Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Vuosikertomus
2016

Ekopiste

Kiertotalousketjun
avainlenkki
V

uosi 2016 oli Ringille työntäyteinen ja haastava mutta myös menestyksekäs. Rinki-ekopisteverkosto käynnistyi vuoden alussa, ja
se saatiin valtakunnallisesti kattavaksi heinäkuun
loppuun mennessä. Urakka oli mittava, mutta siinä
onnistuttiin.
Kuluttajapakkausten keräyspalveluverkostossa
on yli 1 850 Rinki-ekopistettä, noin 8 000 jätesäiliötä,
13 kuljetusten urakka-aluetta ja satoja päivittäisiä
astiatyhjennyksiä eri puolilla Suomea. Lisäksi tar
joamme jatkuvaa kuluttajaneuvontaa.
Viime vuosi osoitti, että Rinki-ekopisteiden
vieminen kauppojen ja liikekeskusten yhteyteen oli
oikea ratkaisu. Nyt keräyspisteet ovat siellä, missä
kuluttajat luontaisesti liikkuvat. Asiointi on helppoa
ja vaivatonta, kun ”roskisreissun” voi hoitaa vaikkapa ruokaostosten yhteydessä.
Uuden järjestelmän plussana on sekin, että
kierrätykseen saadaan entistä enemmän materi
aalia. Esimerkiksi käytettyjä lasipakkauksia ei päädy
enää entisessä mitassa maanparannustyömaille,
vaan lasi palaa uusiokäyttöön ja kauppojen hyllyille.
Pantittomien lasipakkausten kierrätysaste onkin
noussut aiemmasta alle 40 prosentin tasosta noin
60 prosenttiin.

Ripeän kasvun vuosi
Vuosi 2016 oli Ringille ripeän kasvun vuosi. Uusien
tehtävien myötä liikevaihtomme viisinkertaistui vuoteen 2015 verrattuna. Tämä osattiin toki ennakoida,
mutta yhdessä organisaatio- ja toimintamallien
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muutosten kanssa se on silti ollut mittava haaste
meille kaikille.
Onnistumisesta kuuluukin iso kiitos henki
löstölle. Ilman yhteistä sitoutumista ja vahvaa
osaamista emme olisi tässä urakassa onnistuneet.
Vaikka palveluverkosto on nyt saatu likipitäen
valmiiksi ja rinki pyörimään, emme suinkaan aio
jäädä paikoillemme. Päinvastoin, teemme jatkuvaa
kehitystyötä ja haemme keinoja, joilla parannamme
palvelua, kohennamme kustannustehokkuutta ja
nostamme keräysastetta entisestään. Yksi haaste on
tavoittaa tuottajavastuun piiriin kuuluvat yritykset
nykyistäkin kattavammin: kun taakalla on useampi
jakaja, se on kaikille kevyempi kantaa.

Koko ketjun avainlenkki
Ringin toimintaa ja onnistumista voi arvioida
kolmella selkeällä kriteerillä: asiakasmaksuilla,
kierrätysasteella ja kuluttajapakkausten keräysverkon palvelutasolla. Vuosi 2016 osoitti, että tuottajien järjestämä kuluttajapakkausten keräys toimii.
Samalla lunastimme paikkamme yhtenä avainlenkkinä kotimaisessa kiertotalousketjussa.
Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita ja Ringin
henkilöstöä hyvästä ja menestyksekkäästä yhteistyöstä vuonna 2016!

Juha-Heikki Tanskanen
toimitusjohtaja

Vuosi 2016 osoitti, että
tuottajien järjestämä
kuluttajapakkausten
keräys toimii.

SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY on kaupan ja teollisuuden omistama voittoa
tavoittelematon palveluyritys. Yhtiö huolehtii siitä, että Rinki-ekopisteissä kotitalouksien
kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset sekä metalli saadaan talteen kierrätystä varten oikein
lajiteltuna, tehokkaasti ja järkevillä kustannuksilla. Rinki järjestää myös käytettyjen lasi
pakkausten kierrätyksen. Yhtiö rekisteröi tuottajavastuulliset yritykset ja hoitaa asiakasneuvonnan, kerää yrityksiltä rahoituksen pakkauskierrätystä varten ja tuottaa tilastoja sekä
lain vaatimat raportit tuottajavastuun toteutuksesta viranomaisille. Lisäksi se tiedottaa
pakkauskierrätyksestä ja Rinki-ekopisteistä sekä neuvoo ja auttaa kuluttajia.
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Rinki
numeroina
Yli 1 850 ekopisteessä
kerätään kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia

ja yli 500
kerää myös muovipakkauksia

TILANNE 31.12.2016

Missä on
lähin Rinkiekopiste?

Rinki sai vuonna 2016

9 971
Miten
puristin
toimii?
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Pudotin
avaimet
säiliöön.

yhteydenottoa
asiakaspalveluun

Ekopisteiltä löytyy

8 360
keräyssäiliötä
A
ST

I
JO

366
kartonki- ja
muovipakkausten
puristinta

LISÄKSI EKOPISTEILLÄ ON

2 339

1 794
vaatekeräys
säiliötä

paperinkeräyssäiliötä

6 945 
puhelua

3 026
sähköpostia

Eniten maanantaisin,
jolloin tulee noin
viidennes puheluista.

Vilkkaimmat kyselytunnit
ovat klo 10–15, jolloin
tulee 2/3 puheluista.
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Vaatteita keräsivät
Rinki-ekopisteillä
pääosin
Fida
Pelastusarmeija
Uff

Paperia keräsivät
Rinki-ekopisteillä
pääosin
Paperinkeräys Oy
Suomen Keräystuote Oy

Urakoitsijoita
Jätehuolto E. Parkkinen Oy
Kuljetusliike Rauhala Oy
Kuljetus Raimo Karjalainen Ky
Lassila & Tikanoja Oyj
Paperinkeräys Oy
RenoNorden Oy
Veikko Lehti Oy
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Pantittomien
lasipakkauksien
kierrätysaste

2016

60
%

Lasipakkaukset
kiertoon ja uusiksi
tuotteiksi
Ruokakaupan hyllyltä ostoskoriin poimittu lasinen säilyketölkki on varsin suurella todennäköisyydellä
valmistettu kierrätyslasista. Parhaassa tapauksessa
merkittävä osa sen raaka-aineesta on peräisin joskus
aiemmin ostetusta ja myöhemmin tyhjänä Rinki-ekopisteeseen päätyneestä lasipurkista.
Lasinkierrätys siirtyi tuottajien vastuulle vuonna
2015, ja lasipakkausten keräys käynnistyi Rinki-ekopisteissä vuoden 2016 alussa. Muutos on tuonut lasinkeräykseen aivan uuden vaihteen. Kun pantittomista
lasipakkauksista vuonna 2015 saatiin kiertoon runsas kolmannes, oli kierrätysaste vuonna 2016 jo 60 prosenttia.
Kiloissa mitattuna uusiokäytettävää lasimassaa
kertyi 20 tuhatta tonnia. Mikä parasta, kierrätysasteen
suunta on edelleen ylöspäin, toki hieman pienemmin
askelin.
Merkittävä osa kotimaisesta kierrätyslasista päätyy
oman lasiteollisuutemme kadottua jatkojalostukseen
ulkomaille. Siellä siitä syntyy pääasiassa uusia lasipakkauksia – pulloja ja purkkeja.

Rinki-ekopisteistä kerätty lasi matkaa ensin
Porvooseen Tolkkisten satamaan ja sieltä asiakkaille
eri puolille Eurooppaa. Kotimaisen keräyslasin
käyttö maanrakennusmateriaalina on pystytty
minimoimaan. Tämä linjanmuutos selittää pitkälti
myös viime vuoden kasvuluvut kierrätysasteessa.
Vaikka suunta on oikea, riittää meillä edelleen
kirittävää. Lasi on yksi parhaista kierrätysmateriaaleista, sillä se kestää uusiokäyttöä lähes loputtomiin. EU-tasolla lasille on väläytelty jopa 80 prosentin kierrätystavoitetta vuoteen 2025 ja 90 prosentin
tavoitetta vuoteen 2030 mennessä.
Tavoitteen saavuttaminen edellyttää entistä
tehokkaampaa ja tarkempaa lajittelua heti kierrätysketjun alussa. Harmittomasti lasinkeräyslaatikkoon
heitetyt keraamiset ruukut ja astiat teettävät aina
lisätyötä lajittelun seuraavassa portaassa. Pahimmillaan ne tekevät koko lasierästä käyttökelvottoman
ja valuttavat samalla hukkaan monen kierrättäjän
arvokkaan työn.
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Kohti EU:n
kiertotalouspakettia
Euroopan unionissa on ollut käynnissä jäte- ja pakkausjätepolitiikan uudelleenarviointi jo pitkään. Sen osana tutkitaan myös pakkaus- ja pakkausjäte
direktiivin tavoitteita ja toimivuutta. RINKI seuraa kehitystä muun muassa
EXPRAn, pakkausten tuottajavastuutahojen kattojärjestön, kautta.

E

uroopan komission kiertotalouspaketin osana
annettu jätedirektiivien muutosehdotus etenee kohti lopullisia linjauksia. Kiertotalouspaketti on kunnianhimoinen ohjelma, jonka tavoitteena on ohjata EU:n jäsenmaita kohti yhä syvempää
kiertotaloutta ja kestävää kehitystä. Tavoitteena olisi
myös ohjata tuottajia sekä uudelleenkäytettävien että
kierrätettävien pakkausten käyttöön.

Ehkäisy ennen kierrätystä
Uudelleenkäyttö tarkoittaa tuotteen tai sen osan
käyttämistä uudelleen samassa tarkoituksessa kuin
mihin se on valmistettu. Esimerkiksi lasipullot,
jotka pestään ja palautetaan tehtaalle, päätyvät
uudelleenkäyttöön.

Olli Häkämies / YHA kuvapankki

– Jätealan terminologia on aika haastavaa ja
monimutkaista. Uudelleenkäyttö ei oikeastaan ole
kierrätystä. Se on tuotteiden saattamista uudelleen
käytettäväksi ilman, että siinä välissä muodostuu
jätettä, täsmentää ympäristöneuvos Riitta Levinen
ympäristöministeriöstä.
Suomen jätelaki perustuu EU:n nykyiseen
jätedirektiiviin, ja siinä uudelleenkäyttö on asetettu
etusijalle kierrätykseen nähden. Uudelleenkäytön
etuna on, että se ehkäisee jätteen syntymistä.
– Jätehierarkiassa asetetaan jätteiden käsittelytavat tärkeysjärjestykseen. Jätteen synnyn ehkäisy
on siinä korkeimmalla sijalla, ja uudelleenkäyttö on
osa tätä. Uudelleenkäytön valmistelu on seuraavalla
tasolla, ja vasta kolmannella sijalla tulee kierrätys.
Sitten tulee muu hyödyntäminen, esimerkiksi
hyödyntäminen energiana, ja loppukäsittely eli
kaatopaikka, Levinen selittää.

Uudelleenkäyttö on
Suomessa hyvällä mallilla

Uudelleenkäyttö ei oikeastaan
ole kierrätystä. Se on tuotteiden saattamista uudelleen
käytettäväksi ilman, että siinä
välissä muodostuu jätettä.
Ympäristöneuvos Riitta Levinen
Ympäristöministeriö
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Politiikan tasolla säännöt ovat samat koko EU:n
alueella, mutta yksittäisten maiden toimenpiteissä
ja painotuksissa on eroja. Monet maat suhtautuvat
epäröiden sääntelyyn ja etenkin tavoitteisiin, joissa
sekoittuvat tuotteet ja jätteet. Pakkaukset ovat tässä
suhteessa poikkeuksellinen tuotekategoria, sillä
siinä raja jätteen ja yhä kierrossa olevan tavaran
välillä on häilyvä.
Mitä tarkoitetaan esimerkiksi uudelleenkäytön
valmistelulla? Direktiivin pohjalta Suomen jätelaissa
todetaan, että se tarkoittaa jätteen tarkistamiseksi,
puhdistamiseksi tai korjaamiseksi tehtyä toimintaa,
jossa käytöstä poistettu tuote valmistellaan siten,
että se voidaan käyttää uudelleen ilman muuta
esikäsittelyä.
Suomessa tätä on tulkittu näin: Jos vaikkapa
käytössä rikkoutunut puinen kuormalava korjataan
ennen kuin sen päälle aletaan taas lastata tavaraa,

on kyseessä uudelleenkäytön valmistelu. Toisaalta
esimerkiksi lasipullojen peseminen ei ole uudelleenkäytön valmistelua, sillä pullot eivät missään vaiheessa
kiertoa ole varsinaisesti jätettä. Toisin sanoen puulavojen korjaaminen on Suomessa laskettu mukaan
kierrätystavoitteisiin, pullojen pesemistä ei.
– Asiasta on eri näkemyksiä, ja on mahdollista, että
Suomessa joudutaan tavoitteiden laskentatapaa arvioimaan uudelleen, Levinen selittää.

Tavoitteita ja kannustimia
EU:n ympäristö- ja teollisuusvaliokunnat ovat äänestäneet jätedirektiiviehdotuksista. Euroopan parlamentin
täysistunto antoi omat muutosehdotuksensa direktiiveihin maaliskuussa. Toukokuun puolivälin jälkeen on
tarkoitus hieroa sopua kolmikantaneuvotteluissa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission kesken.
Levisellä on yhä toivoa, että uudelleenkäyttö löytäisi
tiensä osaksi pakettia.
– Uskoisin, että neuvotteluja tullaan käymään vielä
ainakin erillisestä tavoitteesta uudelleenkäytön suhteen, ehkä myös jonkinlaisesta yhdistetystä uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitteesta.
Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen heinäkuun 2017 loppuun mennessä. Jos käsittely etenee
tavoitteen mukaisesti, direktiivit tulisivat voimaan
arviolta vuoden 2018 alussa, jonka jälkeen jäsenmailla
on kaksi vuotta aikaa panna säädökset täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä.

Vaikuttamista
EU-tasolla
EXPRA on eurooppalainen katto-organisaatio, joka
edustaa pakkaajia ja pakkauskierrättäjiä. Lyhenne
tulee sanoista Extended Producer Responsibility
Alliance.
EXPRAn tavoitteena on edistää tuottajavastuun
tehokasta toteutumista kaikissa jäsenmaissa ja
vaikuttaa EU-lainsäädäntöön. Rinki
ja Ruotsin vastaava organisaatio FTIAb ovat
olleet EXPRAn jäseniä joulukuusta 2014 lähtien.
Yhdessä Norjan Grönt Punkt Norgen kanssa pohjoismainen edustus ja vaikuttaminen on vahvaa.
EXPRAn jäseninä on 23 maata.
Lue lisää: www.expra.eu

RINKI vuosikertomus 2016
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Rinki pyörimään
entistä paremmin
K

iertotalous on yksi tulevien vuosien mega
trendeistä. Ilmastonmuutos etenee vääjäämättä, ja niukentuvia luonnonvaroja on
käytettävä entistä harkitummin.
Kierrättämällä jokainen meistä voi säästää energiaa ja luonnonvaroja. Mitä useampi lajittelee jätteensä oikein, sitä enemmän saadaan talteen hyvää
materiaalia. Lisäksi ympäristölle haitalliset hiilidioksidipäästöt vähenevät ja luonnonvaroja säästyy.
Kiertotalouteen ja kierrätykseen on herätty
vakavasti myös EU-tasolla. Komission antama
esitys EU:n kiertotalouspaketiksi sisältää tiukkoja
kierrätystavoitteita, joita Euroopan parlamentti on
valmis kiristämään edelleen. Parlamentin näkemyksen mukaan yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää 70
prosenttia vuonna 2030. Pakkausjätteessä tavoitteena on 70 prosentin taso vuoteen 2025 mennessä ja
80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
Muovipakkausten kierrätysasteen europarlamentti nostaisi 60 prosenttiin, metalli- ja lasipakkausten 80:een sekä paperin ja kartongin peräti
90 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Haastetta
riittää, sillä pakkausmateriaalien käyttö lisääntyy jatkuvasti muun muassa verkkokaupan kasvun myötä.

Kirittävää riittää
Suomi on onnistunut pakkausten kierrätyksessä varsin hyvin, ja yli puolet pakkauksista kierrätetään jo
nyt. Muun muassa kartongin, lasin ja metallin kierrätystulokset ovat ylittäneet vuosien ajan Suomessa
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ja EU:ssa asetetut tavoitteet. Tilanne on sama myös
muovipakkauksissa.
Tulevissa EU-tavoitteissa on silti meilläkin
kirittävää. Niiden saavuttaminen edellyttää aktiivista tiedottamista sekä lajittelun ja kierrätyksen
tehostamista ketjun kaikissa lenkeissä. Kotitalouksissa ja yrityksissä jätteet sekä kierrätyskelpoiset
pakkausmateriaalit on lajiteltava jatkossa entistä
tarkemmin. Lisäksi ne on vietävä asiaankuuluviin
keräyspisteisiin.
Ringissä tulevaisuuden haasteet liittyvät pitkälti
keräysverkostomme toimivuuteen ja kustannustehokkuuteen. Askeleita oikeaan suuntaan on jo
otettu: Rinki-ekopisteiden sijoittaminen kauppojen
ja liikekeskusten läheisyyteen on lisännyt selvästi
niiden tavoitettavuutta.

Logistiikkaketju kuntoon
Kuluvana vuonna kehityspanokset kohdistuvat
etenkin logistiikan toimivuuteen ja sen kustannustehokkuuteen. Kuljetukset on kilpailutettu, ja
tavoitteena on optimointi, jossa ekopisteiden tyhjennykset hoidetaan mahdollisimman tarkasti tarpeen
mukaan. Tätä varten on aloitettu keräysvälineiden
punnitukset tyhjennysten yhteydessä kahdella
pilottialueella Tampereen ja Jyväskylän seuduilla.
Samalla kiinnitetään entistä enemmän huomiota
Rinki-ekopisteiden siisteyteen, mikä on tärkeä osa
palvelumme laatua.

Kehityspanokset kohdistuvat
etenkin logistiikan toimivuuteen
ja sen kustannustehokkuuteen.
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Tilastot,
hinnat ja tilinpäätös
S

uomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on
palveluyhtiö, jonka tavoitteena on sille
siirrettyjen tehtävien tehokas hoitaminen.
Voittoa tavoittelemattomana yrityksenä osinkoa ei
jaeta. Ringin toiminta rahoitetaan tuottajavastuullisten yritysten vuosimaksuilla ja tuottajayhteisöiltä
laskutettavilla palvelumaksuilla.

Rinki kerää kierrätysmaksut
Tuottajayhteisöt päättävät vuosittain pakkausmateriaalikohtaiset kierrätysmaksunsa. Rinki kerää kierrätysmaksut tuottajavastuullisilta yrityksiltä ja tilittää ne
lyhentämättöminä tuottajayhteisöille. Viime vuosina
kierrätysmaksut ovat nousseet merkittävästi, mikä
johtuu laajennetusta pakkausten tuottajavastuusta.
Tuottajien vastuulla on ollut 1.5.2015 lähtien pantittomien kuluttajapakkausten kierrätys ja 1.1.2016 alkaen
kuluttajapakkausten keräyspisteverkoston ylläpito,
jonka Rinki hoitaa. Rinki ja tuottajayhteisöt järjestävät pakkausten keräyksen ja kierrätyksen siten, että
EU:n ja Suomen lainsäädännön asettamat tavoitteet
pakkausten kierrätykselle saavutetaan Suomessa.

Ringin vuosimaksu aleni
Yritys hoitaa vaivattomimmin pakkaustensa tuottaja
vastuun, kun se tekee sopimuksen Ringin kanssa.
Yritys maksaa Rinkiin liittyessään kertaluonteisen

liittymismaksun sekä vuosimaksun, jotka molemmat perustuvat yrityksen liikevaihtoon. Maksuilla
katetaan Ringin palvelut asiakasyrityksille.
Näitä palveluja ovat muun muassa pakkausmateriaalin tilastointi, neuvonta, tiedottaminen, tilastojen
toimittaminen viranomaisille ja pakkaavan elinkeinoelämän edunvalvonta.
Vuonna 2016 Rinki pystyi laskemaan vuosimaksuaan 14,5 % sekä pitämään liittymismaksun ennal
laan, koska se tehosti toimintaansa ja kilpailutti
toimintojaan.

Lisää tietoja ilmoituslomakkeelle
Pakkaustietojen ilmoituslomakkeeseen tuli muutoksia vuonna 2016. Lomakkeelle tuli lisää kolme ilmoitettavaa asiaa: muoviset ostoskassit kuluttajille, muoviset pikkupussit kuluttajille ja vuokralavat yrityksille.
Nyt lomakkeella saadaan entistäkin tarkempaa tietoa
eri pakkaustyypeistä, volyymien jakautumisesta ja
uudelleenkäytöstä pakkaustyypeittäin. Tarkemmin
eriteltyjen pakkaustietojen avulla laajennetun tuottajavastuun toteutus pohjautuu oikeaan pakkausmäärätietoon.
Rinki raportoi yritysten ilmoittamat tiedot kokonaistilastona eteenpäin suomalaiselle viranomaiselle,
Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka vuorostaan välittää
tiedot EU:lle.

Tilinpäätös 2016
Yhtiön liikevaihto oli 15,0 miljoonaa euroa (2015: 3,2 M€).
Tulos oli 313 580 euroa (liiketulos ennen rahoituseriä ja
veroja) (2015: 449 538 €). Taseen loppusumma 31.12.2016
oli 5,24 miljoonaa euroa (2015: 2,47 miljoonaa €).
Yhtiö oli 31.12.2016 velaton. Hallitus ehdottaa, että
tilikauden voitto 229 347 euroa (2015: 369 853 €) jätetään
voittovarojen tilille. Voittoa tavoittelemattomana yrityksenä
osinkoa ei jaeta. Yrityksen voitto on siirretty yrityksen pääomaan. Pääoma käytetään asiakkaiden hyväksi.
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Tuottajavastuun kokonaiskustannukset (euroa)
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Markkinoille saatetut pakkaukset ja kierrätys 2014
Materiaali
Lasi

Pakkausjäte
(tonnia)

Kierrätys
(tonnia)

77 090

62 720

Muovit

116 792

28 726

Paperi, kartonki, aaltopahvi

253 019

255 956

52 016

42 804

Puu

232 976

29 758

Yhteensä

731 893

419 964

Metallit

Pakkausjäte on käytöstä poistettua
pakkausmateriaalia ja pakkauksia.
Uudelleenkäytettävät pakkaukset ovat
pakkausjätettä vasta sitten, kun niitä ei voi
enää valmistella uudelleenkäytettäväksi.
Pakkausten valmistuksessa syntyvä tuotantohylky
tai muu tuotantojäte ei ole pakkausjätettä.
Markkinoille saatetut pakkaukset:
Uudet ja uudelleenkäytettävät pakkaukset.
Pakkausten kokonaiskäyttö:
Markkinoille saatettujen pakkausten määrä,
jokainen käyttökerta.

Pakkausten kokonaiskäyttö ja uudelleenkäyttö 2014
Materiaali

Kokonaiskäyttö
(tonnia)

Uudelleenkäyttö
(tonnia)

Uudelleenkäyttöaste

Pakkausjäte
(tonnia)

Lasi

102 764

25 674

25 %

77 090

Muovit

354 084

237 292

67 %

116 792

Paperi, kartonki, aaltopahvi

274 267

21 248

8%

253 019

Metallit

598 901

546 885

91 %

52 016

Puu

522 093

289 117

55 %

232 976

1 852 109

1 120 216

60 %

731 893

Yhteensä
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Pakkausten kierrätysprosentit vuosina 2003–2014
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Kierrätys
vuosina 2001, 2008 ja 2014
101 %

2008

93 %

2001

58 %
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81 %

2008

80 %

2001

50 %
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82 %

2008

75 %

2001

39 %

2016

25 %

2008

23 %

2001

15 %

2014

13 %

2008

20 %

YHT.

57 %

2008

57 %

2001

47 %

Kierrätys tarkoittaa jätemateriaalien käyttöä raaka-aineena uusien tuotteiden valmistamiseen. Tätä on esimerkiksi, kun aaltopahvilaatikoista tai kartonkipakkauksista
tehdään paperiteollisuuden hylsyjä ja lasitölkeistä uusia
lasipakkauksia.
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2011

2012

2013

Vuoden 2009 lasin kierrätysprosentin
notkahduksen syy on, että lasia varastoitiin 32 234 tonnia kierrätystä varten.

YHTEENSÄ

-

2014

Lähde: RINKI Oy:n tilastot

2010

Uudelleenkäyttö
vuosina 2001, 2008 ja 2014

2014

2001

2009

KUITU

MUOVI

2008

LASI

METALLI

2007

METALLI

LASI

2006

MUOVI

KUITU

2005

PUU

2004

2014

8%

2008

4%

2001

3%

2014

25 %

2008

65 %

2001

81 %

2014

91 %

2008

93 %

2001

88 %

2014

67 %

2008

69 %

2001

69 %

2014

55 %

2008

76 %

2001
YHT.

2003

-

2014

60 %

2008

71 %

2001

62 %

Uudelleenkäyttöä on jo kerran käytetyn pakkauksen,
ei jätteen, käyttämistä uudelleen sellaisenaan. Tätä on
esimerkiksi juomapullojen, muovi- ja pahvilaatikoiden,
rullakoiden, tynnyrien ja puulavojen uudelleenkäyttö
pakkaamiseen.

2014

Ringin hallitus 2016
1

Matti Räisänen

4

Kaupan Liitto ry

Asiamies Matti Räisänen on perehtynyt laajasti elinkeinoelämämme
suurimman toimialan, eli kaupan, eri
toimintoihin.

2

Jukka Malén

Suomen Käyttömuovi Oy:n toimitusjohtajana Jukka Malénilla on muovin
kierrätyksestä vuosikymmenien
kokemus ja osaaminen.

3

Anna Vainikainen

Kuvasta puuttuvat:

Päivittäistavarakauppa ry

Johtaja Ilkka Nieminen on päivittäistavarakaupan asiantuntija. Hänen toimenkuvansa kattaa
päivittäistavarakaupan edunvalvontaan ja
operatiiviseen toimintaan liittyviä kysymyksiä.

5

Muoviteollisuus ry

Ilkka Nieminen

Antro Säilä

1

Juha Pyötsiä
Kemianteollisuus ry

Juha Pyötsiä on Kemianteollisuus ry:n vastuullisuusalueen johtaja. Hän toimii myös Väriteol
lisuusyhdistys ry:n ja Painoväriyhdistys ry:n
toimitusjohtajana.

2

3

Jouni Lind on kiertotalouden,
resurssitehokkuuden ja kestävän
kasvun erityisasiantuntija.

Lasikeraaminen Teollisuus LT ry

Antro Säilä on Suomen Pakkausyhdistyksen
toimitusjohtaja ja RINKI Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Ennen Pakkausyhdistystä hän on
toiminut yli 20 vuotta myynnin, kehityksen ja
edunvalvonnan tehtävissä metsäteollisuuden
yrityksissä ja järjestöissä.

6

Teknologiateollisuus ry

Jenni Nisametdin

Suomen Pakkausyhdistys ry

Elintarviketeollisuusliitto ry

Toimialapäällikkö Anna Vainikainen on
elintarviketeollisuuden yritysvastuun
sekä erityisesti ympäristö- ja energiakysymysten erityisasiantuntija.

Jouni Lind

4

Työmarkkinajuristi Jenni Nisametdin
on toiminut Lasikeraaminen Teollisuus LT ry:n asiamiehenä.

Sanna Pulkkinen
Metsäteollisuus ry
Sanna Pulkkinen on tehdasympäristökysymysten, kierrätyksen ja
kiertotalouden asiantuntija.

5

6
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YRITYKSET

RINKI

Pakkaajat ja pakattujen
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Kaupan ja teollisuuden
omistama palveluyhtiö.
Materiaalineutraali – tavoitteena pakkausten tuottajavastuun tehokas toteutus.
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TUOTTAJAYHTEISÖT
Kukin tuottajayhteisö vastaa
oman materiaalinsa tuottaja
vastuun toteutumisesta
viranomaisille.
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