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SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY 

• Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö: 
•  Päivittäistavarakauppa ry 22,5 %, Elintarviketeollisuusliitto ry 20 %, ja 7 muuta 

kaupan ja teollisuuden liittoa sekä SPY. 

• Tavoitteena pakkausten tuottajavastuun tehokas toteutus. 
•  Rinki ei tavoittele voittoa, eikä jaa osinkoa. 

•  Rinki on materiaalineutraali. 

• Asiakkaina 
•  tuottajayhteisöt: Mepak-Kierrätys Oy, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy, Suomen 

Keräyslasiyhdistys ry, Suomen Kuitukierrätys Oy ja Suomen Uusiomuovi Oy. 

•  tuottajavastuulliset yritykset: 4 200 yritystä 
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RINKI OY:N PALVELUT TUOTTAJAYHTEISÖILLE 

1.  Tuottajavastuullisten yritysten asiakaspalvelu: 
sopimukset, neuvonta. 

2.  Tuottajavastuullisten yritysten laskutus. 
3.  Markkinoille saatettujen pakkausmäärien tilastot. 
4.  Viestintä ja edunvalvonta. 
5.  Kotitalouksien pakkausjätteen keräys ja siihen 

liittyvä viestintä. 
6.  Pantittoman lasipakkausjätteen terminaalit ja 

kierrätys. 
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KUINKA PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU 
ON JÄRJESTETTY? 
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YRITYKSET 
•  Pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat (LV ≥ 1,0 M €). 

RINKI OY – kaupan ja teollisuuden oma palveluyhtiö 

TUOTTAJAYHTEISÖT  
•  Vastaavat oman materiaalinsa tuottajavastuun toteutumisesta viranomaisille. 
•  Mepak-Kierrätys Oy, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy, Suomen Keräys-

lasiyhdistys ry, Suomen Kuitukierrätys Oy, Suomen Uusiomuovi Oy 

PALPA Oy: Pantilliset juomapakkaukset   

Liittymällä RINKI Oy:öön yritykset siirtävät lainmukaisen vastuunsa 
tuottajayhteisöille (~4200 yritystä). 
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PAKKAUKSET JA PAKKAUSJÄTE 2013 
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PAKKAUKSIA 
MARKKINOILLE  

1,8 Mt 
UUDELLEENKÄYTTÖ 

1,1 Mt (60 %) 

PAKKAUSJÄTE 
0,72 Mt (40 %)  

Lavat, korit, häkit… 

KIERRÄTYS 
0,42 Mt (58 %) 

ENERGIAKÄYTTÖ 
0,25Mt (35 %) 

LOPPUSIJOITUS 
0,05 Mt (7 %) 
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TUOTTAJAVASTUUN LAAJENEMISEN 
VAIHEET 

•  1.5.2015: Valtakunnalliset pakkausjätteen lajitteluohjeet tulivat 
voimaan. 

•  1.5.2015: Tuottajien terminaalit alkoivat ottaa vastaan 
valtakunnallisten ohjeiden mukaan lajiteltua pakkausjätettä. 

•  1.5.2015: Tuottajat järjestivät vastaanottamansa 
pakkausjätteen kierrätyksen. 

•  1.1.2016: RINKI-ekopisteverkko kuluttajapakkauksille 
avautuu. 
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KULUTTAJAPAKKAUSTEN KERÄYS 
- MITÄ LAINSÄÄDÄNTÖ EDELLYTTÄÄ? 

•  Kierrätystavoitteet tulee saavuttaa. 
•  Vähintään 1850/500 pistettä kuluttajien pakkausjätteen 

vastaanottoon.  
•  Pisteiden tulee kattaa koko maa 
•  Pisteet päivittäistavarakauppojen tai muiden yleisesti käytettyjen palveluiden/

kulkureittien yhteyteen 
•  Kuidun, lasin ja metallin vastaanottopaikkoja tulee olla: 

•  vähintään yksi jokaisessa yli 500 asukkaan taajamassa (480 kpl) ja 
•  harvemmin asutuilla alueilla kauppapaikkojen määrää vastaavasti (420 kpl)  

•  Muovin vastaanottopaikkoja tulee olla vähintään yksi jokaisessa yli 10 000 
asukkaan taajamassa (50 kpl) 

•  Tiedotettava kuluttajille. 
•  Erilliskeräysvelvoitteista, keräystä koskevista ohjeista ja järjestelmistä 
•  Lajitteluun ja kierrätykseen osallistumisen merkityksestä 
•  Pakkausmerkinnöistä 

7 



• 

KUINKA KULUTTAJAPAKKAUSTEN 
KERÄYSJÄRJESTELMÄ TOTEUTETAAN? 

•  Pistemäärä 1 850/500, kaikissa pisteissä 3-4 
pakkausmateriaalia, lisäksi paperi ja tekstiilit 
•  Keräyspaikkoja vuokrataan ja ostetaan nykyisiltä toimijoilta, jotka ovat pääosin 

kuntien jätelaitoksia.  

•  Rinki perustaa uudet pisteet kauppojen yhteyteen. Pisteisiin tarvittavat luvat 
haetaan kunnilta. 

•  Astiahankinnat on kilpailutettu. Päätöstä toimittajista ei ole 
vielä tehty. 

•  Astiatyhjennykset on kilpailutettu. Päätöstä urakoijista ei ole 
vielä tehty. 

•  Keräysverkon kehitystyö jatkuu kauan. Tavoitteena tehokas, 
yhtenäinen ja hyvin palveleva kokonaisuus. 
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RINKI –EKOPISTEVERKKO JA URAKKA-ALUEET 
- 1 850 PISTETTÄ 
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PISTEIDEN SIJAINTI 
 
•  650 pistettä: Nykyiset 

pisteet, ei kauppojen 
pihoissa. 

•  650 pistettä: Nykyiset 
pisteet, kauppojen 
pihoissa. 

•  550 pistettä: Uudet 
pisteet kauppojen 
pihoissa. 
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KUINKA VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU 
TOTEUTETAAN? 

Perusviestintä 
•  RINKI Oy:n nettisivut (avattu 1.10.2015)  

•  Pisteiden hakupalvelu: Kierrätys.Info 

•  Keräyspisteiden opastaulut ja tarrat 

•  Valtakunnallinen asiakaspalvelu (puhelut, sähköpostit) 

•  Yhteistyökumppanien kautta tehtävä viestintä mm. jutut 
kaupparyhmien asiakaslehdissä. 

Viestintäkampanjat alueittain, tarpeen mukaan 
•  Lehti-ilmoitukset: ”LAJITTELE OIKEIN” 

•  Radiospotit ”haastattelutiedotteet” tukemaan lehti-ilmoittelua  
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RINKIIN.FI –SIVUSTO AVATTU! 
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MUOVI: KIRKAS KELTAINEN 

LASI: VALKOINEN 

METALLI: MUSTA 

KARTONKI: KIRKAS SININEN 

ASTIATARROISSA  

käytetään RT-kortin 
69-11190 mukaisia 
värejä. 
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ESIMERKKEJÄ KIERRÄTYSMAKSUISTA (€/T)  
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MIKÄ MUUTTUU 1.1.2016? 

•  RINKI –ekopisteverkko avataan. Kauppojen yhteyteen tulee noin 500 
uutta keräyspistettä ja noin 1 350 nykyisiä pisteitä siirtyy osaksi 
verkkoa. Pakkausmuovia aletaan kerätä 500 pisteessä. 
•  Jos kunta jatka omaa ekopistekeräystään, kuntalaisten lajittelumahdollisuudet 

paranevat nykyisestä.  

•  Jos kunta ei jatka omaa ekopistekeräystään, kuntalaisten käytössä oleva 
pistemäärä yleensä vähenee. RINKI-ekopisteet sijaitsevat keskeisillä paikoilla 
kauppojen yhteydessä.  

•  Pakkausmateriaalien kiinteistökohtainen keräys yleistyy. 

•  RINKI –pisteiden oikea astiamitoitus ja tyhjennysvälit löytyvät 
alkuvuonna 2016.  

5.10.2015 



KIITOS! 
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