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Muovipakkaukset kierrätykseen muu muovi sekajätteeseen
Keräykseen voi palauttaa tyhjinä, puhtaina ja kuivina kotitalouksien muovipakkaukset, jotka ovat alun
perin olleet jonkun tuotteen pakkauksia. Pakkauksia ovat myös kauppakassit ja myyntipaikalla käytetyt
pakkaukset, kuten esimerkiksi mukaan myydyn sämpylän ympärillä ollut muovikääre ja ostotaimien
muovipakkaukset. PVC-muovisia pakkauksia ei voi kierrättää.

Muovipakkausten
keräykseen

Ennen kierrätystä

Lisätietoa

Elintarvikkeiden tyhjät muoviset
pakkaukset, kuten jogurttipurkit,
voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja
valmisruokapakkaukset

Huuhtaise tai pyyhkäise tyhjät
pakkaukset tarvittaessa.
Sellainen puhtaus riittää, josta
ei aiheudu hajuhaittoja.

Mustan pakkausmuovin saa
laittaa kierrätykseen – sen
tunnistaminen kierrätysprosessissa kehittyy kokoa ajan

Tyhjät muoviset pesuaine-,
sampoo- ja saippuapullot

Irrota korkit ja kannet. Se
helpottaa pakkausten
jatkojalostamista

Kahden materiaalin pakkaukset
(monet sipsi- ja kahvipaketit) voi
rypistää. Oikeneva pakkaus on
muovia. Metallipakkaus ei
palaudu alkuperäiseen
muotoonsa (esim. lemmikkien
ruokapakkaukset).

Muovikassit, -pussit ja -kääreet
Tyhjät muovipullot, -kanisterit
ja -purkit, mieluiten litistettynä,
korkit ja kannet erikseen
Tyhjät, puhtaat ja kuivat lääke-,
vitamiini- ja luontaistuotepakkaukset

Biohajoavat pakkaukset on
tarkoitettu ensisijaisesti
kompostointiin, mutta ne voi
laittaa muovipakkausten
keräykseen.
Kierrätysprosessissa biohajoava
pakkaus ohjataan energiahyödyntämiseen, sillä itsestään
hajoavana materiaalina se
aiheuttaisi haittaa
kierrätysprosessissa.

Ladattavia aineistoja:
•

HSY:n muovipakkausten lajitteluopas

•

Ylen ’I love muovi’ -juliste ja lajitteluohje

Suomen kiertovoima KIVO ylläpitää karttaa, josta löytää lähimmät kierrätyspisteet, jos omassa
siirtolapuutarhassasi ei ole kaikkia keräysastioita https://www.kierratys.info/
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Kunta vastaa muovituotteiden keräyksestä
Muovituotteiden keräys on kunnan jätehuollon vastuulla. Muovituotteet voivat sisältää myös esimerkiksi
elektroniikkaa, kuten vaikkapa leikkikalujen elektroniikka. Elektroniikkatuotteille puolestaan on järjestetty
erillinen ns. SER-jätteen keräys. Ota yhteyttä oman kuntasi jätehuoltoon, jotta saat selville kuntasi antaman
ohjeistuksen keräyksen järjestämisestä.

EI muovipakkausten keräykseen

Lisätietoa

Muut muovit ja muoviesineet, kuten
rikkinäiset kastelukannut, keittiövälineet ja
lelut

Sekajätteeseen

Purkit ja tölkit, joissa on vaarallisten aineiden
jäämiä kuten maalia, kemikaaleja, öljyä tai
lääkkeitä

Vaaralliset jätteet niille tarkoitettuun
keräykseen.

Muita muoviesineitä kuin pakkauksia esimerkiksi lelut, keittiötarvikkeet,
hammasharjat tai kastelukannut eivät ole
pakkauksia

Lääkkeitä sisältävät pakkaukset apteekkiin

Etsi lähin vaarallisen jätteen keräyspaikka:
www.kierratys.info

PVC-muovipakkaukset (PVC, 3 tai 03)

Muovipakkausten keräys perustuu tuottajavastuuseen
Rinki - ekopisteet on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksien pakkausten keräykseen. Keräys perustuu
lakisääteiseen tuottajavastuuseen, joka koskee vain pakkauksia. Toiminta rahoitetaan tuottajien maksamilla
kierrätysmaksuilla. Muun muovin tuominen ekopisteeseen on epäreilua tuottajille, jotka vastaavat
kotitalouksien pakkausten kierrätyskustannuksista.
Korkit, kannet ja vastaavat pitää irrottaa ja laittaa keräysastiaan erikseen. Korkit ja kannet ovat usein eri
muovia kuin muu pakkaus. Muovilaadut tunnistetaan kierrätysprosessissa optisella lukulaitteella, joka
erottelee eri muovit toisistaan. Jos esimerkiksi vuoka ja kansikalvo ovat eri muovia ja kiinni toisissaan, niin
lukulaite tunnistaa vain toisen. Osa pakkauksesta joutuu siten väärään ryhmään, mikä voi merkittävästi
haitata kierrätystä. Muutkin irtoavat osat kuten pumppuosa pesuainepulloissa on hyvä laittaa keräykseen
erillään.

Lähteet: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Suomen Pakkauskierrätys RINKI 0y

