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Taustaa

Omistajuuden arvoketju -selvitys on toteutettu 

osana CircHubs 2 -hanketta, jossa luodaan 

uudenlainen kiertotalousmyymälän konsepti.

Kehitettävänä on toiminta- ja palvelualusta, 

joka tarjoaa yrityksille innovatiivisia

ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia,

tukee materiaalivirtojen uusiokäyttöä ja jalostusta

sekä mahdollistaa tuotteiden ja arvokkaiden 

materiaalien kierrossa pysymisen 

mahdollisimman pitkään.

CircHubs 2 -hanketta toteuttavat 

Lounais-Suomen Jätehuolto ja Kiertokaari. 

Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto 

(EAKR), kuutoskaupungit, hanketoteuttajat sekä 

Suomen valtio. 

Omistajuuden arvoketju -selvitys tukee hankkeen 

tavoitteita uusiokäytön edistämisestä 

selkiyttämällä tuotteiden ja raaka-aineiden 

jätestatusta sekä niiden omistajuuden arvoketjua. 

Selvityksestä viestitään osana Suomen 

kiertotalouskeskusten yhteistä CircHubs-

verkostoa.

Työn toteutti Ramboll Finland Oy. Ramboll koosti 

tuotteiden ja raaka-aineiden jätestatukseen sekä 

jätemateriaalin omistajuuteen vaikuttavat 

määräykset ja lait. Lisäksi selvitettiin, mitä 

toimenpiteitä turvallisen ja lainmukaisen 

uudelleenohjauksen ja -käytön edistämiseksi 

tarvitaan.

Lisätietoja hankkeesta

Hanke-esittely

6Aika-strategia

CircHubs

https://6aika.fi/project/circhubs-2
https://drive.google.com/file/d/1Z5yJUoJyOuYkQbveSLDIhpdIJaZOfyxZ/view
https://circhubs.fi/


Tuotteen jätestatus ja 
omistajuus eri 
toimintovaiheissa



Jätestatus ja sen merkitys

Jäte on aine tai esine, jonka haltija 

on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä.

Jätteeksi määrittelystä seuraa rajoitteita 

haltijalle, kuljettamiselle ja käsittelylle.

Haltijalla velvollisuus noudattaa

etusijajärjestystä ja järjestää jätehuolto

sekä kielto hylätä.

Kuljettajalla velvollisuus varmistua

vastaanottajan oikeudesta 

vastaanottaa ko. jätettä.

Ammattimaisen kerääjän 

mahdollistettava nouto 

uudelleenkäytön valmistelua 

harjoittaville.

Jätteeksi luokittelu päättyy, kun jäte on 

kierrätetty tai muuten hyödynnetty ja

• sille on tiedossa selkeästi käyttökohde, 

• sille on markkinat tai kysyntää

(varmaa jatkokäyttöä),

• se täyttää käyttötarkoituksensa

mukaiset vaatimukset ja

• se ei aiheuta vaaraa tai haittaa

ympäristölle eikä terveydelle.

Tapauskohtaista harkintaa voidaan

käyttää, kun asetuksella tai EU-säädöksin 

ei ole annettu arviointiperusteita 

ko. jätteen osalta (ympäristölupamenettely).



Roolisidonnaiset vastuut lainsäädännössä

Haltija

Noudattaa
etusijajärjestystä

Järjestää jätehuollon, jollei se 
kuulu kunnan tai tuottajan 

vastuulle

Kielto hylätä

Hyödyntäjä

Poistaa vaaralliset
aineet, seokset ja osat 

terveydelle ja 
ympäristölle aiheutuvan 
vaaran estämiseksi sekä 

uudelleenkäytön 
helpottamiseksi

Kerääjä

Mahdollistaa 
saatavuuden uudelleenkäytön 

valmistelua 
harjoittaville

Toimii heikentämättä 
uudelleenkäytettävyyttä

Markkinoille saattaja

Varmistaa kemikaali-
ja tuotelainsäädännön-

mukaisuuden

Varmistamisvelvollisuus on 
ensimmäisellä käyttäjällä, jos 
materiaalia käytetään ennen 

markkinoille saattamista



Uudelleenkäyttö ja sen valmistelu

Kerääjällä etuoikeus keräämänsä jätteen 

uudelleenkäytön valmisteluun

Muuten velvollisuus saattaa muille 

valmistelijoille saataville.

Jäte on säilytettävä siten, ettei 

uudelleenkäytettävyys heikkene.

Luovuttaja voi periä maksua

aiheutuneista kustannuksista.

Luovuttamisesta uudelleenkäyttöön on 

tehtävä kirjallinen sopimus

Sopimuksessa voidaan huomioida

tietoturva-, tuote- ja työturvallisuuteen ja 

tuotevastuuseen liittyviä asioita 

Voidaan varmistua, että saaja aikoo

käyttää jätteen uudelleenvalmisteluun

Koskee vain ammattimaista keräämistä

Ei koske ammattimaisten toimijoiden 

vapaaehtoisia keräystapahtumia eikä 

poistettujen kulutustuotteiden

vastaanottoa myymälöissä.



Tuottajavastuun piiriin 
kuuluvat tuotteet

Tuottajalla velvollisuus järjestää 

markkinoille saattamiensa tuotteiden 

jätehuolto ja vastata sen kustannuksista.

Tuottajalla myös ensisijainen oikeus 

järjestää jätehuolto.

Muut toimijat saavat tarjota keräys-

tai vastaanottopalveluja

vain yhteistyössä tuottajan kanssa.

Yhteistyösopimuksessa voi sopia

keräys- ja vastaanottopalveluiden ehdoista.

Kaikki toimijat saavat tarjota tuottajavastuun 

alaisten tuotteiden uudelleenkäyttöön tai 

sen valmisteluun liittyviä palveluita.

Kunta voi ulottaa jätehuollon koskemaan 

tuottajavastuun alaisten tuotteiden 

kuljetusta ja vastaanottoa siltä osin kuin 

tuottaja ei sitä järjestä.

Tällainen jäte toimitettava tuottajan 

järjestämään jätehuoltoon.



Yhteenveto omistajuudesta 

Materiaalien jätestatus saattaa hankaloittaa 

niiden hyötykäyttöä.

Jätteitä koskevat jätelainsäädännön 

velvoitteet. Ne edellyttävät esimerkiksi, että 

toiminnanharjoittajalla tulee olla jätteen 

käsittelyyn ympäristölupa. Jos toimijana on 

kuntaomisteinen jäteyhtiö, ei tätä ongelmaa 

luonnollisesti ole.

Pufferialue on alue, jolle asiakas voi tuoda 

käsityksensä mukaan uudelleenkäyttöön 

soveltuvan tuotteen. 

Tuotteen jättäminen pufferialueelle ei sido 

vastaanottajaa, joka voi siis ottaa jätelavalta 

tuotteita uudelleenkäyttöön ja siirtää 

pufferialueelta huonokuntoisia tuotteita 

jätelavalle.

Suuren varastointitilan vaativien 

tuote-erien sekä epävarman tai 

haasteellisen jälleenmyynnin omaavien 

tuotteiden osalta ennakkotarkastuksen 

voisi tehdä sähköisesti.

Materiaalia luovuttava asiakas kuvaa 

materiaalin, ja toimittaa lyhyehkön kuvauksen 

vastaanottajalle nettilomaketta käyttäen

Vastaanottaja arvioi, vastaanottaako 

se tuotteen myymäläänsä vai asettaako 

ilmoituksen verkkosivuilleen toimitetuin 

tiedoin

Useimmat tuotteet ovat sellaisia, että niiden 

myyntiä rajoittaa varastoinnin ja 

markkinoinnin vaikeus

Vaarallisia aineita sisältävien tuoteryhmien 

sekä puutteellisten tuotteiden osalta kauppa-

alustan tarjoaminen ostajille ja myyjille yleisin 

ratkaisu 



Esimerkkejä 
tuotteiden 
talteenotosta ja 
myynnistä



Vastaanotto ja talteenotto

VASTAANOTTO TALTEENOTTO

TUOTERYHMÄ
Yleiset riskit/tunnistetut 

haittaominaisuudet
Tuoteryhmän

erityiset riskit tai haittaominaisuudet
Vaaditut

erityistoimenpiteet

Velvoittaako laki tekemään 
sopimuksen vastaanotosta tai  

talteenotosta?

Puumateriaaliset 
tuotteet ja muut 
rakennusmateriaalit

  – Varastointi kosteudelta suojassa ei

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet - Tietosuoja.
Vialliset ja omatoimisesti rakennetut laitteet, jotka voivat aiheuttaa vaaraa. 

Tehtävä yhteistyössä tuottajayhteisön kanssa (JL 47§). 
Tietosuojamateriaalin käsittely (esim. lukollinen kaappi). 

Varastointi kosteudelta suojassa.
Mahdollisen lajittelutilan vaatimukset.

ei

Muu tuottajavastuun
alainen tavara   Tietosuoja

Tehtävä yhteistyössä tuottajayhteisön kanssa 
(JL 47§). Tietosuojamateriaalin käsittely 

(esim. paperituotteet). 
ei

Kiviainekset 
ml. laatat & koristekivet    –

Materiaalista riippuen varastointi
kosteudelta suojassa.

ei

Tekstiilit    ❖ Tuoteväärennökset
Varastointi kosteudelta suojassa.

Mahdollisen lajittelutilan vaatimukset.
ei

Koti-irtaimisto, koriste-esineet, 
urheiluvälineet    ❖ Turvallisuuteen liittyvät tuotteet (esim. turvaistuin, auton osat). Tuoteväärennökset.

Varastointi kosteudelta suojassa.
Mahdollisen lajittelutilan vaatimukset.

ei

Lasi ja metalli - Puutteelliset tavarat, jotka voivat aiheuttaa vaaraa Materiaalista riippuen varastointi kosteudelta suojassa. ei

Painekyllästetty puu   
–

Varastointi kosteudelta suojassa. ei

Huonekalut, huokoiset materiaalit    ❖
– Varastointi kosteudelta suojassa.

Pilaantuneiden poisto.
ei

Maali ja muut käyttökelpoiset 
kemikaalit ja vaaralliset aineet 

Kemikaalilainsäädännön noudattaminen: käyttö alkuperäisessä tarkoituksessa. Tuotteiden 
sisältö tiedettävä täsmällisesti, jotta myynti mahdollista (esim. avaamaton pakkaus, jossa vielä 

sinetti). Kielletyt tuotteet (esim. ilotulitteet, räjähteet, aseet).

Kun tiedetään vaarallisen aineen vaaraominaisuudet, varastointi ja 
varoitusmerkit sen mukaisesti

ei

 Haitta-aineet, jotka eivät ole hyväksyttyjä nykylainsäädännössä
 Mikrobiologiset haitat esim. homeitiöt, tuhoeläimet
 Pilaantuneet materiaalit esim. kastuneet,  likaiset
❖ Allergeenit esim. eläinhilse/-karva)



MYYNTI SUORAAN KULUTTAJALLE MYYNTI JATKOJALOSTUKSEEN

TUOTERYHMÄ
Vaatiko  puhdistuksen 

ja/tai sopimuksen ?
Erityistä Vaatiiko puhdistuksen tai erityistoimenpiteitä ja/tai sopimuksen?

Puumateriaaliset
tuotteet ja muut rakennusmateriaalit

Laki ei velvoita 
puhdistamaan 

materiaalia.

Myynnistä
ei tarvitse laatia

sopimusta, asiakkaalle
tarjottava kuitti

Rakennustuotteiden osalta ei voida taata käyttöä 
tuotteen alkuperäisessä tarkoituksessa.

Puhdistuksen tarve riippuu vastaanottavan tahon laatuvaatimuksista.
(esim. murskaus/haketus ja analyysit)

Sopimuksen tarve riippuu vastaanottavasta tahosta 
(esim. toimitettavan materiaalin määrä ja laatutason määrittely).

Sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet

Vaatii sähköluvanvaraisen toimijan, joka tekee mahdolliset
korjaustoimenpiteet myyntiin asetettaville laitteille.
Todistus tehdyistä toimenpiteistä ostajalle (takuu).

Laitteiden tyhjennys (tietosuoja).

Vastaanotto tehtävä yhteistyössä tuottajayhteisön kanssa.

Vaatii sähköluvanvaraisen toimijan, joka tekee mahdolliset 
korjaustoimenpiteet myyntiin asetettaville laitteille.

Laitteiden tyhjennys (tietosuoja).

Vastaanotto tehtävä yhteistyössä tuottajayhteisön kanssa, 
paitsi jos toimija tarjoaa uudelleenkäyttöön tai sen valmisteluun liittyviä palveluja

Muu tuottajavastuun 
alainen tavara

Vastaanotto tehtävä yhteistyössä tuottajayhteisön kanssa
Vastaanotto tehtävä yhteistyössä tuottajayhteisön kanssa, 

paitsi jos toimija tarjoaa uudelleenkäyttöön tai sen valmisteluun liittyviä palveluja

Kiviainekset 
ml. laatat & koristekivet

–

Puhdistuksen tarve riippuu 
vastaanottavan tahon laatuvaatimuksista.

Sopimuksen tarve riippuu 
vastaanottavasta tahosta 

(esim. toimitettavan materiaalin määrä
ja laatutason määrittely).

Tekstiilit Mahdollinen tekstiilipesu

Koti-irtaimisto, koriste-esineet, urheiluvälineet Mahdollinen pintapuhdistus

Lasi ja metalli –

Painekyllästetty puu –

Huonekalut, huokoiset materiaalit Mahdollinen tekstiilipesu

Maali ja muut käyttökelpoiset kemikaalit ja 
vaaralliset aineet

–

Myynti



Yhteenveto laatuasioista

Vastaanottava jatkokäsittelijä määrittelee 

materiaalin laatuvaatimukset.

Jos materiaalille on kysyntää, on sitä myös 

tarkoituksenmukaista erotella 

materiaalivirrasta.

Kuluttajalle myytävissä tuotteissa 

on määriteltävä “oma” laatutaso.

Tähän ei ole suoraan olemassa olevaa ohjetta 

tai lainsäädännön vaatimaa velvoitetta. 

Kysynnän mukaan muotoutuu myös käsitys 

vastaanotettavista materiaaleista sekä ne 

materiaalit, joilla ei ole menekkiä.

Myyjän on täytettävä 

kuluttajaturvallisuuslain sekä 

kauppalain yleiset vaatimukset

Tällöin kierrätettyjen tuotteiden myynnissä ei 

ole esteitä.

Testaaminen ja analysointi kuuluvat 

tuotteiden valmistajien vastuulle.

Ne eivät kuulu materiaalien toimittajille

tai kierrätystuotteita myyville tahoille 

(esim. standardien velvoitteet) 

Laadun varmistamiseksi käytetyn materiaalin 

jalostajat ja uusien tuotteiden valmistajat 

määrittävät ne etukäteistoimet, joilla  

hygieenisyys ja laatu ovat vaaditulla

tasolla.

Monet materiaalit pilaantuvat helposti 

ulkotiloissa

On tärkeää varastoida materiaali kuivaan 

tilaan jo vastaanotossa



circhubs.fi

https://circhubs.fi/

