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1 Paristokierrätyksen kuljetusvälineet 
 
Recser Oy:n keräysjärjestelmä Paristokierrätys toimittaa suurempia 
määriä käytettyjä paristoja ja akkuja vastaanottaville ja kerääville sopi-
muskumppaneilleen käytettyjen paristojen ja akkujen kuljetukseen so-
veltuvia UN-hyväksyttyjä muovitynnyreitä (vetoisuus 110 litraa). Tyhjiä 
tynnyreitä toimitetaan keräyspaikalle aina täysi lavallinen (5 tai 10 kpl).  
 
Jos lähetät käytettyjä paristoja ja akkuja muissa kuin Paristokierrätyk-
sen kuljetuspakkauksissa, ota yhteys ennen kuljetustilauksen tekemistä 
Recser Oy:hyn, joka antaa noutoluvan DB Schenkerille. Käytetyt paris-
tot ja akut kuuluvat aina VAK-lainsäädännön piiriin, koska mukana on 
litiummetalliakkuja (UN 3090) ja litiumioniakkuja (UN 3480).  
 
 

2 Millaisia paristoja ja akkuja kuljetusvälineisiin saa pakata? 
 
Paristokierrätyksen kuljetusvälineisiin saa pakata kaikki käytöstä poistetut paristot ja akut, jotka ovat kooltaan 
käsin kannettavissa, suljettuja ja mahtuvat tynnyriin. Esimerkkejä: 

 

 
 
 
 
 
 

Vahingoittuneet/puutteelliset sekä 
kaikki sähköisten liikkumisvälinei-
den litiumioniakut muovipussissa. 

Vuotavat paristot pussissa 

Standardiparistot ja -akut Sähköisten liikkumisvälineiden akut Laiteakut ja -paristot 

Kannettavat litiumkäynnistysakut 
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KYLLÄ: kaikki kooltaan kannettavat 
 
 Standardiparistot ja -akut, kuten AA-, 9V ja nappiparistot.  

 

 Sähköisten liikkumisvälineiden akut, kuten sähköpyörien, sähköpotkulautojen ja tasapainolautojen 
akut. 
 

 Laiteakut ja -paristot, kuten matkapuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa, leluissa, johdottomissa 
työkaluissa, sähköhammasharjoissa, partakoneissa, käsikäyttöisissä pölynimureissa, terveydenhuollon 
laitteissa, mittalaitteissa yms. käytettävät akut. 
 

 Kannettavat litiumkäynnistysakut, kuten mopojen, moottoripyörien, mönkijöiden, skoottereiden ja 
päältä ajettavien ruohonleikkureiden käynnistysakut. 

 
EI: kooltaan kannettavia isompia, ei lyijyakkuja, ei purettuja akkuja. 

× Ajovoima-akuista puretut osat, joita ovat henkilö-, paketti-, kuorma- tai linja-
autoissa käytettävät sähkö- tai hybridiauton liikuttamiseen tarvittavat akut. 
Näihin kuuluvat myös käyttövoima-akut, joilla tarkoitetaan autoissa käytettä-
vää sähkö- tai hybridiauton apulaitteiden käyttämiseen tarvittavaa energiava-
rastoa. Palautusohje: Vastaanottopisteet sähköautojen ajovoima-akuille ovat 
valtuutetut automerkkihuollot sekä Suomen Auto-kierrätyksen romuajoneuvo-
jen vastaanottopisteet. Lisätietoa verkkosivuilla: https://autokierratys.fi/. 
 

× Suojaamattomat puretut akkukennostot, suojaamattomat kennostot aiheut-
tavat vakavan oikosulku- ja tulipalovaaran. 
 

× Autojen litiumkäynnistysakut, joita ovat isompien ajoneuvojen, kuten auto-
jen litiumpohjaisia käynnistysakut. Palautusohje: Ota yhteys maahantuojaan 
kierrätysohjeiden saamiseksi.  
 

× Sähkömoottoripyörien ajovoima-akut, palautusohje: Ota yhteys maahan-
tuojaan kierrätysohjeiden saamiseksi. 
 

× Muut isot teollisuusparistot ja -akut, joita ovat sellaiset yksinomaan teollisuus- 
ja ammattikäyttöön suunnitellut paristot ja akut, jotka eivät ole koonsa puolesta 
vaivatta käsin kannettavissa. Palautusohje: Ota yhteys maahantuojaan kierrä-
tysohjeiden saamiseksi.  
 

× Erityisiin sotilaallisiin käyttötarkoituksiin suunnitellut paristot tai akut, joita 
on valtion keskeisten turvallisuusetujen turvaamiseen liittyvissä sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteissa, aseissa, ammuksissa ja sotatarvikkeissa.  
 

× Lyijypohjaiset akut, kuten autojen, moottoripyörien, mopojen ja muiden ajo-
neuvojen käynnistysakut, lyijypohjaiset teollisuusakut sekä veneakut. Lyijyakun 
erottaa muista akuista siinä olevasta Pb -merkinnästä sekä raskaasta painosta. 
Palautusohje: Palautusohje: Kaikki lyijyakut voi laittaa lyijyakkujen keräysasti-
aan. Jos sellaista ei ole keräyspisteessä, voi kannettavat lyijyakut laittaa Paris-
tokierrätyksen tynnyriin. 
 

  

Ajovoima-akut  
(Kuva: Autotuojat ja -teollisuus ry) 
 

Suojaamattomat puretut akku-
kennostot (Kuva: Akkuser Oy) 

Lyijypohjaiset akut 
(Kuva: Akkukierrätys Pb Oy) 
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3 Paristojen ja akkujen pakkaaminen kuljetusta varten 
 
EHJÄT: (VAK erityismääräys 377, pakkaustapa P909)  
 
- Suojaa litiumparistojen ja -akkujen ulkoiset virtanavat oikosuluilta ja 

vaaralliselta lämmön kehittymiseltä esimerkiksi teippaamalla, muovi-
pussin/-kelmun avulla ja sekoittamalla ne muiden paristojen ja akkujen 
kanssa. Muidenkin runsaasti varausta sisältävien (mm. vanhentuneiden) 
paristojen ja akkujen virtanavat tulee suojata teippaamalla tai laitta-
malla ne astiaan alkuperäispakkauksissa.  

- Käsittele paristoja ja akkuja varoen, jotta ne eivät vaurioidu.  
- Kerää tynnyri täyteen, jotta paristot ja akut eivät pääse liikkumaan 

kuljetuksen aikana.  
- Sähköisten liikkumisvälineiden akut suosittelemme pakkaamaan 

VAK-erityismääräyksen 376 ja pakkaustavan P908 mukaisesti.  
 

 
VAHINGOITTUNEET1 YLI 500 G:N PAINOISET LITIUMAKUT: (VAK erityismääräys 376, pakkaustapa P908) 
 
Vaurioituneille/puutteellisille akuille tulee olla oma paikka siten, että ne ovat erillään ehjistä akuista. 
Vaurioituneet/puutteelliset akut pakataan suoraan ko. akuille tarkoitettujen kuljetusohjeiden mukaisesti, 
eli seuraavasti:  
• Jokainen vahingoittunut akku pakataan yksittäin tiiviiseen muovipus-

siin ja asetetaan vaurioituneille/puutteellisille akuille varattuun erilli-
seen tynnyriin.  

• Kun pakkaus täyttyy tai kun sitä tullaan noutamaan, voidaan pakkauk-
seen jäävä tyhjä tila täyttää soveltuvalla sulloaineella, kuten kuivalla 
hiekalla tai vermikuliitilla. 

• Merkitse vahingoittuneita/puutteellisia akkuja sisältävän tynnyrin kansi 
merkinnällä ”sisältää vermikuliittia/hiekkaa” esim. tarralla tai teipatulla 
lapulla.  

• Mikäli vahingoittuneita/puutteellisia akkuja palautuu harvoin, pakkaa 
ne kuljetusta varten ehjiä paristoja ja akkuja sisältävien tynnyreiden 
päällimmäiseksi. Täytä pakkaukseen tyhjä tila vermikuliitilla ja merkitse tynnyrin kansi. 

 
 

3.1 Pakkaustarvikesäkki (sulloaine) 
 

Pakkaustarvikesäkki painaa n. 6 kg sisältäen sulloaineeksi tarkoitettua irto-
vermikuliittia ja 40 kpl Paristokierrätyksen muovipusseja.  

Vermikuliitti on tarkoitettu käytöstä poistettujen puutteellisten ja vahin-
goittuneiden yli 0,5 kg litiumakkujen pakkaamiseen Paristokierrätyksen 
tynnyreissä VAK erityismääräys 376, pakkaustavan P908 mukaisesti.  

Lisää irtovermikuliittia vahingoittuneille/puutteellisille akuille varattuun tyn-
nyriin tarpeen mukaan ennen tynnyrin edelleen lähettämistä niin, että akut 
eivät pääse liikkumaan kuljetuksen aikana. 

 

1 Akku on fyysisesti vaurioitunut, eli esim. akun kuoressa on halkeama tai siitä selkeästi puuttuu palanen, akussa on selkeitä kolhuja, 
akussa on vauriosta johtuva reikä, akku on vääntynyt tai muutoin muuttanut muotoaan, tai siinä on muita fyysisiä tai mekaanisia vaurioita, 
akusta vuotaa kemikaaleja, akkuun tiedetään kohdistuneen voimakas isku esim. putoamisen seurauksena, akun tiedetään olleen häiriöti-
lanteessa, esim. ”kärähtäneen” laitteen sisällä, akun tiedetään olleen käytössä sähköisessä liikkumavälineessä, akkua on ladattu tai yri-
tetty ladata viimeisen kahden vuorokauden aikana.  
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4 Tynnyreiden välivarastoiminen 
 
Sijoita paristotynnyrit niille osoitettuun paikkaan: 
 

• jonka lähellä ei ole herkästi palavaa materiaalia 
• jossa niitä ei käytetä roska‐astiana 
• joka on kuiva ja valvottu sekä mielellään huoneen- 

lämpöinen 
• joka ei ole suorassa auringonpaisteessa 
• jossa on soveltuva palohälytysjärjestelmä ja ilmanvaihto 

 

 
 
 
Vaurioituneille/puutteellisille akuille tulee olla oma paikka siten, että ne ovat erillään ehjistä akuista.  
 
Säilytä paristoja ja akkuja sisältäviä tynnyreitä kannet suljettuina. Pidä tynnyrit lavalla jo ennen niiden täyttä-
mistä, sillä täysi tynnyri painaa liian paljon käsin nostettavaksi.  
 
Varastoitujen paristojen ja akkujen määrä tulee pitää mahdollisimman pienenä, tilaa siis nouto heti kun mini-
minoutoerä on täynnä. 
 

5 Tynnyreiden valmistelu noutoa varten 
 
Tynnyreitä noudetaan vain lavoittain. Älä lähetä vajanaisia lavoja. Täysien tynnyreiden miniminoutoerä on 2 
kpl teholavalle pakattuna.  
 
Tynnyreitä mahtuu lavoille seuraavanlaisesti: 
 

- FIN-lava = 5 tynnyriä 
- EUR-lava = 4 tynnyriä 
- Teholava = 2 tynnyriä 

 
Sido täyteen kerätyt tynnyrit yhteen ennen noutoa muovikelmulla. Mikäli sinulla ei ole sitomiseen tarvittavia 
välineitä, ilmoita siitä noutotilauksen yhteydessä, jotta kuljettaja osaa varata tarvittavat välineet mukaansa.  
 
Älä käytä mustaa kelmua täysien tynnyreiden kanssa, sillä tynnyreissä olevien merkintöjen tulee olla näky-
vissä kuljetuksen ajan.  
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6 Noutotilauksen tekeminen 
 
Tee täysien tynnyreiden noutotilaus helposti sähköisellä lomakkeella: https://www.paristokierratys.fi/kerays-
pisteille/taysien-paristotynnyreiden-noutotilaus/. 

Ohjeet noutotilauksen tekemiseen sähköisellä lomakkeella:  
 

1. Täytä lomakkeelle omat yhteystietosi, nouto-osoite ja keräyspaikkakohtainen ID-numero. (Mikäli ke-
räyspaikkasi ID-numero ei ole tiedossa, ota yhteys: info@recser.fi tai 010 249 1717.) 

2. Valitse noutopäivä pudotusvalikosta. 
3. Täytä Tavararivi -otsikon alle pakkaustyyppi ja kappalemäärä. 
4. Hyväksy vielä palvelun käyttöehdot ja vahvista tilaus. 
5. Vahvistuksen jälkeen luo ja tulosta kuljetusasiakirjat. 

 
Ohjeet puhelintilauksen tekemiseen: 
 
Voit tehdä noutotilauksen myös puhelimitse arkisin klo 8–16 numerosta 010 520 3455. 
 
Huom. Asiakasnumero 60003279 sekä keräyspaikkakohtainen ID-numero on aina mainittava tilauksen yhtey-
dessä. Mikäli keräyspaikkasi ID-numero ei ole tiedossa, ota yhteys: info@recser.fi tai 010 249 1717. 
 
Tilauskeskus lähettää puhelintilauksissa kuljetusasiakirjat tilaajalle sähköpostitse tulostettaviksi. Mikäli sinulla 
ei ole tulostusmahdollisuutta, mainitse tästä tilauksen yhteydessä. 
 
Kuljetusasiakirjat ja kolli-/osoitelaput: 
 
Noutoa varten tulostettavat kuljetusasiakirjat koostuvat neljänä sivuna tulostuvasta rahtikirjasta ja kollikohtai-
sista osoitelapuista. Tulostetuista ja allekirjoitetuista rahtikirjoista kolme annetaan mukaan kuljettajalle, yksi 
jää noutopaikalle. Noutopaikan tulee säilyttää rahtikirjaa jätelain siirtoasiakirjoja koskevien vaatimusten mu-
kaan 3 vuotta. Kiinnitä jokaiseen lavalliseen tynnyreitä yksi tulostettu kolli-/osoitelappu ja sijoita noudetta-
vat astiat tavanomaiselle rahdin lastausalueelle. 
 
Muuta huomioitavaa: 
 
Tynnyrit noudetaan 7 päivän kuluessa tilauksesta Recser Oy:n sopimuskuljettajana toimivan DB Schenkerin 
toimesta. Recser Oy:n tynnyreitä ei saa luovuttaa muille kuin DB Schenkerin edustajille. 
 

6.1 Tyhjien tynnyreiden tilaaminen 
 
Tyhjiä tynnyreitä saat tilattua puhelimitse DB Schenkeriltä yllä olevasta numerosta tai sähköpostiosoitteesta 
cc.turku@dbschenker.com. Muista mainita keräyspaikkakohtainen ID-numero ja asiakasnumero 60003279. 
Mikäli keräyspaikkasi ID-numero ei ole tiedossa, ota yhteys: info@recser.fi tai 010 249 1704. 
 

Tyhjiä tynnyreitä voit tilata 5 kpl tai 10 kpl kerrallaan. Sulloainetta eli pakkaustarvikesäkin saat tarvittaessa tuo-
tenimikkeellä "Pakkaustarvikkeita akulle". Voit tilata myös ohjejulisteen yli 0,5 kg litiumakkujen luokittelulle, 
turvalliselle käsittelylle ja pakkaamiselle tuotenimikkeellä "Juliste keräyspisteelle". 
 
Tarvittaessa voit tilata teholavan tyhjien tynnyreiden tilauksen yhteydessä mainitsemalla tuotenimikkeen  
”Teholava tynnyrien mukaan”.  
 

Huomioithan, että tyhjiä tynnyreitä ei toimiteta automaattisesti täysien noudon yhteydessä, siksi suositte-
lemme tilaamaan tyhjiä tynnyreitä aina myös varalle.  

https://www.paristokierratys.fi/kerayspisteille/taysien-paristotynnyreiden-noutotilaus/
https://www.paristokierratys.fi/kerayspisteille/taysien-paristotynnyreiden-noutotilaus/
mailto:info@recser.fi
mailto:info@recser.fi
mailto:cc.turku@dbschenker.com
mailto:info@recser.fi
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6.2 Keräyspaikkakohtainen ID 
 

Merkitse tähän muistiin teille toimitettu ID-numero: __________ 
 

7 Paristotynnyriin kuulumattomien akkujen kierrätysohjeet 
 

7.1 Sähköautojen ajovoima-akkujen kierrätysohjeet 
 
Vastaanottopisteet sähköautojen ajovoima-akuille ovat valtuutetut automerkkihuollot sekä Suomen Autokier-
rätyksen romuajoneuvojen vastaanottopisteet. Merkkihuollot ovat pääasiallinen vastaanottopiste niille akuille, 
jotka tulevat elinkaarensa päähän ajoneuvon käytön aikana.  
 
Romuajoneuvojen vastaanottopisteet puolestaan vastaanottavat ajovoima-akkuja lähinnä kierrätettäväksi tule-
vista elinkaarensa päässä olevista sähkö- ja hybridiautoista. Romuajoneuvojen vastaanottopaikat sekä lisää 
aiheesta Suomen Autokierrätyksen sivuilta: https://autokierratys.fi/kuluttajille/vastaanottopaikat/.  

7.2 Autojen litiumkäynnistysakkujen kierrätysohjeet 
 
Autojen litiumkäynnistysakuille ei ole olemassa omaa tuottajayhteisöä. Pyydä kierrätysohjeet maahantuojalta. 

7.3 Sähkömoottoripyörien ajovoima-akkujen kierrätysohjeet 
 

Sähkömoottoripyörien ajovoima-akuille ei ole olemassa omaa tuottajayhteisöä. Pyydä kierrätysohjeet maa-
hantuojalta.  

7.4 Muiden isojen teollisuusakkujen kierrätysohjeet 
 

Muut isot teollisuusparistot ja -akut ovat yksinomaan teollisuus- ja ammattikäyttöön suunnitellut paristot ja 
akut, jotka eivät ole koonsa puolesta vaivatta käsin kannettavissa. Pyydä kierrätysohjeet maahantuojalta. 
 

  

https://autokierratys.fi/kuluttajille/vastaanottopaikat/
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8 Täydentävät keräysvälineet: Paloturvakaappi paristotynny-
reille 

 
Recser Oy:n yhteistyökumppani Tokset Oy valmistaa Tokset Litium Collector paloturvakaappeja. Paristotyn-
nyrit voidaan sijoittaa helposti siirrettäviin paloturvakaappeihin. Paloturvakaapit on mitoitettu Recserin paris-
totynnyreiden mukaan. Valikoimissa on kaksi eri mallia paloturvakaapeille: myymälämalli, johon sopii yksi pa-
ristotynnyri sekä varastointimalli, johon sopii kaksi paristotynnyriä.  
 
Automaattisella alkusammuttimella varustettuna Tokset Litium Collector lisää turvallisuutta keräyspisteissä 
kauppaliikkeissä ja litiumakkujen välivarastoinnissa.  
 
Lisätiedot, hintatiedustelut ja tilaukset: 
 
Tokset Oy 
Puh: 010 4228 300 
Sähköposti: info@tokset.com 
www.tokset.com 
 
Kuva paloturvakaapista sekä muita täydentäviä keräysvälineitä löydät Paristokierrätyksen verkkosivuilta: 
https://www.paristokierratys.fi/kerayspisteille/taydentavia-keraysvalineita/.  
  

http://www.tokset.com/
https://www.paristokierratys.fi/kerayspisteille/taydentavia-keraysvalineita/
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Ilmoita tapahtuneesta palosta tai vaaratilanteesta Recser Oy:lle osoitteeseen info@recser.fi. Kirjoita viestiin: 

• Tapahtuman ajankohta 
• Millainen akku oli kyseessä. 
• Muita tietoja tapahtuneesta palosta: mitä tapahtui, missä, miten palo huomattiin ja mitä toimenpiteitä toteutettiin.  
• Lisää kuvia, jos mahdollista.  

Recser Oy kysyy tarvittaessa lisätietoja ja tarkentavia kysymyksiä.  

Litiumakun pakkaus VAK erikoismääräys 376, P908 mukaisesti: 

• Pakkaa akku muovipussiin. Mikä tahansa muovipussi käy. 
• Aseta akku Recser Oy:n punaiseen tynnyriin siten, ettei se pääse liikkumaan kuljetuksen aikana (tynnyri täyteen akkuja ja sulloainetta, 

esimerkiksi vermikuliittia ympärille). 
• Puutteellisille akuille tulee olla oma merkitty tynnyri. Merkitse kanteen tynnyrin sisältävän sulloainetta, esim. tarralla tai teipillä.  

      

                             

9  Toimintaohjeet vaaratilanteissa 
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VAROITUS! 
Litiumioniakun palamisesta syntyy hengenvaarallisia savukaasuja ja voi sinkoilla 

kennostoja. Älä lähesty palavaa tai epäilyttävää akkua ilman asianmukaista 
suojavarustusta. Evakuoi tila välittömästi. 

        Käytöstä poistettu akku savuaa tai palaa: 

1. SUOJAA ITSESI ASIANMUKAISIN SUOJAVÄLINEIN  
savukaasuilta sekä sinkoilevilta kennostoilta. 
 

2. JOS MAHDOLLISTA/TURVALLISTA, TUKAHDUTA LIEKIT ESIM. 
SAMMUTUSPEITTEELLÄ JA SIIRRÄ AKKU ULOS 
 

3. POISTU HUONEESTA JA SULJE SEN ILMASTOINTI  
 

4. SEURAA PELASTUSSUUNNITELMAA 

Tee tapahtuneesta akkupalosta ilmoitus Recser Oy:lle sähköpostitse osoittee-
seen info@recser.fi. Tarkemmat ohjeet alla.  

Käytöstä poistettu akku kuumenee, turpoaa voimakkaasti  
tai pitää outoa ääntä: 

1. SUOJAA ITSESI ASIANMUKAISIN SUOJAVÄLINEIN  
vähintään hansikkaat ja suojalasit 
 

2. SIIRRÄ AKKU PALOTURVALLISEEN PAIKKAAN 
Esimerkiksi ulos, palonkestävään astiaan tai peitä akku sammutuspeitteellä ja 
siirrä palokuorma ja muut akut pois reagoivan akun läheisyydestä.  
 

3. PIDÄ AKKUA PALOTURVALLISESSA PAIKASSA VÄHINTÄÄN 48 H 
Tämän jälkeen voit arvioida akun tilan uudelleen. Jos tila on vakaa, voit pakata 
akun vahingoittuneille tai puutteellisille tarkoitettujen vaatimusten (VAK eri-
koismääräys 376, P908) mukaisesti. Tarkemmat ohjeet alla. 

 

        
    

info@recser.fi  
+358 10 249 1717
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