ILMOITUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

Yritys

ILMOITUSLOMAKE

Ilmoita sopimukseenne kuuluvissa yrityksissä käytetyt pakkausmäärät yhteenlaskettuna.
Huom! Pantillisia juomapakkauksia (muovi, metalli, lasi) ei raportoida Ringille.

Ilmoita vuoden XXXX pakkaustiedot yhteenlaskettuna.
Laske mukaan sopimukseenne kuuluvissa yrityksissä
käytetyt pakkausmäärät.
Asiakasnumero

u Selvitä mahdollisimman tarkasti
käyttämienne pakkausten todelliset
painot. Osoitteessa Rinkiin.fi on
esimerkkejä erilaisten pakkausten
painoista, mutta laskennassa tulee
ensisijaisesti käyttää pakkausten
todellisia painoja.

KATSO materiaalimääritelmistä, mitä pakkausmateriaaleja
tai pakkauksia lomakkeen riveille merkitään.

Y-tunnus

u ILMOITA PAKKAUSTIEDOT VIIMEISTÄÄN XX.X.XXXX

Käytä laskennassa yrityksesi käyttämien pakkausten
todellisia painoja. Muistathan laskea mukaan kaikki tuotteen
säilyttämiseen, suojaamiseen, käsittelyyn ja kuljetukseen sekä
esillepanoon käytetyt pakkaukset.
MATERIAALIT

VUONNA XXXX KÄYTETTYJEN PAKKAUSTEN MÄÄRÄT
Ilmoita tonneissa, yhden desimaalin tarkkuudella (esim. 2130 kg = 2,1 tn).
Pienin ilmoitettava luku on 0,1 tn. Huom! Pantillisia juomapakkauksia
(muovi, metalli, lasi) ei raportoida Ringille.
Suomen
markkinoille
pakatut ja
pakkautetut

Maahantuonti

Vienti

Uudelleenkäyttö
pakkauksena
Suomessa

Aaltopahvipakkaukset kuluttajille
Aaltopahvipakkaukset yrityksille

u Muista laskea mukaan kaikki
tuotteen säilyttämiseen, suojaamiseen, käsittelyyn ja kuljetukseen sekä
esillepanoon käytetyt pakkaukset
ja pakkausmateriaalit. Esimerkiksi
tuote pakataan myyntipakkaukseen,
myyntipakkaukset ryhmäpakkaukseen ja nämä yhdessä kuljetetaan
kuljetuspakkauksessa.
u Ilmoita tuotteidenne pakkaamiseen tai kuljetukseen käytetyt
pakkaukset, vaikka ostaisitte pakkaus- tai logistiikkapalvelut toiselta
yritykseltä.
u Ilmoita sekä uudet, ensimmäistä
kertaa käyttöön otetut pakkaukset
että kierrossa jo olevat, uudelleenkäytetyt pakkaukset. Molemmille on
lomakkeella oma sarakkeensa.

MERKITSE tähän pakkaukset, jotka ovat:
• uusia ja käytössä ensimmäistä kertaa
• pakattu tai pakkautettu Suomessa, jäävät Suomeen ja
yrityksenne omisti tuotteen sen pakkaushetkellä.

PAPERIKUIDUT

Teollisuuskääreet ja säkit
Teollisuushylsyt
Kartonki- ja paperipakkaukset
Nestekartonkipakkaukset
Muovipakkaukset kuluttajille:
Tavanomaiset muovipakkaukset *)

MUOVI

Biohajoavat muovipakkaukset
Tavanomaiset ostoskassit *)
Biohajoavat ostoskassit

MERKITSE tähän yrityksenne kaikkien, myös omaan
käyttöön, maahantuomien tuotteiden pakkaukset
jotka jäivät Suomen markkinoille. Merkitse tähän myös
Ahvenanmaalta tuotujen tuotteiden pakkaukset.

Tavanomaiset pikkupussit *)
Biohajoavat pikkupussit
Muovipakkaukset yrityksille
Alumiinipakkaukset kuluttajille
Alumiinipakkaukset yrityksille
METALLIT

Tinapeltipakkaukset kuluttajille
Tinapeltipakkaukset yrityksille
Teräspakkaukset

MERKITSE tähän kaikkien yrityksenne pakkaamien tai
pakkauttamien Suomesta toimitettujen vientituotteiden
pakkaukset. Ilmoita myös tax-free-myyntiin sekä
Ahvenanmaalle vietyjen tuotteiden pakkaukset.

LASI

Lasipakkaukset (pantittomat)
FIN-lavat (leimatut 100 x 120 cm)
EUR/EPAL-lavat (leimatut 80 x 120 cm)

PUU

Vuokralavat
Muut puulavat
Kaapelikelat

HUOM! Älä ilmoita
lomakkeella niiden tuotteiden
pakkauksia, jotka yrityksenne
toi Suomeen ja toimitti itse
alkuperäispakkauksissaan
takaisin ulkomaille.
Yrityksen sisäisissä
siirroissa Suomessa
käytettäviä pakkauksia
ei myöskään ilmoiteta
lomakkeella ollenkaan.

Muut puupakkaukset
MUUT

MERKITSE tähän pakkaukset, jotka yrityksenne käytti
uudelleen tuotteidensa pakkaamiseen. Ilmoita myös
pakkaukset, jotka yrityksenne oli vuokrannut tai lainannut
käyttöönsä (esim. vuokralavat tai postin rullakot). Laske
yhteen kaikki käyttökerrat ja kerro pakkausten painot
käyttökerroilla.
Huom! Uudelleenkäyttöä on pakkauksen käyttö vasta
ensimmäisen käyttökerran jälkeen tai maahantuotujen
tuotteiden pakkausten käyttö uudelleen.

Muut pakkaukset

Muut pakkaukset, mitä materiaalia:
*) Tavanomaisilla muovipakkauksilla tarkoitetaan biohajoamattomia muovipakkauksia sisältäen myös biopohjaiset muovipakkaukset, jotka eivät ole biohajoavia.

LISÄTIETOA (esim. syyt oleellisiin pakkaustietojen muutoksiin):

Puhelin ja sähköposti:
Allekirjoitus:
Nimenselvennys:

TIETOJEN ILMOITUS ON HELPOINTA JA NOPEINTA RINKI OY:N EXTRANETISSÄ: extranet.rinkiin.fi.
Voit palauttaa lomakkeen myös sähköpostin liitteenä. Sähköposti: info@rinkiin.fi. Posti: Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, Mikonkatu 15 B, 00100 HELSINKI.

SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

MATERIAALIMÄÄRITELMÄT
PAPERIKUITUPAKKAUKSET

MUOVIPAKKAUKSET

Aaltopahvipakkauksia ovat aaltopahvista
valmistetut pakkaukset ja pakkaustarvikkeet. Esimerkkejä: erilaiset pahvilaatikot,
alustat, esittelytelineet, väliarkit, kulmatuet sekä kuormalavat.
u Lomakkeella on erilliset rivit aaltopahvipakkauksista KULUTTAJILLE
ja YRITYKSILLE. Katso selitys näiden
pakkausten eroista.

Muovipakkauksia ovat esimerkiksi
kiriste- ja muut käärintäkalvot, lavahuput,
muovikassit ja -pussit, pikarit, putkilot,
pullot, vuoat ja niiden kansikalvot,
sulkimet, korkit, kanisterit, muovisäkit ja
suursäkit, sidontavanteet, muovilaatikot,
korit ja muoviset kuormalavat, pantillisten
muovipullojen kuljetukseen käytettävät
alustat, kuplakalvot ja EPS (styrox)
pakkaukset. Ilmoita myös biohajoavasta
muovista valmistetut pakkaukset.
Yli 1 000 l muovikontteja ja säiliöitä
ei ilmoiteta.
u Lomakkeella on erilliset rivit muovi
pakkauksista KULUTTAJILLE ja YRITYKSILLE. Katso selitys näiden pakkausten
eroista.

Teollisuuskääreet ja säkit ovat teollisuudelle toimitettujen tuotteiden pakkauksia.
Ne ovat kuitupohjaisia ja usein muovipinnoitettuja tai laminoituja. Esimerkkejä:
paperirullien kääreet ja päätylaput,
arkkikääreet, reunavahvikkeet ja kulmatuet, saha-, vaneri-, levy-ja terästeollisuudessa käytettävät käärelaminaatit sekä
paperisäkit.
Teollisuushylsyt ovat kartongista valmistettuja rullien sisätukia. Niitä käytetään
mm. paperi-, muovi- ja tekstiiliteollisuudessa.
Kartonkipakkauksia ovat esimerkiksi
WC- ja talouspaperien hylsyt, muroja keksikotelot, makeisrasiat, munakennot, kuitupohjaiset kerta-astiat kuten
hampurilaiskotelot, lautaset ja kahvipikarit. Paperipakkauksia ovat esimerkiksi
paperipussit ja -kääreet kuten sokeri-ja
jauhopussit sekä paperietiketit ja kopiopaperien kääreet.
Nestekartonkipakkauksia ovat esimerkiksi maito-, kerma-, piimä-, jogurtti-,
mehu-, siirappi-, mauste-, pesuaine- ja
huuhteluainetölkit sekä vuoat. Pakkaukseen voi olla pakattuna muutakin kuin
nestettä, esimerkiksi jauhetta, mausteita
tai elintarvikkeita.

Muovipakkaukset kuluttajille -riveillä
ilmoitetaan erikseen tavanomaiset ja biohajoavat muovipakkaukset sekä tavanomaiset
ja biohajoavat ostoskassit ja pikkupussit.
Tavanomaisilla muovipakkauksilla tarkoitetaan biohajoamattomia muovipakkauksia
sisältäen myös biopohjaiset muovipakkaukset, jotka eivät ole biohajoavia.
Biopohjainen muovipakkaus on valmistettu biopohjaisesta muovista. Biopohjaisilla
muoveilla tarkoitetaan uusiutuvista, biologista alkuperää olevista raaka-aineista jalostettuja muoveja. Biopohjainen muovipakkaus voi olla biohajoava tai biohajoamaton.
Biohajoava muovipakkaus on valmistettu
biohajoavasta muovista. Biohajoava muovipakkaus hajoaa fysikaalisesti, kemiallisesti,
termisesti tai biologisesti siten, että suurin
osa syntyneestä kompostista hajoaa lopulta
hiilidioksidiksi, biomassaksi ja vedeksi.
Oxo-hajoavaa muovipakkausta ei pidetä
biohajoavana. Biohajoava muovipakkaus voi
olla biopohjainen tai öljypohjainen.

Ostoskassit ovat isoja kauppakasseja
riippumatta valmistukseen käytetystä
muovista. Huom! Kestokasseja ei ilmoiteta,
sillä ne ovat tuotteita, ei pakkauksia.

LASIPAKKAUKSET
Lasipakkauksia ovat tölkit ja purkit sekä
pantittomat pullot.

Tuotteen pakkaus voi koostua useasta toisistaan irrotettavasta
pakkauksesta tai pakkausmateriaalista.

Pikkupussit ovat esimerkiksi hedelmä- ja
vihannespusseja sekä erikoiskaupoissa,
kuten apteekeissa käytettäviä asiakkaille
annettavia pienehköjä pusseja.

PUUPAKKAUKSET

Esimerkkejä: Mikrokeitto (muovivuoka ja -kalvo sekä kartonkikääre) ja jogurtti (muovipikari, kartonkikaulus ja alumiinikansi).

METALLIPAKKAUKSET

EUR/EPAL-lavoja ovat leimatut, standardinmukaiset puulavat (80 x 120 cm).

Alumiinipakkauksia ovat alumiinivuoat ja
alumiinista valmistetut säilyke-, aerosoli-ja juomatölkit, alumiinifolio ja pikarien
ja vuokien alumiinikannet, leivonnaisten
vuoat sekä alumiinisulkimet kuten pullojen
kierrekorkit.
u Lomakkeella on erilliset
rivit alumiinipakkauksista
KULUTTAJILLE ja YRITYKSILLE.
Katso selitys näiden pakkausten eroista.
Tinapeltipakkauksia ovat esimerkiksi
säilyketölkit, osa aerosoli-ja juomatölkeistä, sikarirasiat, maaliastiat, kanisterit ja
sulkimet kuten kruunukorkit ja lasitölkkien
kannet.
u Lomakkeella on erilliset
rivit tinapeltipakkauksista
KULUTTAJILLE ja YRITYKSILLE.
Katso selitys näiden pakkausten eroista.
Teräspakkauksia ovat esimerkiksi
terästynnyrit, -astiat ja -kontit
(max. 1 000 litraa), metalliset sidontavanteet ja paalien sidontalangat, erilaiset
metalliset kuljetusyksiköt kuten rullakot,
alusvaunut, juomadollyt, kuormalavat
sekä puusta valmistettujen kuormalavojen
välituet, metallihylsyt ja hiilihapollisten
juomien paineastiat sekä kaasupullot
(pl. palosammuttimet).

FIN-lavoja ovat leimatut, standardinmukaiset puulavat (100 x 120 cm).

Vuokralavoja ovat erilaiset vuokratut lavat.
Selvitä Suomessa toimivalta lavavuokraajalta, mikä osuus käytössänne olleista
lavoista oli kokonaan uusia ja ensimmäistä
kertaa käytössä, ja mikä osuus jo aiemmin
kierrossa olleita lavoja. Merkitse oikealle
sarakkeelle tämän mukaan, ks. sarakeohjeet s. 1. Huom! Älä ilmoita maahantuomienne tuotteiden mukana Suomeen
tulleita ulkomaalaisen lavavuokraajan
lavoja, mikäli palautatte ne itse takaisin
tyhjinä ulkomaille. Yrityksen sisäisiä
siirtoja ei myöskään merkitä lomakkeelle
ollenkaan.
Muut puulavat ovat kaikenkokoiset muut
puulavat, myös FIN- ja EUR-kokoiset
kertalavat.
Kaapelikeloja käytetään erilaisten
kaapelien pakkaamiseen.
Muita puupakkauksia ovat esimerkiksi
laatikot, kannet, kaulukset, tukipuut,
välirimat, tynnyrit jne.

MUUT PAKKAUKSET
Muita pakkauksia ovat vähemmän käytetyt
pakkausmateriaalit, esimerkiksi keraamiset
pakkaukset ja juuttisäkit. Huom! Ilmoita
lomakkeella, mitä materiaalia käyttämänne
muut pakkaukset ovat.
Biohajoavasta muovista valmistetut pakkaukset ilmoitetaan muovipakkauksissa.
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ILMOITA KAIKKI PAKKAUKSET
OMILLA MATERIAALIRIVEILLÄÄN.

YHDISTELMÄMATERIAALIPAKKAUKSET
Yhdistelmämateriaalipakkauksien materiaaleja ei voi käsin
irrottaa toisistaan. Ilmoita tällainen pakkaus sen materiaalin
rivillä, jota siinä on painon mukaan eniten.
Esimerkki: Yhdistelmämateriaalipakkauksen materiaali, jossa
on 99 % muovia ja 1 % alumiinia ilmoitetaan muovipakkausten
rivillä.

Lomakkeella on erilliset rivit AALTOPAHVI-, MUOVI-,
ALUMIINI- ja TINAPELTIPAKKAUKSISTA kuluttajille ja
yrityksille.
u PAKKAUKSET KULUTTAJILLE ovat tuotteiden pakkauksia,
jotka päätyvät kuluttajille tai kotitalouksiin, esimerkiksi
myyntipakkaukset sekä osa ryhmä- ja kuljetuspakkauksista.
u PAKKAUKSET YRITYKSILLE ovat tuotteiden pakkauksia,
joita käytetään vain yritysten välisessä kaupassa tai tuotteiden
esillepanoon myymälässä.
HUOM!
1. Pakkaukset kuluttajille ja Pakkaukset yrityksille
Jos tuotteen pakkaus voi kuulua sekä Pakkaukset kuluttajille
että Pakkaukset yrityksille -riville, raportoi molempien
pakkausten määrä erikseen. Jos et pysty määrittelemään jakoosuutta, raportoi määrät Pakkaukset kuluttajille -riville.
2. Myyntipaikalla käytettävät pakkaukset
Raportoi Pakkaukset kuluttajille -riville myös myyntipaikalla
(esimerkiksi myymälässä) tuotteiden pakkaamiseen
käytetyt paperikassit, kartonki- ja muovirasiat, kertakäyttölautaset ja -mukit, talouskelmu, alumiinifolio ja vastaavat, jotka
kuluttaja vie mukanaan. Jos pakkaukset jäävät myyntipaikalle,
raportoi ne Pakkaukset yrityksille -riville.
Muoviset ostoskassit ja pikkupussit ilmoitetaan omilla riveillään.
Jos et pysty määrittelemään jako-osuutta kuluttajille ja yrityksille
menevissä pakkausmäärissä, raportoi määrät Pakkaukset
kuluttajille -riville.

PAKKAUS ON KOKONAISUUS
Se koostuu monesta erilaisesta pakkauksesta.

PAKKAUS on määritelty valtioneuvoston asetuksessa nro 518/2014 ja
sen liitteessä. Pakkaus säilyttää ja suojaa tuotetta, mahdollistaa tuotteen
käsittelyn ja kuljetuksen tuottajalta kuluttajalle tai muulle käyttäjälle.
Pakkaus antaa tietoja tuotteesta, myy ja markkinoi sekä helpottaa tuotteen
esillepanoa myymälässä. Kaikki pakkausta vahvistavat tai siihen liitetyt
osatkin, esimerkiksi etiketit, ovat pakkauksia. Lisäksi mikä tahansa tuote tai
kertakäyttötuote, joka täyttää yhdenkin pakkauksen tehtävistä, on pakkaus.

TUOTE

RYHMÄPAKKAUS on myyntipakkausten
lisäksi käytettävä pakkaus, joka on tarkoitettu
tuoteryhmän pakkaamiseen. Ryhmäpakkausta
voidaan joko käyttää vain myyntipaikalla tai
tuoteryhmä voidaan myydä kokonaisena
ryhmäpakkauksessa. Ryhmäpakkaus, joka sisältää
myyntipakkaukseen pakattuja tuotteita, voi olla
tarkoitettu päätymään kuluttajille tai yrityksille.
Esimerkkejä: aaltopahvialusta, esittelyteline
sekä muovi- tai kartonkikääre esim. oluttölkkien
ympärillä.

PAKKAUS
• Lasipurkki
• Metallikorkki
• Etikettejä

RYHMÄPAKKAUS
• Aaltopahvialusta
• Muovinen kiristekääre

MYYNTIPAKKAUS

TUOTE

• Kartonkikotelo
• Muovitäytettä
(esim. styrox)

MYYNTIPAKKAUS on tarkoitettu myytävän
tuotteen pakkaamiseen. Esimerkkejä: maitotölkki,
muropakkaus, pesuainepullo, säilyketölkki,
maalitölkki ja sillipurkki.
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KULJETUSPAKKAUS on myynti- ja/tai
ryhmäpakkausten lisäksi käytettävä pakkaus,
jota käytetään tuotteiden kuljetukseen.
Esimerkkejä: Puu-, muovi- tai aaltopahvilava,
metallirullakko, aaltopahvi-, muovi-, tai
puulaatikko, muovinen lavahuppu sekä metallitai muovivanne. Huom! Maantie-, rautatie-, merija lentokuljetuksissa käytettäviä kontteja (yli
1000 l) ei luokitella pakkauksiksi.

KULJETUSPAKKAUS
• Puu-, muovi- tai aaltopahvilava
• Aaltopahvinen lavakaulus
• Muovinen lavahuppu tai
kiristekääre
• Muovinen tai metallinen
sidontavanne

