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KERÄYSPISTEOHJEET
1.

Vastaanotto

Tuottajayhteisöjen vastaanottopisteverkosto on tarkoitettu ensisijaisesti kuluttajatuotteiden
palautukseen. Kuluttajatuotteita ovat WEEE-direktiivin mukaiset 9 tuoteryhmää (ks. kohta 4).
Kuluttajatuotteita eivät ole esim. suuret kopiokoneet.
Lamppujen, valaisimien, termostaattien ja lämmittimien kohdalla ei ole vastaanoton rajoituksia.
Perussääntö: Kaikki tuotteet tulee vastaanottaa, varastoida ja kuljettaa siten, että tuotteiden
uudelleenkäyttö on mahdollista eli tuotteita ei saa varastoida tai kuljettaa taivasalla eikä
avokonteissa.
Tämä ohjeistus koskee tuotekohtaisesti kaikkia niitä tuotteita, jotka on sovittu kunkin
vastaanottopisteen kanssa tehdyssä vastaanottosopimuksessa kerättäväksi Elkerin kustantamana.
Jokaisessa pisteessä voi olla joko yksi tai useampi tuottajayhteisö, joka antaa omat erillisohjeet
siitä, mitä tuotteita kunkin tuottajayhteisön ohjeistus koskee.
1.1. Vastaanottokelpoiset laitteet
Vastaanottokelpoisia ovat kokonaiset laitteet. Yksittäisiä rikkinäisiä voidaan ottaa vastaan (esim.
palanut televisio), mutta suuria eriä rikkinäisiä laitteita ei oteta vastaan maksutta. Jos
vastaanottopiste ottaa ne silti vastaan, sillä on oikeus periä tuojalta voimassa oleva
ongelmajätemaksu.
Kuluttajilta palautuvat komponentit tulee ottaa vastaan. Kuitenkin suurien määrien yhteydessä
tulee ottaa huomioon määrä ja laatu, koska palautusjärjestelmään ei tule palautua laitteita tai
komponentteja ilmaista palautusoikeutta mahdollisesti hyväksikäyttäviltä tahoilta.
Sellainen SER, jota on kerätty ja varastoitu suuria määriä jonkun kaupallisen korjaajan tai sellaisen
toimijan toimesta, joka ottaa arvokkaat komponentit ja tuo ongelmajätteet takaisin, ei hyväksytä
maksuttomaan vastaanottoon. Palautusoikeutta ei ole jobbareilla eikä muilla vastaavilla yrittäjillä,
jotka eivät pysty osoittamaan, että ne ovat ostaneet vastaavat uudet laitteet tilalle.
1.2.

Palautusoikeus

Yleiseen SER-tuottajayhteisöjen kustantamaan keräyspisteverkostoon otetaan veloituksetta
vastaan tuotteita vain seuraavilta tahoilta:


Kaikki kuluttajat



Vähittäiskauppiaat, jotka myyvät SE-tuotteita. Näihin luetaan myös SE-urakoitsijat,
asuntohuoltoyhtiöt ja remonttiliikkeet



Kierrätyskeskukset
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Muut elinkeinoelämän piiristä tulevat kuluttajatuotteet edellyttäen, että niiden laatu ja
määrä vastaa kotitaloudesta tulevaa romua

Kiinteistöjen remonttien yhteydessä käytöstä poistettava SER voidaan ottaa vastaan, mikäli
tuojalla on hyväksyttävä todistus siitä, että palautuksen taustalla on korvausosto (ks.
dokumentointi).
Jos SER:n palauttajana on


Asuntoyhtiöt ja kunnalliset vuokratalot



Sairaalat, kaupungit, kunnat, valtion virastot, oppilaitokset ja koulut

ratkaisee laitteiden määrä ja laatu, voiko tavaran jättää kuluttajille tarkoitettuun pisteeseen.
Jos samantyyppistä laitetta palautuu yli 3 kpl, tulee palauttajan osoittaa todistus vähintään
vastaavan määrän korvausostosta ja keräyspisteen tulee dokumentoida tämä kohdan 2
dokumentointi mukaisesti.
Palautusoikeudesta huolimatta osa palauttajista otetaan seurantaan, minkä avulla tarkistetaan,
onko niillä todellisuudessa ollut oikeus maksuttomaan palautukseen. Tästä löytyy tarkempaa
tietoa kohdasta 2 dokumentointi.
Poikkeuksellisen suurten määrien kohdalla on vastaanottopisteen omassa harkinnassa, ottaako se
erän vastaan vai ohjaako tuojan Elkerin tai sen esikäsittelijäkumppanin puoleen. Kaikkien
osapuolten kannalta on edullisinta, että isoille erille määritetään suorin ja edullisin reitti
varsinaiseen kierrätykseen. Näin turvataan, että vastaanottopisteiden kapasiteetti ei ylity. Tiedot
esikäsittelypisteistä ja yrityslamppujen vastaanottopisteistä löytyvät osoitteesta www.elker.fi.
1.3.

Lamppujen ja valaisimien palautusoikeus (tuoteryhmä 5)

Lamppujen (FLIP ry) ja valaisimien (SELT ry) kohdalla ei ole edellä kuvattuja vastaanoton
rajoituksista. Pääperiaatteena on, että lamppuja ja valaisimia otetaan vastaan kaikilta tuojilta.
Poikkeuksellisen suurten määrien kohdalla (yli 30 kpl:n tai yli 50 kg:n erät) on vastaanottopisteen
omassa harkinnassa, ottaako se erän vastaan vai ohjaako erän suoraan Elkerin lähimpään
yrityksille tarkoitettuun vastaanottopisteeseen. Yrityskeräyspisteiden yhteystiedot löytyvät
osoitteesta www.elker.fi.
1.4.

Laitteiden pakkaaminen keräysastioihin

1.4.1.

Häkit

Kaikki tuotteet, jotka menevät Elkerin esikäsittelijälle, kerätään kontissa oleviin häkkeihin.
Häkit tulee pakata huolellisesti, jotta saadaan mahdollisimman täysi kuorma kuljetukseen sekä
parannetaan tuotteiden uudelleenkäytettävyyttä.
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Huomioitavaa:


Tulostimet on laitettava häkkiin oikein päin, jotta muste ei likaa kaikkia häkin laitteita ja
vaikeuta näiden käsittelyä.



Kuvaputkelliset laitteet kerätään häkkeihin erilleen muusta tavarasta. Kuitenkin niin, että
jos viimeinen häkki on täyttymässä, täytetään tämä sekä monitoreilla että muulla SER:llä.
Mahdollisuuksien mukaan täyttö suoritetaan siten, että monitorit sijoitetaan häkissä
alimmaiseksi.



Öljyä sisältävät lämmittimet ja muut öljyä sisältävät laitteet tulee pakata häkkeihin niin,
ettei näistä pääse valumaan öljyä kuljetuksen aikana.



Massavaraajat ja kiukaat tulee palauttaa ilman kiviä.

1.4.2.

Lamppulaatikot (pitkät ja lyhyet lamput)

Lamppulaatikoihin otetaan vastaan seuraavia lampputyyppejä:


Loistelamput (myös erilaiset pistokanta- ja energiansäästölamput)



Kaasupurkauslamput (erilaiset elohopea-, sekavalo-, natrium- ja monimetallilamput)

Tuottajavastuu ei koske hehku- ja halogeenilamppuja eikä autolamppuja.
Yksittäiset rikkinäiset lamput voidaan ottaa vastaan. Suuria eriä rikkinäisiä ei sen sijaan
vastaanoteta Elkerin astiaan. Lamput tulee laittaa tuojan toimesta laatikoihin ilman
päällyspahveja tai teippauksia. Kerääjän tulee huolehtia siitä, että lamppuja ei särjetä niitä
laatikoihin asetettaessa. Tuoja on velvollinen maksamaan kustannukset kaikesta
lisäpalvelusta, mitä lamppujen käsittelystä tuonnin yhteydessä aiheutuu.

2.
2.1.

Dokumentointi
Vastaanottotodistus

Kaikki tuojat, joilla on palautusoikeus, voivat palauttaa yksittäisiä laitteita vapaasti. Mikäli joku tuo
yli 3 kpl samaa tuotetta samanaikaisesti tai jonka havaitaan tuovan samoja tuotteita sellaisella
tiheydellä, mikä ei ole normaalia kuluttajatoimintaa, hänen tuomansa tuotteet kirjataan
vastaanottotodistukseen. Siihen otetaan tuojan yhteystiedot ja kuittaus palautetuista tuotteista ja
niiden määristä. Samalla hänelle ilmoitetaan asiakirjan tekstissä, että mikäli palautuksen havaitaan
olevan ristiriidassa jätelain tuottajavastuun kanssa, niin tuotteiden tuojaa voidaan laskuttaa tämän
kaikista tuonneista jäteasemalle.
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2.2. Keräysastioiden vaihto ja kuljetus
Tarvittava häkkien määrä on arvioitu paikkakuntakohtaisesti yhdessä vastaanottajan ja
esikäsittelijän kanssa. Täysien häkkien noutorytmi ja tyhjien häkkien palautusrytmi on myös
selvitetty.
Niillä paikkakunnilla, joihin ei ole sovittu säännöllistä tyhjennysaikataulua, häkkien ja
keräysastioiden vaihto suoritetaan seuraavasti:
2.2.1.




Ilmoittaminen

Keräyspaikkavastaava soittaa ajojärjestelijälle ja ilmoittaa oman paikkakuntansa nimen,
missä vaihdot suoritetaan sekä kuinka monta Elkerin häkkiä on täynnä ja kuinka monta
häkkiä tulee tuoda tilalle.
Yleisperiaatteena on, että kuljetusliikkeellä/ sopijaosapuolella on 48 tuntia aikaa noutaa
täydet ja tuoda uudet häkit keräyspaikalle. Paikkakuntakohtaisesti voidaan sopia toisinkin.


2.2.2.





Kuljetusliike ja keräyspiste sopivat keskenään pysyvän käytännön ja kirjoittavat rahtikirjan
lähtevistä häkeistä/ lamppulaatikoista. Siirtoasiakirjasta tulee ilmetä lähettäjän tiedot ja
lähtevien häkkien/ lamppulaatikoiden määrä.
Molemmat osapuolet allekirjoittavat rahtikirjan.
Yksi kopio rahtikirjasta jää lähettäjälle.

2.2.3.



2.3.

Rahtiasiakirjat

Kuljetuksen jälkeiset toimenpiteet

Esikäsittelijä ilmoittaa esikäsittelypaikassa suoritetun punnituksen tulokset rahtikirjassa
mainittujen tuotteiden osalta kerääjälle.
Keräyspiste merkitsee kyseisen painon rahtikirjaan.
Keräyspiste ilmoittaa laskutuksen yhteydessä keräyspisteistä viedyt tuotteet yhteenvetona
rahtikirjojen tietojen mukaisesti Elkerille.
Arkistointi

Keräyspisteiden ja esikäsittelijöiden tulee säilyttää rahtikirjaa ja vastaanottotodistusta sekä muita
tämän ohjeistuksen mukaisia dokumentteja 5 vuotta mahdollista jälkitarkastusta varten.
3.

Kalusto

Elkerin vastuulla olevan SER:n vastaanottoon käytetään pääsääntöisesti kontteja, häkkejä ja
lamppulaatikoita. Erityistapauksissa voidaan toimia ilman konttia tai käyttää jotain muuta keräysja kuljetusratkaisua. Tästä sovitaan aina erikseen suoraan Elkerin kanssa.
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Kontit ja häkit luovutetaan keräyspisteelle: vastaanottaja vastaa kontille aiheutetusta vahingosta,
joka johtuu vastaanottajan, tämän käyttämän aliurakoitsijan tai muun ulkopuolisen toiminnasta.
3.1.

Elker-kontit

Elker-kontti on 20”:n merikontti tai ns. pallet wide -kontti.
Merikontti on päästä avattava, pallet wide avautuu myös
päältä. Merikontin sisämitat ovat senteissä 589 x 233 x 237.
Kontti toimii pääsääntöisesti keräyshäkkien varastona.
Vastaanotetut laitteet pakataan häkkeihin ja häkit kuljetetaan
esikäsittelijälle sovitun tyhjennysaikataulun mukaisesti.

3.2.

Elker-häkit

Peruskalustona ovat Elkerin SER-häkit, joita voidaan käsitellä
haarukkatrukeilla ja vastaavilla laitteilla. Häkin koko senteissä
on 160 x 120 x 120. Osassa häkkejä on vaneriset tai muoviset
sivulevyt. Häkin sivut ovat tyhjinä kokoontaitettavia. Yksi tyhjä
häkki painaa n. 120 kg. Niitä mahtuu konttiin yhteen riviin 5
kpl. Kokoon taitettuina häkkejä voi kasata päällekkäin.
Kuljetuslogistisista ja -taloudellisista syistä joissain pisteissä
voidaan käyttää toisen kokoisia häkkejä. Tästä sovitaan aina
erikseen Elkerin kanssa.
3.3.

Lamppulaatikot

Lamppulaatikkoja on kolmea (3) eri tyyppiä: muoviastiat kahta
tyyppiä ja kuituastiat.


Muoviastioihin kerätään pitkät lamput. Laatikoihin
mahtuu noin 1000 - 1200 pitkää lamppua.



Kuituastioihin (150 ja 200 litraa) kerätään lyhyet loistelamput. Astiat soveltuvat
uusiokäyttöön.

Lamppulaatikot sijoitetaan vastaanottajan omiin tiloihin, jotka ovat lukittavissa. Silloin, kun Elkerin
kontissa on tilaa myös lamppulaatikoille, sitä voidaan tarvittaessa käyttää sijoituspaikkana.
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Pystymallin loisteputkilaatikko ja Feeber

4.

Ekokem-muoviastia (LM 1100).

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokittelu EU:n WEEE-direktiivin mukaan

Kaikki muu (http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/4900.pdf) asetuksen mukainen kerätty
kotitalousromu kerätään konteissa oleviin häkkeihin paitsi:


Lamput lamppulaatikkoihin



Suuret kodinkoneet omaan konttiin/ ei avonaisiin *



Jääkaapit omaan konttiin/ ei avonaisiin *

* Näiden jakeiden osalta keräyspisteissä, jotka ovat muiden tuottajayhteisöjen kanssa
yhteisiä, ERP ja Serty antavat keräykseen omat ohjeistuksensa.
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