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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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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
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RINKI –EKOPISTEVERKKO JA URAKKA-ALUEET
- 1 850 PISTETTÄ, MUUTOKSET MAHDOLLISIA
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PISTEIDEN SIJAINTI
• ~650 pistettä: 

Nykyiset pisteet, ei 
kauppojen pihoissa.

• ~650 pistettä: 
Nykyiset pisteet, 
kauppojen pihoissa.

• ~500 pistettä: Uudet 
pisteet kauppojen 
pihoissa.

• ~50 pisteen paikka 
auki. 
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M UOVI: KIRKAS KELTAINEN

LASI: VALKOINEN

METALLI: M USTA

KARTONKI: KIRKAS SININEN

ASTIATARROISSA 
käytetään RT-kortin 69-
11190 mukaisia värejä.
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HYPERMARKET –PISTE
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SUPERMARKET –PISTE
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SUPERMARKET –PISTE
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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.
Muu viestintä päätetään erikseen
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RINKI-EKOPISTEIDEN TILANNE 1/2
• Keräyspisteitä oli 31.3.2016 käytössä seuraavasti:

• Kuitu 1176/1850 pistettä, 64 %
• Lasi 1510/1850 pistettä, 82 %
• Metalli 1507/1850 pistettä, 81 %
• Muovi 241/500 pistettä, 48 %

• Ajantasainen tieto keräyspisteiden määristä jakeittain löytyy 
Ringin verkkosivuilta osoitteesta 
http://rinkiin.fi/kotitalouksille/rinki-ekopisteet/
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RINKI-EKOPISTEIDEN TILANNE 2/2
• Maaliskuussa on toimitettu Ringin hankkimia uusia nostoperusteisia säiliöitä lähinnä korvaamaan vanhaa, verkostoon soveltumatonta keräysvälinekantaa. Tästä syystä uusien pisteiden valmistuminen on ollut hidasta. 
• Olemassa oleviin pisteisiin on samalla toimitettu myös täydennyksiä uusille jakeille. 
• Säiliöitä on toimitettu eri jakeille myös pisteisiin, joissa on selvästi alikapasiteettia ja joissa on tapahtunut ylitäyttymistä. 
• Täysin uusia pisteitä alettiin perustaa maaliskuussa. Uusia pisteitä on avattu noin 30 kpl. 
• Uusia pisteitä perustetaan päivittäin sitä mukaa kun toimenpidelupia saadaan. 
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SUUNNITELMA PISTEIDEN VALMISTUMISESTA 
KEVÄÄN-KESÄN 2016 AIKANA,1/2

• Ekopisteverkoston arvioidaan olevan valmis 31.7.2016 
• Uusia pisteitä perustetaan alueittain niin, että saadaan aikaan 

tyhjennysten kannalta järkevä kokonaisuus. 
• Pisteitä perustaan ensi vaiheessa myös kuntiin, joissa niitä ei 

tällä hetkellä vielä ole. 
• Muovinpakkausten keräyspisteiden perustaminen etenee 

alueittain. Pisteitä on nyt Uudellamaalla, Lounais-Suomessa, 
Hämeessä ja Savo/Karjalan alueella. 
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SUUNNITELMA PISTEIDEN VALMISTUMISESTA 
KEVÄÄN-KESÄN 2016 AIKANA, 2/2
• Pisteitä täydennetään alueittain kevään aikana niin, että 

niissä kerätään kaikkia suunniteltuja jakeita heinäkuun 
loppuun mennessä. 

• Uusia säiliöitä toimitetaan niiden valmistuttua ensisijaisesti 
alueille, jossa keräysvälineet on vuokrattu väliaikaisella 
sopimuksella ja/tai ovat soveltumattomia lopulliseen 
tyhjennysverkostoon/-kalustoon. Näin saadaan tehostettua 
logistiikkaa ja verkoston tyhjennykset lopulliseen muotoon ja 
rytmeihin. 
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ETENEMISEN SEURANTA
• Olemassa olevat Rinki-ekopisteet saadaan täydennettyä lopulliseen muotoonsa lasin, metallin ja kartongin nostoperusteisten säiliöiden osalta toukokuun 2016 loppuun mennessä. Muovipakkausten keräys alkaa vanhoissa pisteissä kesäkuun loppuun mennessä. 
• Kartongin ja muovipakkausten puristinten asennus pääsee kunnolla käyntiin keväällä. Viimeiset kartongin ja muovipakkausten puristinkohteet asennetaan heinäkuussa. Tarpeen mukaan pisteisiin viedään väliajaksi korvaavat säiliöt. 
• Uusien pisteiden osalta ekopistekatselmusten ja sopimusten osalta määräpäivä on 15.5.2016, jotta kunnille jätetään 2 kk aikaa käsitellä toimenpidelupa, ja säiliöiden toimituksille jää aikaa 2 viikkoa. 
• PELYlle toimitetaan kuukausittain raportti tilanteen etenemisestä. 
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LHJ:N TOIMINTA-ALUE
• Keräyspisteiden säiliöitä vuokrattu LHJ:lta (lasi&metalli)
• Kuitusäiliöistä sovittu nyk. omistajan kanssa
• Rinki hoitaa keräykset ja kunnossapidon
• Katoksia aletaan purkamaan LHJ:n toimesta
• Kunnille on lähetetty kyselyä säiliövaihdoista 

(toimenpideilmoitusten tarpeellisuus yms), kaikki eivät ole 
vielä ottaneet kantaa

• Tavoite vaihtaa välineet toukokuun loppuun mennessä ja 
samalla täydentää jakeiden keräys
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LHJ:N TOIMINTA-ALUE
• Kauppasopimusten tilanne osittain kesken ja muutamia 

hylkyjäkin on tullut -> korvaavia pisteitä haetaan
• Entisen Satakierron alue on auki; sopimusneuvottelut koko 

Satakunnan urakka-alueen hoidosta ovat viivästyneet. 
Tilanteen pitäisi kuitenkin ratketa huhtikuun aikana

• Keräysverkoston laajuus 29+8 lasi, metalli ja kuitupistettä
• 25 + 5 muovipakkausten keräyspistettä
• 41 pistettä toiminnassa, joista 20 kuitupakkaukset sekä15 

myös muovipakkaukset
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TOIMITETUT MUOVIKONTIT, LHJ
Kunta Osoite Jae
Forssa Miemolantie 2 Muovi
Loimaa Kartanonmäenkatu Muovi
Loimaa Satakunnantie 17 Muovi
Loimaa Hossinkatu 1 - 3 Muovi
Loimaa Loimijoentie 82 Muovi
Loimaa Leppäkuljunkatu Muovi
Urjala Peltorinteentie 1 Muovi
Urjala Huhdintie 14 Muovi
Somero Joensuuntie 41 Muovi
Sastamala Sorvankatu 5 Muovi
Akaa Asemakatu 10 Muovi
Forssa Finlayssonintie Muovi
Forssa Tapulikuja 6 Muovi
Forssa Eteläinen Puistokatu Muovi
Humppila Humppilantie 20 Muovi
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KIITOS!
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Harri Patana 25.4.2016


