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JOHDANTO
Tämä jätehuollon viranomaisvalvontaan liittyvä selvitys rengaskierrätyksestä tehtiin Oulun
kaupungin ympäristövirastossa joulukuun 1996 ja tammikuun 1997 välisenä aikana. Kohteena
olivat rengastoimintaa Oulussa harjoittavat yritykset. Kyselyn taustalla oli valtioneuvoston
päätös n:o 1246/95 (liite 1) siirtyä jäterenkaiden kohdalla noudattamaan ns. tuottajan vastuu
-periaatetta, mikä tarkoittaa renkaan valmistajan velvollisuutta huolehtia renkaista myös niiden
varsinaisen käytön jälkeen. Kyselyllä oli tarkoitus selvittää, miten renkaiden kierrätys on
alkanut toimia Oulun kaupungissa ja miten renkaita myyvät tai vastaanottavat tahot sekä
asiakkaat ovat siihen suhtautuneet.
Selvityksen käytännön toteutuksesta ja tekstistä vastaa ympäristövirastossa ympäristöasiantuntija-koulutuksessa oleva FM Päivi laako/a. Työtä on ohjannut ympäristönsuojelutarkastaja
Eeva Heiska.

RENGASKlERRÄTYSTOlMINTA
Suomessa kertyy käytöstä poistettuja henkilöauton renkaita vuosittain noin kaksi miljoonaa
kappaletta. Kun tähän määrään lasketaan mukaan myös muut renkaat, kuten kuorma-autojen ja
erilaisten työkoneiden renkaat, noin 130 000 kappaletta, on vuosittainen kokonaiskertymä
arviolta 26 000 - 30 000 tonnia. Noin 70 prosenttia vanhoista renkaista on vuoteen 1996 asti
viety kaatopaikoille, joissa ne yleensä on haudattu kaatopaikkojen läjityspenkereeseen (pöllä &
Alastalo 1995:39). Renkaat sopivat kuitenkin huonosti kaatopaikoille sijoitettaviksi; paitsi että
ne vievät paljon tilaa, ne antavat myös rotille paremmat elinolot, huonontavat kaatopaikan
rakenteita ja lisäävät riskejä kaatopaikkapalon yhteydessä (partanen ym. 1995 :66).
Valtioneuvoston päätös (n:o 1246/95) käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja
käsittelystä tuli voimaan 1.6.1996. Tämän jätelakiin (n:o 1072/93, 5 ja 18 §) perustuvan
päätöksen mukaan käytöstä poistettuja renkaita ei saa enää viedä sekajätteenä kaatopaikalle,
vaan renkaiden valmistajan ja maahantuojan on järjestettävä renkaiden keräys, kuljetus,
varastointi, uudelleenkäyttö tai muu hyödyntäminen ja käsittely sekä niihin liittyvä tiedotus ja
valistus. Em. päätöksen tavoitteena on saada kaikkiaan 90 prosenttia vuosittain käytöstä
poistetuista renkaista hyötykäyttöön vuoteen 2000 mennessä.
Keräysorgallisaatio
Suomessa renkaiden suurimmat maahantuojat ja kotimaiset valmistajat ovat perustaneet
Suomen Rengaskierrätys Oyn huolehtimaan emo valtioneuvoston päätöksen heille määräämistä
velvoitteista. Yhtiöön kuuluvat Autonrengasliitto ry., Bridgestone/Firestone Finland Oy,
Continental Rengas Oy, Oy Goodyear Finland Ab, Korpivaara Oy, Nokian Renkaat Oy, Oy
Sigma Ab ja Oy Suomen Michelin Ab. Vastaavanlaiset yhtiöt toimivat jo Ruotsissa, Norjassa ja
Tanskassa (Suomen Rengaskierrätys Oy:n ohjeisto).
Suomen Rengaskierrätys Oy on valinnut Säkkiväline Puh/aanapUo Oyn hoitamaan käytännön
järjestelyjä eli keräämään, lajittelemaan, varastoimaan, prosessoimaan ja toimittamaan
hyötykäyttöön käytöstä poistuvat renkaat. Säkkiväline Puhtaanapito Oy onkin perustanut
ympäri maata noin 80 keräyspistettä, joissa otetaan vastaan käytetyt renkaat rengasalan
liikkeiltä. Keräyspisteistä rengasjäte kuljetetaan edelleen Suomen Rengaskierrätys Oy:n
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kustannuksella hyötykäyttäjälle tai alueterminaaleihin, joita Suomessa on kaikkiaan kuudella
paikkakunnalla: Oulussa, Tampereella, Lahdessa, Lappeenrannassa, Turussa ja Vantaalla
(Suomen Rengaskierrätys Oy:n kierrätyskartta 1996).
Renkaan kuluttajan on luovutettava käytöstä poistettu rengas renkaan myyjälle tai renkaan
tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan, ellei kuluttaja itse JälJestä renkaiden
hyödyntämistä. Kuvassa 1 on esitetty käytöstä poistettujen renkaiden kiertokulku. Renkaan
myyjän velvollisuus on ottaa kuluttajan käytöstä poistamat renkaat korvauksetta vastaan ja
toimittaa ne edelleen keräyspisteeseen. Tämä velvollisuus koskee kaikkia rengasmyyjiä ja
vastaavia yrittäjiä, kuten autohajottamoita, huoltamoita, rengaskorjaamoita ja -pinnoittamoita.
Rengasliikkeiden tulee toimittaa rengasjäte omalla kustannuksellaan Suomen Rengaskierrätys
Oy:n osoittamiin vastaanottopisteisiin; pinnoituskelpoisia renkaita ei tarvitse luovuttaa.
Suomen Rengaskierrätys Oy:n jäseneksi rekisteröityneille renkaiden luovutus vastaanottopisteeseen on ilmaista, myös rekisteröityminen on ilmaista. Vastaanottopisteisiin saapuvat
rengaserät punnitaan ja kirjataan, minkä tarkoituksena on mahdollisten väärinkäytösten
estäminen (Suomen Rengaskierrätys Oy:n ohjeisto).

Jäljesläytyneel
rengasmaahanll10jal

f--t

Jälleenmyyjäi

Renkaiden valmis/ajat ja
pil1llOittajat

Renkaiden
käyUäjäl

1
Vastaanoltopiste

Automaahanluojat
Muut rengastuojat

1
Hyötykäyttö

Kuva 1. Käytöstä poistettujen renkaiden kiertokulku.

Kierrätystoiminta rahoitetaan kierrätysmaksuilla sekä hyötykäytöstä mahdollisesti saatavilla
tuloilla. Kierrätysmaksua on kerätty kuluttajilta 1.1.1996 alkaen renkaiden ja ajoneuvon oston
yhteydessä seuraavasti:
•
•
•
•
•

henkilö- ja pakettiauton sekä moottoripyörän rengas 12,50 mklkpl
kuorma-auton ja vastaavan rengas 50,00 mklkpl
muut renkaat (työkoneet yms.) 250,00 mklkpl
pinnoitettu henkilöauton rengas 7,30 mklkp\
pinnoitettu kuorma-auton ja vastaavan rengas 10,00 mklkpl

Velvollisuus kierrätysmaksun perimiseen ja tilitykseen koskee kaikkia Suomen Rengaskierrätys
Oy:n järjestelmässä mukana olevia maahantuojia ja valmistajia. Tämän maksun renkaiden
maahantuojat ja valmistajat maksavat Suomen Rengaskierrätys Oy:lle.
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Rellkaidell hyötykäyttö
Rengaskumin koostumus. Kumi muodostuu kumipolymeerista, joka on joko luonnonkumia
tai synteettisesti valmistettua styreenikumia. Tällä synteettisellä styreenin ja butadieenin
muodostamalla yhdisteellä on suurinpiirtein samat ominaisuudet kuin luonnonkumilla.
Autonrenkaiden sisäkumeissa käytetään butyylikumia, joka on polymerisoitu isobuteenista ja
pienestä määrästä isopreeniä. Täyteaineena kumissa on lisäksi teknistä nokea ja pehmittiminä
öljyjakeita. Muotopysyvyyden kumi saa vulkanoinnissa, joka suoritetaan korkeassa
lämpötilassa rikin toimiessa vulkanointiaineena. Lämmön ja ultravio!ettisäteilyn vaikutuksesta
tapahtuvaa kumin vanhenemista pyritään estämään lisäämällä kumiyhdisteeseen suoja-aineita.
Kymmenisen prosenttia renkaan painosta on vahvikeaineita eli terästä, raionia, polyesteriä ja
naiionia.

Hyötykäyttö. Jätelain mukaan renkaat on ensisijaisesti pyrittävä käyttämään uudelleen tai
muulla tavoin hyödyntämään aineena eli kumina ja teräksenä ja toissijaisesti energiana.
Ensisijainen hyötykäyttötapa käytöstä poistetuille renkaille on pinnoitus. Pinnoitettujen
renkaiden käyttö on kuitenkin vähentynyt puoleen 1970-1uvun käyttömääristä; tuolloin
Suomessa käytettiin pinnoitettuja renkaita parhaimmillaan noin 700 000 vuodessa, kun vuonna
1995 pinnoitettujen renkaiden määrä oli vain noin 350 000 kappaletta (paavilainen 1995:25).
Vuonna 1996 pinnoitettiin käytetyistä henkilöauton renkaista arviolta 10-20 prosenttia ja
kuorma-auton renkaista lähes kaikki. Kuorma-auton rengas voidaan pinnoittaa kahdesta
neljään kertaa, kun taas henkilöauton rengas vain kerran. Muu renkaiden hyötykäyttö
edellyttää yleensä niiden murskaamista (Uusiouutiset 1996:16).
Renkaiden hyötykäytön tutkimustoiminta on paljolti vielä kesken. Rengasmateriaalia on
suunniteltu hyödynnettäväksi mm. tienrakennuksessa, kaukolämmön- ja sähköntuotannossa,
puunjalostusteollisuuden energiantuotannossa sekä sementtiteollisuudessa, jossa renkailla ja
muovijätteillä on ollut tarkoitus korvata 15-30 prosenttia sementtitehtaan tarvitsemasta
kivihiilestä (Uusiouutiset 1996: 16). Tielaitos on ollut kiinnostunut mahdollisuudesta käyttää
rengasmateriaalia mm. routamattojen valmistukseen. Kumipulveria voidaan käyttää myös
asfalttipäällysteen sideaineen osana, jolloin pulveri lisää asfaltin kestävyyttä (Karlsson
1987:85). Ongelmana tässä on kuitenkin se, että kumipulveria on saanut maailman
markkinoilta niin halvalla, ettei sitä juurikaan kannata tuottaa Pohjoismaissa (paavilainen
1995:25).
Pöllän ja Alastalon (1995:39-40) mukaan viimeisten 20 vuoden aikana tehdyt tutkimukset
osoittavat, että ainoa kannattava hyödyntämismuoto rengasromulle lienee alueellinen
lämpöenergian tuotanto polttamalla. 30 000 tonnin jäterengasmäärä vastaa energiasisällöltään
yli 30 miljoonaa litraa kevyttä polttoöljyä, jonka rahallinen arvo olisi noin 45 miljoonaa
markkaa. Jonkin verran romurenkaita on käytetty räjäytyksissä tarvittavien suojamattojen
valmistukseen, ja osa on naulattu venelaitureiden kylkeen tai käytetty leikkikentillä. Nämä
käyttömuodot hyödyntävät jäterenkaita kuitenkin verrattain vähän koko jätekumin määrään
nähden. Yhdysvalloissa autonrenkaille on keksitty erikoinen käyttömahdollisuus: 18-reikäinen
golf-kenttä käyttää viheriönsä alla runsaat 1,2 miljoonaa käytettyä rengasta, joiden ansiosta
kentän omistaja säästää 40 000 - 300 000 markkaa vuodessa kentän hoitokustannuksissa
(Ekholm 1995:33).
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SEL VITYS RENGASKIERRATYKSESTA OULUSSA
Oulussa renkaiden keräyspiste sijaitsee Oulun kaupungilta vuokratulla alueella Ruskon
jätteidenkäsittelyalueella. Keräyspiste on samalla yksi Suomen kuudesta alueterminaalista,
johon tuodaan Pohjois-Suomen paikallisiin keräyspisteisiin kerätyt renkaat. Arvioitu vuotuinen
rengaskertymä on noin 5 000 tonnia. Maaliskuun 1997 loppuun mennessä Oulun
alueterminaaliin oli tuotu yli 2 800 tonnia jäterenkaita. Terminaaliin päätyvien renkaiden
määrän odotetaan kuitenkin pienentyvän ajan myötä, kun vanhat rengaskasat on saatu
toimitettua eteenpäin. Terminaalissa renkaat punnitaan ja varastoidaan; osa renkaista viedään
pinnoitettavaksi ja loput murskataan.

Seb,ityksell toteutus
Kysely rengaskierrätyksestä toteutettiin joulukuun 1996 ja tammikuun 1997 välisenä aikana ja
se kohdistettiin Oulussa toimiviin rengasliikkeisiin, -korjaamoihin, autoliikkeisiin,
-hajoltamoihin, -korjaamoihin, autonosia myyviin liikkeisiin sekä huoltamoihin. Kyselyssä oli
mukana kaikkiaan 49 autonrenkaita myyvää tai käytöstä poistettuja renkaita vastaanoltavaa
yritystä, joiden lukumäärään perustuva jakauma on esitetty kuvassa 2.
Kysely toteutettiin pääasiassa käymällä yrityksissä paikan päällä, jolloin käytiin läpi
•
•
•
•

rengaskierrätyksen tiedonvälitykseen
renkaiden myynti- ja vastaanoltomääriin
romurenkaiden loppusijoitukseen ja
asiakkaiden rengaskierrätykseen suhtautumiseen

liittyviä asioita (liite 2).

Autohajottamot
10%

Muut

4%
Rengasliikkeet

27%

Autokorjaamot

18%

Huoltamot
Autoliikkeet
18 %

22%

Kuva 2. Kyselyssä mukana olleiden yritysten määrän jakautuminen toimialan mukaan.
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SeMtyksell tlllokset
Tiedonsaanti rengaskierrätykseslä

Rengasalan yritykset olivat saaneet tietoa rengaskierrätyksestä usealta eri taholta.
Haastatelluilla olikin yleensä vaikeuksia muistaa, mitä kautta he olivat ensimmäisen kerran
kuulleet siitä. Parhaiten tietoa olivat levittäneet joukkotiedotusvälineet, joiden kautta tiedon oli
joko kokonaan tai osittain saanut yli 30 prosenttia rengasalan yrittäjistä. Myös rengasliikkeet ja
renkaiden maahantuojat sekä Suomen Rengaskierrätys Oy:n keväällä 1996 jäIjestämä
tiedotustilaisuus olivat välittäneet tiedon usealle. Huoltamot olivat yleensä kuulleet asiasta öljyyhtiöiden välityksellä.
Suurin osa eli noin kaksi kolmasosaa rengasalan yrityksistä oli kuullut rengaskierrätyksestä
viimeistään vuosien 1995 ja 1996 vaihteessa; muutama oli kuullut asiasta jo vuoden 1994
puolella. Sen sijaan kymmenkunta yritystä oli saanut tietoa rengaskierrätyksestä vasta vuoden
1996 puolella, ja muutama yrittäjä kaipaili vielä lisätietoa kierrätyksestä.
Haastattelujen perusteella rengaskierrätyksestä oli tiedotettu pääasiassa hyvin. Tosin 14
vasta'\iaa eli vajaa kolmannes oli sitä mieltä, että tiedotus oli toiminut huonosti joko koko ajan
tai ainakin aluksi. Kovin monella ei ollut parannusehdotuksia tiedonvälitykseen, mutta eniten
toivottiin viralliselta taholta postitse lähetettyä tiedotetta. Lisäksi yksittäisiä mainintoja
esitettiin laajemmasta yleisestä lehtitiedotuksesta, rengasalan järjestämästä tilaisuudesta tai
yhteydenotosta yleensä sekä Säkkivä!ine Oy:n tiedotuksesta.
Myytyjen ja vaslaanolellujen renkaidelll1läärä

Vastaanotettujen renkaiden määrän tulisi olla suhteessa myytyjen renkaiden maaraan.
Valtioneuvoston päätöksen (n:o 1246/95) mukaan velvollisuus ottaa käytöstä poistetut renkaat
korvauksetta vastaan koskee "tuottajan markkinoille luovuttamaan määrään nähden
kohtuulliseksi katsottavaa määrää ja luovutettuja rengaslajeja vastaavia käytöstä poistettuja
renkaita". Kyselyssä mukana olleista 49 yrityksestä 45 yritystä möi renkaita ja 45 yritystä otti
vastaan käytöstä poistettuja renkaita. Lähes puolet renkaita myyvistä yrityksistä ilmoitti
myyvänsä vuodessa yli 500 rengasta ja viisi yritystä ilmoitti myyvänsä yli 5 000 rengasta
vuosittain (kuva 3).
Vastaanotettujen renkaiden määrä oli usein selvästi pienempi kuin myytyjen renkaiden määrä.
21 yrityksessä vastaanotettujen renkaiden määrä oli keskimäärin vain 40 prosenttia myytyjen
renkaiden määrästä. Kolmessatoista yrityksessä vastaanotettujen ja myytyjen renkaiden määrä
oli suurinpiirtein sama. Suurin ero vastaanotettujen ja myytyjen renkaiden määrissä oli
autoliikkeissä, joissa vastaanotettujen renkaiden määrä oli keskimäärin alle 30 prosenttia
myytyjen renkaiden määrästä. Tämä johtuu lähinnä autoliikkeiden toiminnan luonteesta; uuden
auton mukana myydään myös uudet renkaat, mutta harvemmin vanhoja renkaita palautetaan
autoliikkeisiin. Autohajottamoissa taas vastaanotettujen renkaiden määrä oli selvästi myytyä
määrää suurempi.
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yritysten m<'iär<'i

f!fJmyynti

o vastaanotto
1-100

101-300

301-500

501-1000

1001-5000

5001-

renkaiden mililril (kpllvuosi)

Kuva 3. Yritysten jakautuminen renkaiden vuosittaisten myynti- Ja vastaanottomäärien
mukaan.

Kaksi kolmasosaa yrityksistä ilmoitti ottavansa vastaan korkeintaan kolmesataa rengasta
vuodessa. Vastaanotetuista renkaista suurin osa oli henkilöauton renkaita. Pakettiauton
renkaita ilmoitti ottavansa vastaan 35 yritystä ja kuorma-auton renkaita 9 yritystä. Hiukan yli
kolmannes yrittäjistä ilmoitti, ettei ota vastaan vanhoja renkaita ellei renkaiden tuoja osta uusia
renkaita tai ellei tämä ole aikaisemmin ostanut heiltä renkaita.

ROII/urenkaiden sijoituspaikat
Aikaisemmin vanhat renkaat päätyivät yleisimmin kaatopaikalle sekajätteenä. Myös itärajan
taakse renkaita kulkeutui monesta rengasalan yrityksestä, sillä Venäjällä vanhoja renkaita
käytetään pitempään kuin Suomessa. Tosin venäläisten osuus vanhojen renkaiden viejinä on
ilmeisesti nykyisin vähentynyt, sillä vain kaksi yritystä mainitsi venäläisten hakeneen heiltä
renkaita vuoden 1996 aikana. Jo ennen rengaskierrätyksen alkamista olivat monet
rengastoimintaa haIjoittavista yrittäjistä toimittaneet renkaita uudelleenpinnoitettaviksi.

Kyselyssä mukana olleista 49 oululaisesta rengasalan yrityksestä
• 16 oli rekisteröitynyt Suomen Rengaskierrätys Oy:n jäseneksi; näistä romurenkaat päätyivät
alueterminaaliin
• 23 toimitti romurenkaat muuta kautta, pääasiassa rengasliikkeiden välityksellä,
rengaskierrätykseen
• 8 varastoi romurenkaat toistaiseksi toimipaikallensa
• yhdestä yrityksestä kaikki renkaat kulkeutuivat Venäjälle
• yksi yritys ilmoitti, ettei romurenkaita kerry lainkaan
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Renkaiden vientitiheys eri keräyspisteisiin vaihteli vuodenajoittain paljon; erityisesti syys- ja
kevätsesonkien jälkeen renkaita vietiin paljon useammin kuin hiljaisempina aikoina, jolloin
renkaita vain kasattiin toimipaikoille. Kolmannes yrityksistä kuljetti romurenkaita
keräyspisteisiin useammin kuin kerran mutta korkeintaan kolme kertaa vuodessa.
Renkaiden määrä vientierissä vaihteli muutamasta renkaasta aina noin 7 000 renkaaseen; yli
puolet yrityksistä vei kuitenkin kerrallaan alle 50 rengasta. Puolet Suomen Rengaskierrätys
Oy:n rekisteröityneistä yrityksistä vei itse romurenkaat kierrätykseen, lopuista renkaat haki
yleensä rengasliike. Muista yrityksistä taas noin kaksi kolmasosaa hoiti itse jäterenkaiden
kuljetuksen eteenpäin.
Asiakkaiden ja rengasliikkeiden suhtautuminen rengaskierrätykseen
Kyselyn mukaan yli puolet asiakkaista oli suhtautunut kierrätykseen ja kierrätysmaksuun
ymmärtävästi ja asiallisesti. Vain neljä yritystä ilmoitti asiakkaiden suhtautumisen maksuun
olleen täysin negatiivinen. Viiden yrityksen kohdalla positiivisten ja negatiivisten mielipiteiden
arvioitiin olevan tasoissa. Yleensä kierrätysmaksu oli sisällytetty renkaiden vaihdon
pakettihintaan, jolloin osa yrityksistä eritteli sen näkymään kuitissa ja osa ei. Useimmiten
kierrätysmaksu kuitenkin mainittiin oston yhteydessä. Parikymmentä haastateltua ilmoitti, että
asiakkaista osa ei ollut kuullut lainkaan rengaskierrätyksestä. Useampaan kertaan mainittiin
asiakkaiden aluksi luulleen, ettei heidän tarvitse uusien renkaiden oston yhteydessä maksaa
lainkaan kierrätysmaksua, jos he vievät vanhat renkaat mukanaan pois. Pääasiassa asiakkaat
tuntuivat kyselyn perusteella kuitenkin olevan tietoisia kierrätyksestä. Asiakassuhteisiin ei
kierrätyksellä tuntunut olevan sen enempää positiivista kuin negatiivistakaan vaikutusta. Yksi
haastateltu ilmoitti muutaman asiakkaan suuttuneen kierrätysmaksun perimisestä, kun taas eräs
yritys oli saanut kierrätyksen avulla useamman asiakkaan vaihdattamaan renkaita.
Haastatelluista yrityksistä täysin negatiivisesti rengaskierrätykseen suhtautui kolme yrittäjää,
jotka epäilivät järjestelmää vain Suomen Rengaskierrätys Oy:n rahankeruukeinoksi. Yhtiön
mahdollisuuksista saada aikaan jotain näkyvää esitettiin epäilyksiä, ja tätä ajatusta näytti
tukevan myös se, ettei jäterenkaiden hyötykäyttömahdollisuuksista ole vielä selvää tietoa.
Ihmettelyä aiheutti joidenkin pinnoittajien pula raaka-aineesta; osa hankkii raaka-aineita
ulkomailta asti, minkä taas katsottiin lisäävän jätemäärää Suomessa. Rengasalan yrittäjät eivät
suhtautuneet kovin suopeasti siihen, että maahan pääsee renkaita ohi järjestäytyneiden
maahantuojien. Koska nämä renkaidenmyyjät eivät maksa kierrätysmaksua, he pystyvät
"polkemaan" hintoja alas. Hyvänä asiana ei pidetty myöskään sitä, että varastossa olevissa
uusissa renkaissa on nyt kierrätysmaksun myötä kiinni enemmän rahaa kuin ennen kierrätystä.
Useamman yrittäjän mielipiteenä kierrätyksestä esiintyi tiivistetysti: "pakko mikä pakko".
Kokonaisuutena rengaskierrätys oli haastateltujen yrittäjien parissa omaksuttu kuitenkin varsin
hyvin; monet yrittäjät näkivät rengaskierrätyksen tehokkaana markkinointikeinona muiden
ympäristöasioiden ohella. Rengaskierrätys luo positiivisen mielikuvan yrityksestä edistäen siten
liiketoimintaa. Kierrätystä pidettiin välttämättömänä myös ympäristönsuojelun kannalta.
Muutama haastateltu toivoi renkaiden kierrätysmaksua vastaavaa järjestelmää joillekin
muillekin autoalan jätteille. Kaikkiaan yhdentoista yrityksen edustajat arvioivat renkaiden
kierrätyksen lisänneen myönteistä asennetta yleiseen kierrätykseen yrityksen sisällä. Myös
asiakkaiden todettiin sisäistäneen yleisen kierrätysajatuksen, jota rengaskierrätys omalta
osaltaan on lisäämässä.
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Valtioneuvoston päätös
käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä
Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 1995

Valtioneuvosto on 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/93) 5 ja 18 §:n nojalla ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:
1§

Tarkoitus

Käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisen ja niiden muun jätehuollon parantamiseksi sekä niistä aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi määrätään tässä päätöksessä tuottajan ja myyjän velvollisuudesta huolehtia
käytöstä poistettujen renkaiden jätehuollon
järjestämisestä.
Tavoitteena on, että tässä päätöksessä tarkoitetuista vuosittain käytöstä poistetuista
renkaista hyödynnetään 90 prosenttia vuoteen 2000 mennessä.
2§
Määritelmät
Tässä päätöksessä tarkoitetaan:
1) renkaalla moottorikäyttöisen, hinattavan
ja muun ajoneuvon tai laitteen rengasta,
käytettyä rengasta tai rengasrunkoa;
2) käytöstä poistetulla renkaalla jäterengasta;

3) renkaan tuottajalla renkaan tai renkaalla
varustetun ajoneuvon tai laitteen ammattimaista valmistajaa tai maahantuojaa taikka
renkaan pinnoittajaa;
4) renkaan myyjällä renkaan tai renkaalla
varustetun ajoneuvon tai laitteen myyntiä harjoittavaa yritystä; sekä

5) renkaan kuluttajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toiminnassaan
käyttää renkaita.

3§
Jätehuollon jäljestäminen

Renkaan tuottajan on järjestettävä käytöstä poistettujen renkaiden keräys, kuljetus, varastointi, uudelleen käyttö tai muu
hyödyntäminen taikka käsittely sekä niihin liittyvä tiedotus ja valistus. Tuottajan on järjestettävä keräys alueellisesti
riittävän laajalti ja tasapuolisesti. Velvollisuus koskee tuottajan markkinoille luovuttamaan määrään nähden kohtuulliseksi
katsottavaa määrää ja luovutettuja rengaslajeja vastaavia käytöstä poistettuja renkaita.

Renkaan myyjän on otettava käytöstä poistetut renkaat korvauksetta vastaan. Velvollisuus koskee myytävään määrään nähden
kohtuulliseksi katsottavaa määrää ja myytäviä rengaslajeja vastaavia käytöstä poistettuja renkaita.
Renkaan kuluttajan on luovutettava käytöstä poistettu rengas renkaan myyjälle tai
renkaan tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan, ellei hän itse järjestä renkaiden
hyödyntämistä.

Ilmoitettu neuvoston direktiivin 83/1 89/ETY , muut. 182/88/ETY, muut. 94/1 O/EY mukaisesti
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Renkaan kuluttaja ja kunta vapautuvat jätehuollon järjestämisvastuusta, kun käytöstä
poistettu rengas on toimitettu renkaan myyjän tai tuottajan järjestämään keräykseen.

4§
Hyödyntäminen ja käsil1ely
Käytöstä poistetut renkaat on ensisijaisesti
pyrittävä käyttämään uudelleen tai muulla
tavoin hyödyntämään aineena ja toissijaisesti
hyödyntämään energiana.
Käytöstä poistetut renkaat, joita ei voida
hyödyntää, on varastoitava erillään muista
jätteistä tarkoituksena niiden mahdollinen
myöhempi uudelleen käyttö tai muu hyödyntäminen.

1) kotimaan markkinoille toimitettujen uusien, käytettyjen ja pinnoitettujen renkaiden määrä;
2) arvio käytöstä poistettujen renkaiden
kertymästä;
3) aineena ja energiana hyödynnettyjen
käytöstä poistettujen renkåiden määrä;
4) tiedot harjoitetusta tiedotus- ja valistustoiminnasta; sekä
5) muut tarpeelliset tiedot.
6 §
Ympäristöministeriön valtuudet
Ympäristöministeriö voi antaa tarkempia
määräyksiä ja poikkeuksia 2 §:n I kohdassa
tarkoitetuista renkaista sekä tarkempia määräyksiä 3 §:n 1, 2 ja 3 momentissa ja 5 §:ssä
tarkoitetuista velvollisuudesta.

5§

7 §

Tiedonant 0 ve I voI!isuus

Voimaanllllo

Renkaan tuottajan tai tuottajaa edustavan
yhteisön on ilmoitettava Suomen ympäristökeskukselle kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä seuraavat edellistä vuotta
koskevat tiedot:

Tämä päätös tulee voimaan I päivänä kesäkuuta 1996.
Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 1995

Ympäristöministeri Pekka Haavisto

Ylitarkastaja Hannu Laaksonen

LIITE 2

KYSELY RENGASKIERRÄTYKSESTÅ· OULUSSA

1. TAUSTATIEDOT
Nimi, asema
Yrityksen ikä
Renkaiden myynti (kpl) vuodessa
Vastaanotettujen renkaiden määrä (kpl) vuodessa
Henkilöauton renkaita
Pakettiauton renkaita
Kuorma-auton renkaita

2. TiEDON VALITYS

Mistä sai tiedon rengaskierrätyksestä
Milloin sai tiedon
Saiko tietoa hyvin / huonosti

Mikä ollut myöhemmin tärkein informaatiokanava
Miten tietoa jaettu liikkeen sisällä

Parannusehdotuksia yleiseen tiedonvälitykseen rengaskierrätyksessä

3. RENKAAT

Mitä tehneet renkaille aikaisemmin

Mitä nyt: minne vievät
kuinka usein
minkäsuuruiset erät kerrallaan

Ovatko Suomen Rengaskierrätys Oy:n rekisteröityneitä jäseniä / jokin muu
yhteistyösopimus

Ottavatko vastaan renkaita, jos asiakas ei samalla osta uusia

4. ASIAKKAA T
Miten asiakkaat suhtautuneet kierrätykseen / kierrätysmaksuun (posit./negat. %)

Montako prosenttia asiakkaista kysyy kierrätysmaksusta

Miten vaikuttanut asiakassuhteisiin

5. YLEINEN KIERRÄTYS
Kierrättävätkö jotain muutakin

Onko renkaiden kierrätys lisännyt hyötyjätteiden kierrätystä /
myönteistä asennetta yleiseen kierrätykseen yrityksen sisällä

