Tuottajatiedote 2/2011
SELT ry:n, ICT‐tuottajaosuuskunnan ja FLIP ry:n sähkö‐ ja elektroniikkalaitetuottajille
sekä Recser Oy:n paristo‐ ja akkutuottajille.
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Uusi toimitusjohtaja aloitti Elker Oy:ssä maaliskuun alussa
Sakari Hietala aloitti Elker Oy:n uutena toimi‐
tusjohtajana maaliskuun alussa. Hietala siir‐
tyi toimitusjohtajan tehtäviin ICT‐tuottaja‐
osuuskunta ‐TY:n jäsenyrityksen, Fujitsu Ser‐
vices Oy:n palveluksesta. Hietala on toiminut

ICT‐tuottajaosuuskunnan hallituksen pu‐
heenjohtajana keväästä 2006 alkaen ja ollut
toiminnassa mukana jo ICT‐tuottajaosuus‐
kunnan ja Elker Oy:n perustamisesta lähtien
vuodesta 2004.

Tuottajayhteisöt tukevat Pro Gradu -tutkimusta jätevirroista
Anu Toppila tekee Pro Gradu ‐tutkimuksen
Pirkanmaan ELY‐keskukselle sähkö‐ ja elekt‐
roniikkalaiteromun sekä paristojen ja akku‐
jen jätevirroista. SELT ry, ICT‐tuottajaosuus‐
kunta, FLIP ry ja Recser Oy tukevat tutkimus‐
ta yhteensä noin 5 000 eurolla. Tutkimuksen
pitäisi valmistua syyskuulla 2011. Tuottajayh‐
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teisöt toivovat, että tutkimuksesta saadaan
arvokasta tietoa SE‐romun sekä paristojen ja
akkujen palautumisvirroista tuottajien ylläpi‐
tämään vastaanottoverkostoon, mutta myös
sen ulkopuolisista sivuvirroista etenkin tuot‐
tajille arvokkaampien jakeiden osalta.

Vapaamatkustajakampanja ja uuden jätelain kanta vapaamatkustajiin
Sähkö‐ ja elektroniikkalaitetuottajayhteisöt
SELT ry, ICT‐tuottajaosuuskunta ‐TY, FLIP ry,
SER‐tuottajayhteisö ry ja sekä paristo‐ ja ak‐
kutuottajayhteisöt Recser Oy ja Akkukierrä‐
tys Pb Oy kampanjoivat yhdessä vapaamat‐
kustajaongelmaa vastaan. Tuottajayhteisöt
ovat keränneet listan mahdollisista vapaa‐
matkustajista. Kevään 2011 aikana tuotta‐
jayhteisöt ovat lähestyneet noin 2 500 yritys‐
tä yhteisellä vapaamatkustajakirjeellä.
Kampanja on tuottanut yhteydenottoja ja
joitakin rekisteröitymisiä niin tuottajayh‐
teisöille kuin viranomaisellekin.
Jätelakiuudistus vastaus ongelmaan?
Eduskunnan maaliskuussa hyväksymään uu‐
teen jätelakiin on kirjattu laiminlyöntimaksu,
jonka valvova viranomainen voi määrätä
tuottajalle, joka ei hoida tuottajavastuutaan.
Lain mukaan viranomainen voi määrätä tuot‐
tajavastuunsa laiminlyöneelle yritykselle lii‐
kevaihdon mukaan määräytyvän, enimmil‐
lään jopa 500 000 euron suuruisen laimin‐
lyöntimaksun. Uuteen jätelakiin on kirjattu
pykälä, joka antaa valvovalle viranomaiselle
mahdollisuuden kieltää tuottajaa saattamas‐
ta tuottajavastuun alaista tuotetta markki‐

noille, kunnes yritys on hyväksytty tai merkit‐
ty tuottajarekisteriin.
Laki siirtää valvontaa myös entistä enemmän
viranomaisilta yritysmaailmaan asettamalla
jakelijalle vastuun varmistaa, että tuottaja/
tuotteen myyjä on hoitanut tuottajavastuun‐
sa ja merkitty tuottajarekisteriin. Lisäksi
tuottajan/tuotteen myyjän on lain mukaan
ennen tuotteen jakelua ilmoitettava asiak‐
kaalleen kuulumisestaan tuottajarekisteriin.
– Jätelakiuudistuksessa on vapaamatkustaja‐
ongelma otettu hyvin huomioon ja luotamme
tuottajayhteisöissä siihen, että uusi jätelaki
voimaan tullessaan saisi velvoitteensa lai‐
minlyövät yritykset ruotuun, toteaa palvelu‐
yhtiö Elker Oy:n uusi toimitusjohtaja Sakari
Hietala.
Tuottajayhteisöjen jäsenyritykset voivat
myös itse pyrkiä vaikuttamaan vapaamatkus‐
tajaongelmaan markkinoimalla itseään tuot‐
tajavastuunsa asianmukaisesti hoitavana
yrityksenä. Jäsenyritykset voivat myös ilmoit‐
taa sähkö‐ ja elektroniikkalaitetuottajia, joita
epäilevät vapaamatkustajiksi osoitteeseen
info@elker.fi ja paristo‐ ja akkutuottajia,
osoitteeseen info@recser.fi.

Muutoksia paristojen ja akkujen kierrätysmaksuihin 1.7.2011 alkaen
Recser Oy:n hallitus on kokouksessaan 22.2.2011 päättänyt 1.7.2011 voimaan astuvat kierrätysmaksut.
Recser Oy:n hinnastot löytyvät osoitteesta:
http://www.recser.fi/?Tuottajille:Rekister%F6ityminen_tuottajaksi:Hinnasto
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Muistattehan raportoida valaisinten sisältämät lamput erikseen
Muistuttaisimme jäsenyrityksiä lamppujen ja
valaisinten raportointikäytännöstä. Aihe he‐
rättää aina silloin tällöin kysymyksiä jäsenyri‐
tysten raportoijien keskuudessa.
Valaisinten kierrätysmaksuilla katetaan vain
itse valaisimen kierrätys. Myös valaisinten
sisältämät lamput ovat sähkö‐ ja elektroniik‐
kalaitteita, joten ne tulee raportoida erillään
valaisimista. Valaisimet raportoidaan kg‐
pohjaisesti hintaryhmissä 2511 ja 2512. Lam‐
put raportoidaan kpl‐pohjaisesti hintaryh‐
mässä 2510.
Mikäli jäsenyritys saattaa markkinoille va‐
laisimen, joka sisältää lampun, tulee valaisin
raportoida painopohjaisesti omassa ryhmäs‐
sään ja valaisimen sisältämä lamppu ilmoite‐
taan lamppujen hintaryhmässä.

Mitkä lamput kuuluvat tuottajavastuun piiriin?
KYLLÄ
 Energiansäästölamput
 Loisteputket
 Pienloistelamput
 LED‐lamput, jotka voidaan asen‐
taa valaisimeen korvaamaan
hehku‐, halogeeni‐ tai loiste‐
lamppua tai loisteputkea
EI
 Hehkulamput
 Halogeenilamput

Rekisteröityneet P&A-tuottajat saattoivat markkinoille 2 822 tonnia
Paristo‐ ja akkutuottajayhteisö Recser Oy
raportoi vuosittain yhteisöön rekisteröitynei‐
den tuottajien puolesta valvoville viranomai‐
sille Pirkanmaan ELY‐keskukselle ja Ahvenan‐
maan maakuntahallitukselle.

Käytettyjä paristoja ja akkuja kerättiin ja
kierrätettiin vuonna 2010 yhteensä 867 ton‐
nia. Lainsäädännössä vuodelle 2011 asetettu
keräysastevaatimus 25 % ylitettiin myös
vuonna 2010 keräysasteen ollessa 31 %.

Maaliskuun lopulla viranomaisille toimitetun
seurantaraportin mukaan Recser Oy:n kans‐
sa sopimuksen tehneet tuottajat sekä ERP
Finland ry:n rekisteröityneet tuottajat saat‐
toivat Suomen markkinoille yhteensä 2 822
tonnia kannettavia paristoja ja akkuja. Mää‐
rät kasvoivat hieman vuodesta 2009, jolloin
markkinoille saatettiin 2 560 tonnia kannet‐
tavia paristoja ja akkuja.

Eniten markkinoille saatettiin alkaliparistoja
ja vastaavia (68 %) sekä litiumioni‐ ja litium‐
polymeeriakkuja (13 %). Suljettujen lyijyhyy‐
telöakkujen osuus oli 7 %, nikkelikad‐
miumakkujen 6 % ja muiden alle 5 %. Käytet‐
tynä kierrätykseen palautui eniten alkalipa‐
ristoja ja vastaavia (85 %) sekä nikkelikad‐
miumakkuja (6 %).
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Kannettavissa ladattavissa paristoissa ja akuissa oltava tehomerkinnät
30.5.2012 alkaen
Euroopan komission 29.11.2010 antaman
asetuksen 1103/2010 mukaisesti kannetta‐
vissa sekundäärisissä eli ladattavissa paris‐
toissa ja akuissa on oltava niiden tehoa kos‐
kevat merkinnät 30.5.2012 alkaen.
Teho tulee asetuksen mukaan ilmaista paris‐
toon tai akkuun tehtävällä merkinnällä mil‐
liampeeritunteina (mAh) tai ampeerituntei‐
na (Ah). Sellaisenaan jäsenvaltioissa siirtymä‐
ajan kuluttua sovellettavassa asetuksessa
säädetään tarkemmin merkintää koskevista
kokoa ja sijaintia koskevista vaatimuksista.
Asetusta ei sovelleta lainkaan primäärisiin
kannettaviin paristoihin ja akkuihin eikä sel‐

laisiin sekundäärisiin paristoihin ja akkuihin,
jotka sisältyvät tai joiden on tarkoitettu sisäl‐
tyvän laitteisiin ennen kuin ne toimitetaan
loppukäyttäjälle ja joita ei ole tarkoitus pois‐
taa paristodirektiivin 2006/66/EY 11 artiklan
mukaisesti.
Tehomerkinnän ohella tuottaja on velvolli‐
nen huolehtimaan, että paristossa tai akussa
on paristodirektiivin (2006/66/EY) ja sen no‐
jalla annetun kansallisen lainsäädännön
(VNA 422/2008) mukaiset erilliskeräystä ja
raskasmetallipitoisuuksia koskevat merkin‐
nät.

Lue lisää!
Komission asetus (EU) N:o 1103/2010:
http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:313:0003:01:FI:HTML
The European Portable Battery Associationin julkaisemat paristoihin ja akkuihin tehtäviä mer‐
kintöjä koskevat ohjeet: http://www.epbaeurope.net/batterymarking.html

RAPORTOINTI
Jakson 1.4.‐30.6.2011 kierrätysmaksuraportointi alkaa 1.7.2011
Kierrätysmaksuraportit täytetään Elkerin raportointijärjestelmässä: https://reportal.elker.fi/ilmoitukset/logon.aspx
Lisää SE‐laiteraportoinnista Elkerin kotisivuilla: http://www.elker.fi/fi/raportointi/kuluttajatuoteraportointi1
Lisää P&A‐raportoinnista Recserin sivuilla: http://www.recser.fi/?Tuottajille:Raportointi:Kierr%E4tysmaksuraportointi
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