Helmikuu 2018

NYT LAJITELLAAN
MUOVIPAKKAUKSIA!
Lajittele muovipakkausten keräykseen tyhjät, puhtaat ja kuivat muovipakkaukset, kuten
• elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit,
leviterasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
• pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
• muovipullot, -kanisterit ja -purkit – mieluiten litistettyinä
• muovikassit, -pussit ja -kääreet
• styroksipakkaukset
Lajittele muut muovit ja rikkinäiset muoviesineet, kuten ämpärit, lelut ja
astiat sekä likaiset muovipakkaukset polttokelpoiseen jätteeseen.

Missä muovipakkauksia kerätään?
Muovipakkauksia kerätään useimmissa
taloyhtiöissä. Kesäkuun 2018 alusta
muovipakkauksia kerätään taajamissa
sijaitsevissa taloyhtiöissä, joissa on
asuntoja 20 tai enemmän.
Myös pienemmillä taloyhtiöillä on
mahdollisuus halutessaan liittyä
muovipakkausten keräykseen, jos
ne sijaitsevat keräysreittien
varrella.
Muovipakkauksia voi viedä myös
osaan Rinki-ekopisteistä.
Ekopisteiden osoitteet löytyvät
osoitteesta www.kierratys.info.

Vinkit muovipakkausten lajitteluun
• Huuhtele likaiset muovipakkaukset nopeasti viileällä vedellä ja valuta
ne kuiviksi. Vaihtoehtoisesti voit pyyhkäistä pakkauksen puhtaaksi esimerkiksi talouspaperilla. Jos pakkaus on vaikea puhdistaa, lajittele se
polttokelpoiseen jätteeseen. Kuumalla vedellä tiskaaminen ei ole ympäristön etu.
• Irrota korkit ja kannet ja laita ne keräysastiaan erikseen. Irrottaminen
on tärkeää, sillä korkit ja kannet ovat usein eri muovia kuin muu pakkaus.
• Älä pinoa erilaisia muovipurkkeja sisäkkäin, sillä se vaikeuttaa muovin
lajittelua jalostuslaitoksessa.
• PVC-muovi ei sovellu muovipakkausten keräykseen. Leluja ja elektroniikkaa pakataan joskus PVC-muoviin. Tarkista tällaisten pakkausten
kohdalla, näkyykö pakkauksessa merkintä PVC tai 03. PVC-pakkaukset
lajitellaan polttokelpoiseen jätteeseen.
• Vaarallista ainetta sisältäneet muovipakkaukset, kuten öljy- ja liuotinkanisterit eivät sovellu muovipakkausten keräykseen. Ne lajitellaan
tyhjinä polttokelpoiseen jätteeseen. Jos pakkauksessa on vielä vaarallista ainetta, vie se vaarallisten jätteiden vastaanottoon. Kotitalouksien
vaarallisia jätteitä otetaan vastaan maksutta LSJH:n jätekeskuksissa ja
lajitteluasemilla.
• Jos muovipakkausten kerääminen keittiössä ei tilanpuutteen vuoksi
onnistu, voit kerätä ne esimerkiksi siivouskomerossa säilytettävään
kassiin tai astiaan.

Mitä muovipakkauksille tapahtuu?
Muovipakkaukset käsitellään muovinjalostuslaitoksessa Riihimäellä ja
niistä valmistetaan uusiomuovituotteita, kuten jätesäkkejä, muovikasseja
ja -putkia sekä energiaa.
Lisätietoa muovipakkausten kierrätyksestä voit lukea osoitteesta
www.uusiomuovi.fi.

Lisätietoa ja neuvoja lajitteluun
Jätteiden ABC:stä löydät ratkaisut useimpiin lajittelupulmiin
www.lsjh.fi/abc. Voit kysyä neuvoa myös asiakaspalvelustamme
asiakaspalvelu@lsjh.fi tai puh. 0200 47470 (ma–pe klo 9–15).

Pienempi kuorma huomiselle.

