
Astiaan saa laittaa
• muoviset elintarvikepakkaukset, kuten 

jogurttipurkit, voirasiat, leikkele-,  
juusto- ja valmisruokapakkaukset

• pesuaine-, shampoo- ja saippua- 
pakkaukset

• muovipullot, -kanisterit ja –purkit

• muovikassit, -pussit ja –kääreet

Ennen astiaan viemistä

• tyhjennä pakkaukset

• huuhtele likaiset pakkaukset kylmällä 
vedellä. Jos pakkaus ei puhdistu viileällä 
vedellä huuhtelemalla, laita se loppujät-
teeseen.

• irrota korkit, kannet ja kansikalvot,  
ja laita ne irrotettuna muovipakkausten 
keräykseen

 Astiaan ei saa laittaa
• likaisia muovipakkauksia tai  

pakkauksia, jotka eivät ole tyhjiä  
(loppujätteeseen)

• sellaisia muovituotteita, jotka eivät ole 
pakkauksia (loppujätteeseen)

• muita materiaaleja kuin muovia

• pakkauksia, joiden materiaali on  
PVC-muovia 

– PVC-muovia ei käytetä 
elintarvikepakkauksissa. 
PVC:tä voi olla esimerkik-
si työkalujen tai lelujen 
pakkauksissa. Jos et ole 
varma, onko pakkaus 
PVC:tä vai ei, laita se lop-
pujätteeseen.

Muovipakkausten keräys on tarkoitettu kodin tyhjille,  
puhtaille ja kuiville muovipakkauksille.

Muovipakkausten 
lajitteluopas



Miksi lajittelisin muovipakkauksia?
 
Omaan astiaansa lajitelluista muovipakkauk-
sista tehdään raaka-ainetta uusien muovituot-
teiden valmistukseen. Lajittelemalla säästät 
ympäristöä.

Kun muovipakkaukset kerätään erikseen, ne 
eivät enää täytä loppujäteastiaa. Muovipak-
kausten keräyskustannukset ovat pienemmät 
kuin loppujätteen. Lajittelemalla säästät 
rahaa.

Muovipakkauksille  
keräys kotipihassa

Taloyhtiösi on mukana muovipakkausten 
keräyksessä. Jätepisteellenne on tullut uusi 
muovipakkausten keräysastia tai yksi loppu-
jäteastioistanne on muutettu muovipakkausten 
keräysastiaksi. Tunnistat tämän astian  
keltaisesta tarrasta.

Lisää lajitteluohjeita

Muovipakkausten hyödyntämisestä vastaa 
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. 

Vastauksia lajittelukysymyksiin saa  
suoraan Ringiltä:

• www.rinkiin.fi

• asiakaspalvelu@rinkiin.fi

• maksuton neuvontapuhelin: 0800 133 888 
(ma-pe 7-21, la 9-18)

Muiden jätteiden lajittelusta saa tietoa  
Kymenlaakson Jätteeltä:

• www.kymenlaaksonjate.fi

• neuvonta@kymenlaaksonjate.fi

• p. 05 744 3473

Ilmoita meille, jos jäteastia on täynnä

Muovipakkausten keräys on taloyhtiöllenne uusi asia, joten tyhjennysväli ei  
ehkä heti ole sopiva. Jos jäteastia on täyttynyt, ilmoitathan siitä meille:  

asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi. 

MUOVIPAKKAUKSET 

• Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset• Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit, mieluiten litistettyinä• Muovikassit, -pussit ja  -kääreet

Tämän keräysvälineen tyhjennyksistä vastaa Kymenlaakson Jäte Oy,  

asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi, p. 05 744 3474 | kymenlaaksonjate.fi.

• likaisia muovipakkauksia tai sekajätettä
• PVC-pakkauksia

• muita muovituotteita tai yritysten muovipakkauksiaVie vaarallisten aineiden jäämiä 
tai painetta sisältävät pakkauk-
set (esim. maalit, kemikaalit, öl-
jyt, lääkkeet, hiuslakka) jätease-
malle tai vaarallisten jätteiden 
keräykseen.

SAA LAITTAA
EI SAA LAITTAA

Kodin tyhjät, puhtaat ja kuivat muovipakkaukset

Пластиковая упаковка (обязательно пустая, 

чистая и сухая)

Hemmets tomma, rena och torra plastförpackningar
Empty, clean and dry plastic household packaging


