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Käytetyt muovipakkaukset yrityksissä, virastoissa ja laitoksissa

Muovipakkauksille on Suomessa kaksi kierrätysketjua: yksi elinkeinoelämässä syntyville
muovipakkauksille ja toinen kotitalouksissa syntyviä pakkauksia varten.

Yrityksissä, virastoissa ja laitoksissa syntyy toimialalle tyypillistä yrityspakkausjätettä. Yrityksissä
voi syntyä käytettyjä kuluttajapakkauksia esimerkiksi henkilökunnan mukanaan tuomista
ruokapakkauksista ja kahvioissa myytävistä tuotteista.
Vain tyhjiä ja puhtaita muovipakkauksia voidaan turvallisesti kierrättää. Vaarallisia aineita
sisältäneet tyhjät pakkaukset tulee toimittaa vaarallisten aineiden erilliskäsittelyyn, varsinkin jos
niissä on jäämiä. Esim. siivoustoiminnassa tai laitteiden tehopuhdistuksessa käytettävien
vaarallisten aineiden pakkaukset tai voiteluöljypakkaukset eivät kuulu muovipakkausten
keräykseen.

Hyvällä lajitteluohjeistuksella parhaat kierrätystulokset

Yrityspakkausten käsittelijöiden prosessit vaihtelevat käsittelijän ja muovityypin mukaan, tällä voi olla
vaikutusta lajitteluohjeeseen.
Suomen Uusiomuovi Oy on tehnyt sopimuksen käytettyjen kuluttajamuovipakkausten kierrätyksestä ja
muusta hyötykäytöstä Fortum Oyj:n kanssa. Fortumin Muovijalostamo lajittelee muovipakkaukset eri
muovilajeihin ja prosessoi ne esimerkiksi uusiomuoviksi.
Kaikki lajitteluohjeistuksen mukainen muovipakkausjäte ei välttämättä päädy uusien muovituotteiden
valmistukseen. Kierrätyskelvoton pakkaus hyödynnetään energiana.
Olemme koonneet yhteen yksinkertaistetut ohjeet lajitteluvinkiksi (liite 1).

Onnistuneen syntypaikkalajittelun tunnusmerkit:

Yksiselitteiset lajitteluohjeet ja
keräysvälineet
•
Riittävä opastus
•
Oikea pakkaustapa
•
Estetään kontaminaatio
•
Riittävän suuri tilavuuspaino
•
Tehokas logistiikka
•
Onnistumisen seuranta
Syntypaikkalajittelu on kierrätysprosessin keskeinen vaihe.
•
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KÄYTETYT MUOVIPAKKAUKSET YRITYKSISSÄ, LAITOKSISSA JA VIRASTOISSA
Yritys- laitos- tai virastotoiminnassa syntyvä muovipakkausjäte

Kuluttajapakkausjäte esim. henkilökunnan taukotilat

Sopimusterminaalimme ottavat vastaan pakkausjätettä veloituksetta,
kun:
• Pakkausjäte on muovilajittain lajiteltua
• Pakkaukset ovat puhtaita ja kuivia
• Pakkaukset ovat terminaalin laatuohjeistuksen mukaisia, varmista vastaanotto
terminaalista
Vie valtuutettuun vastaanottoterminaaliimme lajitellut, puhtaat ja
kuivat muovipakkauksesi, esimerkiksi:
• Lava-, sahatavara- ja eristevillakääreet
• Muovisäkit, muovipussit ja suursäkit
• EPS-pakkaukset
• Muovikanisterit, tynnyrit ja IBC- pakkaukset
• Laatikot, alustat ja muovivanteet

www.uusiomuovi.fi/terminaalit
HUOM! Toimita asianmukaiseen jätteen vastaanottoon:







Likaiset pakkaukset
PVC-pakkaukset
Pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä
Yli 1 000 litran IBC-pakkaukset
Kotitalouksien pakkaukset
Muut kuin muovipakkaukset, esimerkiksi rakennuskalvot ja maatalouden
paalikalvot
 Muovipakkauksen valmistuksessa tai jätteenkäsittelyssä syntyvät rejektit

www.uusiomuovi.fi/taydentavat

KYLLÄ
Kotitalouden tyhjät, puhtaat
ja kuivat muovipakkaukset, kuten:
• Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit,
voirasiat, leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
• Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit, mieluiten litistettyinä
• Muovikassit, -pussit ja -kääreet

EI
• Likaiset muovipakkaukset tai sekajäte
• PVC-pakkaukset
• Muut muovituotteet tai yritysten muovipakkaukset

Suomen Uusiomuovi Oy on viranomaisten hyväksymä muovipakkausten tuottajayhteisö. Vastaamme yli 2.500 pakkaajan
tuottajavastuun toteutuksesta Suomessa. Tarjoamme yrityksille, laitoksille ja virastoille tuottajavastuulainsäädännön mukaisen
mahdollisuuden luovuttaa käytetyt pakkaukset kierrätykseen veloituksetta.
Verkostomme terminaaleja on ympäri Suomea. Terminaalimme vastaanottavat käytettyjä muovipakkauksia toimijoilta, joilla on
omasta toiminnasta syntyvää kierrätyskelpoista muovipakkausjätettä. Tarvittaessa kierrätysvalmentajamme auttaa löytämään
kustannustehokkaat keräys-, lajittelu- ja kierrätysprosessit.

www.uusiomuovi.fi
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Elinkeinoelämälle tyypilliset pakkaukset eli yrityspakkaukset

Yrityspakkaukset ovat pakkauksia, joita käytetään teollisuuden ja yritysten välisessä kaupassa ja
kuljetuksessa, esimerkiksi:
•
•
•
•

Trukkilavojen kääremuovit
Muovisäkit, muovipussit ja suursäkit
EPS pakkaukset
Muovikanisterit- ja pullot, tynnyrit ja IBC-pakkaukset

Näissä noudatetaan elinkeinoelämässä syntyvien muovipakkausten
kierrätysohjetta: Yritysten muovipakkauksia? Toimi näin.
Kerätyt muovit lajitellaan keräysvaiheessa ainakin kahteen eri jakeeseen:
• kalvomuovit muovilajin mukaan
• kovat pakkaukset muovilajin mukaan
Toimija hoitaa kustannuksellaan jakeittain kerätyt pakkaukset Uusiomuovin yritysterminaaliin, jossa ne
otetaan veloituksetta vastaan ja toimitetaan edelleen kierrätettäväksi. Luettelo yritysterminaaleista
löytyy www.uusiomuovi.fi/terminaalit kartalla.
Toimialakohtainen pakkausten keräys ja kierrätys vaatii usein tapauskohtaista suunnittelua ja
valmistelua. Näiden osalta pyydämme ottamaan yhteyttä Suomen Uusiomuoviin, kierrätysvalmentaja
Katja Laitinen, 050 407 3959, katja.laitinen@uusiomuovi.fi.
Näin aloitat:
•
•
•
•
•
•

Tunnista kierrätettävät muovipakkaustyypit ja kartoita niiden määrät
Sovi syntyvien jätteiden kuljetuksesta vastaanottoterminaleihin tai käsittelijälle
Valitse toimitiloihisi sopivat keräysastiat, autamme valinnassa
Opasta ja varmista käyttäjien lajitteluosaaminen
Motivoi
Aloita keräys

Seuranta palkitsee myös tekijöitä ja antaa tietoa lisätarpeista, esimerkiksi keräysastioiden toimivuudesta.
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Kotitalouksille tyypilliset pakkaukset eli kuluttajapakkaukset

Yrityksissä syntyvän kuluttajapakkausjätteen toimija kuljetuttaa kustannuksellaan ns.
täydentävän kuluttajakeräyksen terminaaleihin www.uusiomuovi.fi/taydentavat tai ne voidaan
tyhjentää osana kiinteistökeräyksen tyhjennysreittiä.
• kuluttajapakkaukset voidaan kerätä yhteen keräysastiaan
• kuluttajapakkauskeräyksessä noudatetaan valtakunnallista ohjeistusta
tyypillisesti esim. henkilökunnan tauko/kahvitilat
Tavoitteena on, että täydentävästä keräyksestä vastaanotettava kuluttajatyyppinen muovipakkausjäte on
samaa laatutasoa kuin tuottajien aluekeräyksestä (RINKI-Ekopisteet) tuleva muovipakkausjäte.
Kiinteistöllä oleva muovipakkausten keräysastia voidaan tyhjentää myös muiden
asuinkiinteistökeräysreitillä.
Terminaali tarkastaa riittävällä tavalla, että sinne kierrätettäväksi tuotavat kuormat täyttävät Uusiomuovin
hyväksymät laatuvaatimukset. Pakkausten tuojan maksut: laatuvaatimukset täyttävistä muovipakkauksista ei
peritä maksua. Jos tuotu kuormaerä sisältää muita jätejakeita tai ei muutoin täytä laatuvaatimuksia, tulee
Terminaalin pidättäytyä erän vastaanottamisesta. Terminaalin voi sopia omaan lukuunsa tuojan kanssa erän
vastaanottamisesta ja siihen liittyvistä kaupallisista ehdoista

Valtakunnallinen kuluttajapakkausten lajitteluohje

KYLLÄ

Kotitalouden tyhjät, puhtaat ja kuivat muovipakkaukset,
esimerkiksi:
•
Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten
jogurttipurkit, voirasiat leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
•
Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
•
Muovipullot, -kanisterit ja -purkit, mieluiten litistettyinä
•
Muovikassit, -pussit ja -kääreet
EI
•
•
•

Likaiset muovipakkaukset tai sekajäte
PVC-pakkaukset
Muut muovituotteet tai yritysten muovipakkaukset

Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät pakkaukset
(esim. maalit, kemikaalit, öljyt, lääkkeet, hiuslakka)
paikkakuntasi vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen.
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Viestinnässä ja henkilökunnan neuvonnassa on syytä huomioida
seuraavaa:

YRITYSPAKKAUKSET
•
lajitellaan muovilaaduittain kuten LD-PE, PP HD-PE jne.
•
Pakkaukset ovat puhtaita ja kuivia
•
Pakkaukset toimitetaan vastaanottoterminaaleihin

KOTITALOUSTYYPPISET MUOVIPAKKAUKSET
•
Pakkausten tulee olla tyhjät, puhtaat ja kuivat
•
Korkit, kannet ja vastaavat irrotettavat osat laitetaan erikseen keräysastiaan
•
Eri muovilaaduista valmistettuja pakkauksia ei pidä laittaa sisäkkäin
•
PVC-pakkaukset eivät kuulu keräykseen
•
Keräys ei koske muita muovituotteita tai yritysten pakkauksia
•
Vaarallisten aineiden jäämiä sisältävät pakkaukset kuuluvat kunnan vastuulla olevaan jätehuoltoon
(esimerkiksi öljyä sisältävät ja vastaavat kotitalouksissa käytössä olevat pakkaukset)
Kerro meille, jos olet löytänyt hyvän keinon viestiä, monistamme sen eteenpäin.
Autamme myös rakentamaan koulutusmateriaalia muovipakkausten keräykseen yrityksissä, laitoksissa ja
virastoissa.

