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YLEISET OHJEET JAKELIJAN PAKKAAMASTA NOUTOERÄSTA JA KULJETUKSISTA 
 
Tähdellä (*) merkittyjen sanojen merkityksen voit tarkastaa sanastosta: www.serkierratys.fi/fi/kaupoille/ohjeet-
kaupan-henkiloestoelle/sanasto  
 

Keräysastioiden sijoittelu 
 
1. SER-keräysastiat sijoitetaan kaupan sisätiloihin. Noutoa odottavat voivat olla ulkona lukitussa ja katetussa 

tilassa (säältä suojassa). 

2. Tarkista vakuutusyhtiöltäsi mahdolliset vaatimukset sähkö- ja elektroniikkalaiteromun väliaikaiselle 

säilytykselle. 

 

Tarkoituksenmukainen noutoerä (minimi) 
 
1. Myyntipinta-alaltaan vähintään 200 m2 erikoiskauppa* tai vähintään 1000 m2 päivittäistavarakauppa*: 

  

 Pien‐SER* ja lamppu-SER* noin 600 litraa esim. EUR‐kuormalavalle tai kertalavalle (800 mm x 1200 mm) 

pakattuna, tämä tarkoittaa esim. 16 kpl 40 litran vetoisia pahvilaatikoita. 

 Muu SER 1/1 noin 1000 litraa esim. EUR‐kuormalavalle tai kertalavalle (800 mm x 1200 mm) pakattuna. 

Suuria palautuvia laitemääriä vastaanottavan jakelijan pisteen kanssa voidaan erikseen sopia myös 20 ft 

merikontin käyttämisestä. 

 

2. Myyntipinta-alaltaan alle 200 m2 erikoiskauppa* tai alle 1000 m2 päivittäistavarakauppa*: 

 

 Muu SER 1/1 noin 600 litraa esim. EUR kuormalavalle tai kertalavalle (800 mm x 1200 mm) pakattuna. 

Suuria palautuvia laitemääriä vastaanottavan jakelijan pisteen kanssa voidaan erikseen sopia myös 20 ft 

merikontin käyttämisestä. 

 

3. Data-SER® -keräysastia* Täysi 140 l tai 360 l keräysastia. 

 

Erän pakkaaminen kuljetusta varten 
 
1. Jakelijan on huolehdittava tiedotuksesta kuluttajille, jotta kuluttaja palauttaa käytöstä poistamansa SE-

laitteet: 

 ilman tuotepakkauksia, ohjekirjoja tai muuta mediaa (esim. dvd- tai cd-manuaali) 

 pölynimurit ilman pölypusseja 

 mikroaaltouunit tai kahvinkeittimet ilman lasipannuja, lasilautasia tai lasikupuja 

 tulostimet ilman muste- tai värikasetteja 

 kylmälaitteet ilman elintarvikkeita 

 

2. Täysi data-SER® -keräysastia ei vaadi kaupalta erillisiä pakkaustoimenpiteitä vaan se soveltuu kuljetukseen 

sellaisenaan. 
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3. Noudettavien SER-laitteiden mukana voi palauttaa myös täydet Paristokierrätyksen paristolaatikot. 

Paristolaatikoista tulee mainita noutotilauksen yhteydessä, näin kuljetusliike osaa toimittaa tyhjät laatikot 

tilalle. (Pelkkien paristolaatikoiden nouto tilataan osoitteesta www.paristokierratys.fi löytyvien ohjeiden 

mukaisesti.) 

 

4. Kuljetuserän pakkaamisessa voidaan käyttää apuvälineinä esim. tarkoitukseen soveltuvia pahvilaatikoita tai 

esim. isommista kodinkoneista voidaan pakata lavallinen kuljetuseräksi esimerkiksi muovittamalla ja/tai 

teippaamalla tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla kuljetuserän siirtämisen ja kuljetuksen onnistumisen 

varmistamiseksi. 

 

SER-kierrätyksen suosittelemia keräysastioita 
 

Maksuttomat: 
 

 Data-SER -astia: 140 l tai 360 l ko. laitteita uusina myyville kaupoille. 

HUOM! Tuottajien kaupalle maksutta tarjoamat lukitut tai sinetöidyt data‐SER® ‐keräysastiat tulee sijoittaa 
kontrolloidusti myymälätiloihin kuluttajien niihin palauttamien tietotekniikka‐laitteiden varkauksien 
ennaltaehkäisemiseksi 

 
Maksulliset: 
 

 Combo‐astia (pahvinen, koottava, 800 mm x 1200 mm x 1600 mm), EUR‐kuormalavalle tai kertalavalle (800 

mm x 1200 mm) sijoitettavaksi. Combo sisältää erilliset osiot SE‐laitteille, lampuille ja pitkille (max 1600 mm) 

loisteputkille. 

 120 litran pahvinen pien‐SER‐laatikko (400 mm x 400 mm x 800 mm) 

 120 litran pahvinen lamppu‐SER‐laatikko (400 mm x 400 mm x 800 mm) 

 Pahvinen lavakaulus (800 mm x 1200 mm x 900 mm) EUR‐kuormalavalle tai kertalavalle (800mm x 1200 mm) 

sijoitettavaksi. 

 Pahvinen ½ lavakaulus (800 mm x 600 mm x 900 mm) 2 kpl / EUR-kuormalavalle, 1 kpl / myymälälavalle (800 

mm x 600 mm) tai 2 kpl / kertalavalle (800 mm x 1200 mm) sijoitettavaksi. 

 Loisteputkipahvilaatikko (mahtuu noin 400 loisteputkea) 

 

Siirtoasiakirjat 
 
Tarkoituksenmukaiseen, SER-kierrätyksen ohjeiden mukaan pakattuun kuljetuserään tulee aina liittää 
siirtoasiakirja. Kuljetusliikkeen tilausjärjestelmä toimittaa noudon tilaajalle kuljetuksessa tarvittavat dokumentit 
sähköpostitse. Tilaajan tulee tulostaa ja vahvistaa rahtikirja/siirtoasiakirja allekirjoituksellaan. 
 
Myös tulostettavat osoitelaput (kollilaput) tulee kiinnittää lähetettävän erän yhteyteen. Mikäli noudon tilaajalla ei 
ole tulostusmahdollisuutta, tulee tämä ilmoittaa kuljetusliikkeelle, joka tulostaa tarvittavat dokumentit ja 
toimittaa ne tilaajalle. 
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Muuta huomioitavaa 
 

 Kuljetuserä tulee olla noudettavissa vaivattomasti myymälän etuovelta tai tavanomaiselta rahdin 

lastauspaikalta. Vaihtoehtona SER-kierrätyksen noudolle jakelija voi itse maksutta viedä myymälään 

kertyneen SE-romun SE-tuottajayhteisöjen alueellisiin keräyspisteisiin. 

 Kuljetuserän saa luovuttaa vain SER‐kierrätyksen nimeämälle, jätetiedostoon rekisteröityneelle kuljettajalle. 

 Myymälään kertynyt sähkö- ja elektroniikkalaiteromu haetaan tuottajien toimesta vähintään 2 vuoden välein 

riippumatta myymälän koosta ja myynnissä olevien tuotteiden valikoimasta elleivät kunnalliset 

jätehuoltomääräykset muuta edellytä. 

 Jos kauppa käyttää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun pakkaamiseen omaa lavaa, tekee SER-kierrätys kaupan 

kanssa lavanvaihtosopimuksen. 


