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PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
KERÄYSPAPERIN SEURANTATIEDOT
Tuottajavastuussa oleva yritys (tuottaja)
Tuottajayhteisö

Seurantavuosi
Vuosi, jonka toimintaa tiedot koskevat

Yhteystiedot
Yrityksen nimi tai toiminimi
Y-tunnus

Puhelinnumero

Osoite
Postinumero

Postinumero ja -toimipaikka

Laskutusosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Verkkolaskuosoite

Välittäjätunnus

Yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Seurantatietojen ilmoittaminen
Edellistä kalenterivuotta koskevat vuosittaiset seurantatiedot tulee lähettää 30.4. mennessä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Seurantatietojen ilmoittaminen perustuu valtioneuvoston asetukseen keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä (528/2013). Seurantatietojen ilmoittamisesta on määrätty päätöksessä tuottajarekisteriin hyväksymisestä.

Taulukko I. Suomen markkinoille saatetut paperit ja paperituotteet sekä niiden erilliskeräys ja
hyödyntäminen
Tiedot
Paperin toimitukset kotimaahan (A)
Suomessa valmistettu Suomen markkinoille saatettu paperituotteiden valmistukseen käytetty paperi

Paperin maahantuonti (B)
Paperituotteiden maahantuonti (C)
Paperituotteiden vienti (D)
Kuluttajalle päätymätön paperi (E)
Ns. pre-consumer –materiaali, mm. painotalojen ylipainokset ja reunasilppu

Ei-kerättävissä oleva paperi (F)
F = 0,05 x (A+B+C)

Erilliskerätty keräyspaperi (G)
Erilliskerätyn keräyspaperin hyödyntäminen:
Sekä kotimaassa että ulkomailla hyödynnetty keräyspaperi



kierrätetty keräyspaperi (H)
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan taulukossa II.



energiana hyödynnetty keräyspaperi (I)
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan taulukossa II.



muulla tavoin käsitelty keräyspaperi (J)
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan taulukossa II.

Erilliskerätyn keräyspaperin hyödyntäminen yhteensä (K)
H+I+J

tonnia
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Taulukko II. Kierrätys, energiana hyödyntäminen ja muu käsittely eriteltynä käsittelylaitoksen
mukaan
Kierrätys, energiana
hyödyntäminen tai muu
käsittely

Määrä

Käsittelylaitoksen nimi

Sijaintipaikka

Tonnia

Raaka-aineena käyttävä tehdas

Esim. kunta ja maa.

Taulukko III. Talteenotto-, kierrätys- ja hyödyntämisasteet
Laskukaava
Talteenottoaste

[G / (A + B + C – D – E – F)] x 100 %

Kierrätysaste

[H / (A + B + C – D – E – F)] x 100 %

Hyödyntämisaste

[K / (A + B + C – D – E – F)] x 100 %

%

Selvitys tiedottamisesta ja vakavaraisuudesta Selvitykset voidaan toimittaa erillisillä liitteillä.
Tuottajayhteisön on lisäksi toimitettava:
-

selvitys keräyspaperin vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta

-

selvitys vakavaraisuudesta ja toimintasuunnitelma jätehuollon järjestämiseksi. Selvitykseen
vakavaraisuudesta on sisällytettävä viimeksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös, alkaneen tilikauden
talousarvio sekä tarvittaessa välitilinpäätös tai tilinpäätösennuste. Jos mainittuja asiakirjoja ei voida toimittaa,
vakavaraisuus on osoitettava luotettavasti muulla tavoin.

Lisätiedot ja liitteet

Liitteitä

Päiväys ja allekirjoitus
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Yhteystiedot
PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristöasioiden asiakaspalvelu
PL 297
p. 0295 020 900
33101 Tampere
www.ely-keskus.fi/pirkanmaa
www.ympäristo.fi/tuottajavastuu
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