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Kotimaisen paperiteollisuuden ja kierrätyksen puolesta.

Luotettava ja sujuva tapa
kierrättää paperit
Suomen Keräystuote on valtakunnallinen tuottajayhteisö, joka järjestää
maksutta keräyspaperin keräämisen koko maassa ja ohjaa sen edelleen
hyötykäyttöön, uuden paperin raaka-aineeksi. Toimimme yhteistyössä
paikallisten ympäristöyritysten ja kuntien kanssa.
Suomen Keräystuote on toiminut tuottajavastuuta valvovan viranomaisen
hyväksymänä tuottajayhteisönä vuodesta 2005 alkaen.

Mitä Suomen Keräystuote
käytännössä tekee?
• Huolehdimme noin 2600 aluekeräyspisteestämme,
jotka ovat kaikille avoimia ja maksuttomia keräyspisteitä
ympäri maata.
• Järjestämme paperin keräämisen kiinteistöiltä yhdessä
yhteistyökumppaniemme, paikallisten ympäristöyritysten ja
keräysliikkeiden kanssa.
• Ohjaamme keräyspaperin uuden paperin raaka-aineeksi
Suomen paperiteollisuudelle: vanhasta paperista syntyy uutta
sanomalehti- ja pehmopaperia.
• Neuvomme ja tiedotamme keräyksestä, kierrätyksestä
ja lajittelusta.
• Raportoimme toiminnasta tuottajavastuuta valvovalle
viranomaiselle.

Varmistu tuottajavastuun täyttymisestä!
Lue lisää www.suomenkeraystuote.fi

Kiinteistön ja isännöitsijän
rooli paperinkeräyksessä
Kiinteistön haltijan on järjestettävä keräyspaperia varten keräysastia ja sille sopiva
paikka. Noudamme keräyspaperin maksutta, kun se sijaitsee jätetilan yhteydessä
tai vastaavassa paikassa.
Kiinteistö voi sopia paperin keräämisestä suoraan ympäristöyrityksen tai keräysliikkeen kanssa ja valita tarkoitukseensa sopivimman ja helpoimman keräysastian.
Kannattaa varmistaa, että yritys on tehnyt sopimuksen tuottajayhteisön kanssa:
silloin paperin kerääminen tapahtuu tuottajavastuun mukaisesti. Jos asia askarruttaa, ota yhteyttä Suomen Keräystuotteeseen ja kysy lisää.
Pientalo- ja haja-asutusalueella kiinteistön ei tarvitse järjestää omaa keräysastiaa.
Tällöin asukkaat voivat toimittaa keräyspaperinsa maksutta alueellisiin keräyspisteisiin. Katso alueelliset keräyspisteet www.suomenkeraystuote.fi

Mitä tarkoittaa tuottajavastuu?
Jätelakiin perustuvan tuottajavastuun tavoitteena on edistää kierrätystä ja vähentää jätteiden syntymistä. Kaikki ammattimaiset paperin valmistajat sekä paperin
tai painettujen paperituotteiden maahantuojat kuuluvat tuottajavastuun piiriin.
Heillä on velvollisuus huolehtia käytöstä poistetun paperin keräyksestä ja kierrätyksestä niin, että kuluttajan on mahdollista palauttaa käytöstä poistettu paperi
maksutta keräykseen.

Suomen Keräystuote huolehtii tuottajavastuusta
valmistajan ja maahantuojan puolesta
Vastaamme keräyspaperin tuottajavastuun kaikista velvoitteista yhteisöömme
kuuluvien tuottajien puolesta. Tuottajan ei tarvitse järjestää keräystä omatoimisesti ja lakisääteiset velvoitteet tulevat hoidetuiksi Suomen Keräystuotteen toimesta.
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Arjen pienistä rutiineista kasvaa suuria ekotekoja.

KERÄÄ NÄMÄ
Kaikki p
ostila
kautta
kotiin t atikon tai -luu
u
paperin levat paperit kun
v
keräys
pistees oi viedä
een.

KERÄYSPAPERIA OVAT: sanoma- ja aikakauslehdet, mainokset ja esitteet, luettelot,
kirjekuoret ja toimistopaperit.
KERÄYSPAPERIIN EIVÄT KUULU: pahvilaatikot ja aaltopahvit, kartonki ja kartonkipakkaukset (muro- ja keksipaketit, pitsalaatikot), nestepakkaukset (maito-, mehu- ja
jogurttitölkit), ruskeat paperikassit sekä lahja- ja käärepaperit.

www.suomenkeraystuote.fi

