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Paristojen ja akkujen 
vastaanotto-ohje

Millaisia paristoja ja akkuja kaupan tulee ottaa vastaan?
Paristojen ja akkujen tuottajavastuu velvoittaa kannettavien paristojen 
ja akkujen myyjän tai muun jakelijan ottamaan vastaan käytetyt paristot 
ja akut ilman uuden tuotteen ostopakkoa. Jakelijan on lain mukaan 
myös tiedotettava asiakkailleen paristojen ja akkujen vastaanotosta 
myyntipisteessä.

KYLLÄ: 
Suljetut, käytetyt kuivaparistot 
ja -akut, joita voidaan kantaa 
käsin. Tyypillisesti näitä käytetään 
mm. rannekelloissa, leluissa, 
taskulampuissa, kännyköissä, 
kameroissa, tietokoneissa ja 
sähkökäsityökaluissa kuten 
porakoneissa.

EI: 
Isot kannettavat litiumakut, joita 
käytetään esim. sähköpyörissä, 
sähköpotkulaudoissa, tasapaino-
laudoissa, mopoissa, mönkijöissä ja 
päältä ajettavissa ruohonleikkureissa, 
voi palauttaa alueellisiin keräys-
pisteisiin. Lähimmät alueelliset 
keräyspisteet ja ajoneuvo akkujen 
keräyspisteet löytyvät osoitteesta 
kierratys.info.

Yksinomaan ammattikäyttöön 
tarkoitettujen isojen teollisuus-
akkujen kierrätysohjeet saa 
maahantuojalta.
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Missä ja miten paristot ja akut kerätään? 

1. Kerää soveltuvaan keräysastiaan. Kerätyt paristot ja akut tulee 
kuljetusta varten aina siirtää Recser Oy:n toimittamaan kuljetuslaatikkoon, sillä 
paristot ja akut kuuluvat vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun sääntelyn 
piiriin. Paristot ja akut voi kerätä suoraan myös kuljetuslaatikkoon.

2. Tilaa nouto vasta, kun kuljetuslaatikko on täynnä. Noudon 
täydelle laatikolle voi tilata osoitteesta: www.paristokierratys.fi osiosta 
“Keräyspisteille”. Tyhjä laatikko toimitetaan automaattisesti tilalle noudon 
yhteydessä.

3. Sijoita paristolaatikko paikkaan, jossa: 
• sitä voidaan valvoa, esimerkiksi kassojen tai infopisteen läheisyyteen
• ei ole palavaa materiaalia lähistöllä
• keräysastiaa ei käytetä roska-astiana
• on huoneenlämpöistä, kuivaa ja josta keräysastia ei voi pudota
• on sammutuspeite tai muu soveltuva alkusammutusvälineistö sekä 

palohälytysjärjestelmä lähellä.

4. Sijoita palautusohjeet näkyvälle paikalle
• Voit tulostaa keräysastian yhteyteen sijoitettavan palautusohjeen 

osoitteessa www.paristokierrätys.fi (Keräyspisteille-osion ohjemateriaalit).
• Sijoita teippirulla keräyslaatikon viereen varausta sisältävien paristojen ja 

akkujen sekä litiumparistojen ja -akkujen virtanapojen teippaamista varten.

5. Tarkista keräysastian sisältö mieluiten päivittäin ennen 
myymälän sulkemista 
• Poista astiasta roskat ja muu sinne kuulumaton kuten lamput, sähkölaitteet 

yms. 
• Tarkista, että etenkin litiumparistojen ja -akkujen virtanavat on teipattu 

piiloon oikosulkuriskin pienentämiseksi.
• Vanhentuneet paristot voit palauttaa astiaan myyntipakkauksissaan.

Jos paristojen kierrätykseen liittyy ongelmia tai vaaratilanteita, otathan 
viipymättä yhteyttä Paristokierrätystä hoitavaan Recser Oy:hyn. Kaikki 
keräys- ja noutotilausohjeet löytyvät Paristokierrätyksen sivuilta  
www.paristokierrätys.fi Keräyspisteille-osiosta.  


