ja sen työvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat
• Yhteinen edunvalvonta
• Tuottajien toimintaan liittyvät lainsäädännölliset ja
toiminnalliset kysymykset
• Alaan liittyvät yhteiset tiedotus- ja koulutusprojektit

TUOTTAYHTEISÖJEN NEUVOTTELUKUNTA - TYNK

Vielä ulkopuolella:

TUOTTAJAVASTUUILTAPÄIVÄ 2019 - OHJELMA
klo 12:30

Tilaisuuden avaus /Arto Silvennoinen, TYNK pj. Moderaattorina Ronja Salmi.
Lainsäädäntökatsaus /Jussi Kauppila, Ympäristöministeriö
Tulevaisuuden haasteet valvovan viranomaisen näkökulmasta /Teemu Virtanen, Pirkanmaan ELY-keskus
Kierrätyksen sankarit – uusi kierrätysaiheinen tehtäväkirja /A-lehdet, Sisältöstudio
Tuottajayhteisöjen case-esittelyt
Sähköajoneuvojen akkujen Second Life-hanke /John Bachér, VTT
RESELL-hankkeen esittely / Niklas Kaikonen, LAMK
Litiumakkuprojekti /Suvi Simpanen, Pirkanmaan ELY-keskus
Mepak-tutkimus 2019, tavoite ja tulokset /Satu Estakari, Mepak-Kierrätys
Oriveden yhteiskeräyskokeilu /Vesa Soini, Suomen Uusiomuovi

klo 14:00

Kahvi- ja verkostoitumistauko

klo 14:30

Tuottajavastuu vihreän talouden edistäjänä nyt ja tulevaisuudessa /
Jyri Seppälä, SYKE Kestävä kulutus ja tuotanto, Suomen ilmastopaneeli
Tuottajavastuun tulevaisuuden visioita /Margus Vetsa, EES Ringlus
Moderaattorin puheenvuoro /Ronja Salmi
Tilaisuuden päätössanat /Arto Silvennoinen/TYNK pj

klo 16:00
klo 17:00

Cocktails ja verkostoitumista
Tilaisuus päättyy

MODERAATTORI – RONJA SALMI
Ronja Salmi on yrittäjä, kirjailija ja juontaja. Salmi on nimitetty
Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtajaksi ja hänen luotsaamansa
sarja "Mitä mietit Ronja Salmi?" alkoi YLE:llä maaliskuussa 2018.
Ronja Salmi on karismaattinen esiintyjä ja hänellä on oivallinen
tilannetaju, joka ei petä paineenkaan alla. Nämä ominaisuudet
tekevät Salmesta sujuvan ja pidetyn suurten tapahtumien sekä
suorien lähetysten juontajan. Nopeasti leikkaavan päänsä ansiosta
hän myös kysytty paneelikeskustelujen ja haastatteluiden vetäjä.
Juontajauransa lisäksi Salmi on käsikirjoittanut ja toimittanut lukuisia nuorten tv-ohjelmia. Hän on
vuoden 2016 Kirjan ja ruusun päivän kirjailija ja kirjoittanut viisi kirjaa nuorille ja aikuisille. Salmi on
myös Helsingin Sanomien Nyt-liitteen pidetty kolumnisti.
Salmen Ryöväri Oy on erikoistunut sosiaalisen median sisällöntuotantoon. Nuoruuden
asiantuntijaksikin tituleerattu Salmi havaitsee nettimaailman trendit jo kaukaa ja tarjoilee
pyydettäessä kattavan esityksen siitä mitä somessa juuri nyt tapahtuu. Nuorena yrittäjänä
Salmi puhuu myös mielellään rohkeudesta ja luovuudesta.

