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RENKAIDEN TUOTTAJAVASTUU JA SEN HOITAMINEN 
 

Renkaiden tuottajan on järjestettävä markkinoille saattamiensa renkaiden jätehuolto 

(mm. renkaiden keräys ja hyödyntäminen) ja vastattava siitä aiheutuvista kustannuk-

sista. Kyse on lakisääteisestä velvollisuudesta. 

Kuka on tuottaja 

Renkaiden tuottaja on moottorikäyttöisen ja muun ajoneuvon tai laitteen renkaan 

valmistaja, maahantuoja tai pinnoittaja tai renkailla varustetun ajoneuvon tai laitteen 

maahantuoja. 

Mitä renkaita tuottajavastuu koskee 

Tuottajavastuun piiriin kuuluvat maalla kulkemaan tarkoitettujen ajoneuvojen renkaat. 

Tällaisia ovat esimerkiksi henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen, mopojen, skootterei-

den, moottoripyörien, mönkijöiden ja mopoautojen renkaat. Lisäksi tuottajavastuu 

koskee ajoneuvoa vastaavan hinattavan tai muun ajoneuvon, työkoneen tai laitteen 

rengasta, kuten asuntovaunujen, peräkärryjen tai liikkuvien työkoneiden renkaita. 

Renkaalla tarkoitetaan uuden renkaan lisäksi myös käytettyä ja uudelleen pinnoitet-

tua rengasta, joka saatetaan markkinoille.  

Miten tuottajavastuun voi hoitaa 

Renkaiden tuottajan on hoidettava tuottajavastuunsa jollakin seuraavista tavoista:  

a) Liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi. Tällöin tuottajavastuu siirtyy tuottajayh-

teisölle, joka hoitaa tuottajan puolesta laissa säädetyt tuottajavastuuvelvollisuu-

det. Suurimmalle osalle yrityksiä tämä on helpoin tapa. 

Suomessa on yksi rengasalan tuottajayhteisö: 

Suomen Rengaskierrätys Oy (www.rengaskierratys.com, puh. 09 612 6880) 

b) Järjestämällä itse renkaiden jätehuollon ja tekemällä Pirkanmaan elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskukselle) hakemuksen tuottajarekisteriin 

hyväksymiseksi. Tuottajarekisteriin voidaan hyväksyä vain sellainen tuottaja, joka 

omalla kustannuksellaan hoitaa markkinoille saattamiensa renkaiden jätehuollon, 

kuten renkaiden keräysverkon järjestämisen, ja jonka toiminta myös muilta osin 

täyttää jätelaissa ja sen nojalla säädetyt vaatimukset. 

c) Perustamalla tuottajayhteisön yhdessä muiden tuottajien kanssa (ks. jätelaki 62-

64 § ja 66 §) 

http://www.rengaskierratys.com/


 

 

Valvova viranomainen 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toimii tuottajavas-

tuun valvontaviranomaisena koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 

Laiminlyöntimaksu 

Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä laiminlyöntimaksun tuottajavastuussa olevalle 

yritykselle, joka ei ole hoitanut tuottajavastuuvelvollisuuksiaan. Laiminlyöntimaksun 

suuruus on yksi prosentti yrityksen koko edellisen tilikauden liikevaihdosta, kuitenkin 

vähintään 500 euroa ja enintään 500 000 euroa. (Jätelaki 131-133 §) 

Sovellettava lainsäädäntö 

Tuottajavastuusta säädetään jätelain (646/2011) luvussa 6, tuottajarekisteriin hyväk-

symisestä luvussa 11 sekä valvonnasta ja sanktiokeinoista luvussa 13. 

 

Lisätiedot 

Ympäristöhallinnon internet-sivut: www.ymparisto.fi/tuottajavastuu 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: 

- ylitarkastaja Jonna Paatonen, jonna.paatonen@ely-keskus.fi, puh. 040 714 6320, ja 

- ylitarkastaja Tuomo Aunola, tuomo.aunola@ely-keskus.fi, puh. 050 301 0461. 
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