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JALOMETALLIKORUJEN MUUTOSTYÖT JA LEIMAT
1 Johdanto
Jalometallituotteissa on markkinoille saatettaessa oltava säädösten mukaiset
leimat. Korujen muutostyöt aiheuttavat usein epäselvyyttä siitä, miten tuotteet
pitäisi muutosten jälkeen leimata ja saako niitä ylipäätään leimata. Tällä ohjeella
pyritään helpottamaan leimaustarpeen arviointia ja yhtenäistämään alan käytäntöjä.

2 Pakolliset leimat jalometallituotteessa
Suomen markkinoilla olevissa ja myyntiin tarkoitetuissa jalometallituotteissa tulee olla Tukesin rekisteröimä nimileima ja pitoisuusleima tai tarkastuslaitoksen
tarkastusleima ja pitoisuusleima. Nimileimalla yksilöidään jalometallituotteen
maahantuoja, valmistaja tai myyjä, sillä nimileima ilmaisee jalometallituotteen
vaatimustenmukaisuudesta vastaavan toiminnanharjoittajan. Alle 10 g painoisissa hopeatuotteissa ja alle 1 g painoisissa kulta-, platina- ja palladiumtuotteissa ei
kuitenkaan tarvitse olla leimoja. Ne voidaan leimata tai niissä voi vaihtoehtoisesti
olla pitoisuusleima ilman nimi- tai tarkastusleimaa.

3 Korujen korjaustyöt
Koruja korjattaessa muutokset ovat yleensä pieniä (esimerkiksi sormuksen pienennys) ja silloin tuotteen vanhat leimat voidaan säilyttää. Korun korjaajan on
kuitenkin huolehdittava siitä, että korjaustöiden jälkeenkin koru täyttää jalometallituotelainsäädännön vaatimukset. Korun alun perin leimannut nimileiman haltija ei ole vastuussa korun muutostöistä.

4 Korujen muutostyöt
Vanhoja jalometallituotteita voidaan käyttää uusien tuotteiden raaka-aineena.
Tällöin vanhojen leimojen käyttämistä pitää harkita tarkoin. Jalometallituotteen
aikanaan leimannut nimileiman haltija on vastuussa ainoastaan leimaamastaan
tuotteesta eikä mistään, mitä siihen on myöhemmin liitetty.
Jos jalometallituotteen käyttötarkoitusta on muutettu ilman, että tuotteeseen on
tehty suurempia muutoksia (esimerkiksi vanhasta hopealusikasta on taivutettu
rannekoru) voidaan tuotteen vanhat leimat säilyttää, mikäli lainsäädännön vaatimukset edelleen täyttyvät. Tuotetta myytäessä pitää kuitenkin käydä ilmi, että
tuotteen käyttötarkoitusta on muutettu.
Jos vanhasta jalometallituotteesta otetaan paloja uuden tuotteen raaka-aineeksi,
ilman että vanha tuote sulatetaan ja seostetaan uudelleen, pitää vanhojen leimojen käyttöä harkita hyvin tarkoin. Tässä voidaan käyttää apuna Valtioneuvoston
asetusta jalometallituotteista 2§: Materiaalien yhdistäminen:
"Käytettäessä metallista tai muusta materiaalista valmistettuja osia jalometallituotteessa, on pysyvällä merkinnällä osoitettava, mitkä osat eivät ole leimattavaa
jalometallia."
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Jos vanhan tuotteen osia on käytetty uuden tuotteen valmistamiseen, pitää vanhat leimat poistaa tai uudesta tuotteesta pitää käydä selvästi ilmi, mitä osaa
tuotteesta vanhat leimat koskevat. Tuotteen muut osat on lisäksi leimattava
asianmukaisin leimoin. Tällöin myös kevyet tuotteet on leimattava nimileimalla,
jottei tuotteen vaatimustenmukaisuudesta vastaava toiminnanharjoittaja jää
epäselväksi. Jos vanhaan jalometallituotteeseen lisätään muuta kuin jalometallia,
pitää myös nämä osat leimata asianmukaisin merkinnöin (esim. METAL tai Cu).
Jos vanhan tuotteen leimaamattomia osia käytetään uuden jalometallituotteen
materiaalina, uuden tuotteen valmistaja ottaa vastuun koko tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.
Vanhoja leimoja ei koskaan saa käyttää niin, että tulee vaikutelma siitä, että ne
koskevat myös uusia osia.

5 Leimojen siirtäminen
Pelkkien leimojen siirtäminen jalometallituotteesta toiseen tai johonkin muuhun
tuotteeseen on kielletty.

Tämä ohje on tulostettavissa Tukesin Internet-sivuilla www.tukes.fi. Ohjeeseen
liittyvää lainsäädäntöä löytyy osoitteesta www.tukes.fi.

