
 

 

 

 

   

 
 

 
   

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

  
      

 
      

  
      

 
      

 
      

 
      

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

              

              

              

         
 
 

   
      

         
 

V  i  r  a  n o  m  a i  n  e n  t  ä y  t  t  ä ä  

Dnro 

TUOTTAJAYHTEISÖN HAKEMUS TUOTTAJAREKISTERIIN 

1. Tiedot paristojen ja akkujen tuottajayhteisöstä 
Nimi * Y-tunnus * 

Osoite * 

Postinumero * Postitoimipaikka * 

Puhelin * Yrityksen kotisivujen www-osoite 

Laskutusosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Verkkolaskuosoite Välittäjätunnus 

Yhteyshenkilön nimi * 

Puhelin Sähköpostiosoite * 

Yhteyshenkilön toimipaikan jakeluosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

* Pakollinen tieto 

2. Tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien markkinoille saattamat tuotteet ja niiden keräys 

Suomen markkinoille saatetut 
paristot ja akut 

Arvio markkinoille saatettujen 
paristojen ja akkujen määrästä 

(t/a) 

Arvio tuottajayhteisön 
järjestämän jätehuollon piiriin 
tulevien paristojen ja akkujen 

määrästä (t/a) 

Kannettavat paristot ja akut 

Ajoneuvoparistot ja -akut 

Teollisuusparistot ja -akut 

tiedot markkinoille saatetuista ja jätehuollon piiriin tulevista paristoista ja akuista on esitetty liitteessä nro 

3. Tuottajayhteisön perustajien nimi, Y-tunnus ja toimiala 

tiedot on esitetty liitteessä nro 
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4. Tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien nimi, y-tunnus, tuottajayhteisöön liittymispäivämäärä 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

5. Tuottajayhteisön säännöt ja muut selvitykset, josta käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken 
ja miten tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa 
(esim. tuottajavastuun siirtosopimus) 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

6. Kuvaus tuottajayhteisön järjestämästä käytöstä poistettujen akkujen ja paristojen erilliskeräys- ja 
vastaanottopaikkaverkostosta, kuljetuksesta, uudelleenkäytön valmistelusta, kierrätyksestä sekä muusta 
hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

7. Selvitys käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

8. Uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämiseen liittyvät sopimukset ja selvitys sopimuskumppaneiden 
voimassa olevista ko. toimintaan vaadittavista ympäristöluvista 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

ely20k1_fi 04/2022 2/3 



   

  
   

 
      

         
 
 

   
  

  
      

         
 
 

 
      

 
  

 

 
      

 

       
 
 

 

 

9. Selvitys tuottajayhteisön riittävistä taloudellisista järjestelyistä toimintansa asianmukaiseksi
järjestämiseksi (viimeksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös, alkaneen tilikauden talousarvio) 
sekä toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämisestä 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

10. Omavalvontaa koskeva suunnitelma (kuvaus kirjanpidon toteuttamisesta ja sitä koskevien tietojen
luotettavuuden arvioinnista ja kehittämisestä, kustannusvastuun täyttymisen arvioinnista,
maksuosuuksien seurannasta ja kehittämisestä sekä tehtävistä tarkastuksista) 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

11. Muut tiedot ja liitteet 

12. Allekirjoitus 

Vakuutan ilmoitettujen tietojen pitävän paikkansa. 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Lähetä täytetty lomake liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi) 
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