
 

Miten lajittelen 
muovipakkaukset 
ja muoviesineet?

MUOVIEN LAJITTELUOPAS 
KOTITALOUKSILLE



Kotona syntyvät muovijätteet voi karkeasti lajitella 
kahteen kategoriaan: muovipakkaukset ja muoviesineet. 

Nyt lajittelemaan muovijätteitä!

Muoviesineet ovat kodin muita pieniä 
tai isoja muovituotteita, jotka eivät ole 
pakkauksia tai jotka on ostettu tyhjänä.

   Esimerkiksi ämpäri ja pakasterasia ovat muoviesineitä 
eikä pakkauksia, koska ne on ostettu tyhjinä.

   Muoviesineille ei ole omaa kierrätysväyläänsä, 
joten niitä ei erilliskerätä.

    Esimerkiksi elintarvike- ja pesuainepakkauk set, 
muovipussit ja -kääreet, muovipullot, -kaniste-
rit ja -pullot sekä styroksipakkaukset. 

    Kierrätykseen kerätään vain muovipakkauksia, 
koska niiden hintaan sisältyy kierrätysmaksu 
jo ostettaessa.

    EI PVC-pakkauksia.

   PVC-muovia saa laittaa jäteastiaan 
vain yksittäiskappaleina, suuremmat 
määrät tulee viedä jäteasemalle.  
PVC:n tunnistaa koodista 03.

Muovipakkaukset Muoviesineet
Muovipakkaus tarkoittaa 
pakkausta, johon on ollut jotain 
pakattuna jo sitä ostettaessa.

Muoviesineet 
poltettavaan 

jätteeseen kodin 
jäteastiaan tai 
jäteasemalle.

Muovipakkaukset 
kierrätykseen 
jäteasemalle, 

taloyhtiön keräys
astiaan tai Rinki

ekopisteelle

2 3  



Poltettavajäte 

Hyvä muistisääntö on kysyä, ostinko 
muovi tuotteen kaupasta täytenä vai tyhjänä.

Miten erotan muovipakkaukset 
ja muoviesineet?

OSTITKO 
TUOTTEEN 

KAUPASTA TÄYTENÄ 
VAI TYHJÄNÄ?

elintarvike- ja pesuainepakkaukset • muovipussit 

ja -kääreet • muovipullot, -kanisterit ja -purkit

 Tyhjänä, puhtaana ja kuivana.

Muovi-
pakkaukset 

Poltettava 
jäte eli kodin 

jäteastia

Taloyhtiön,
ekopisteen 

tai jäteaseman
muovipakkausten 

keräysastia

OSTETTU 
TYHJÄNÄ

OSTETTU 
TÄYTENÄ
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Muovipakkaukset kierrätetään uusioraaka- 
aineeksi muovijalostamolla tai hyödynnetään 
energiana jätevoimalassa. 

Muoviesineet hyödynnetään 
energiana jätevoimalassa.

Mitä muovijätteille tapahtuu?

 Pakkaus on riittävän 
puhdas kierrätykseen, jos 
voisit säilyttää sitä kotona 

ilman hajuhaittaa.

Muovipakkausten tulee olla 
tyhjiä, puhtaita ja kuivia ennen 
keräysastiaan laittamista.

Jos pakkausta ei saa puhtaaksi kylmällä 
vedellä  huuhtaisemalla, on ympäristö -
hyödyn kannalta parempi laittaa se 
jäteastiaan kuin käyttää lämmintä vettä.

Huuhtaise, 
älä pese 
jätteitä!

ENERGIA

MUOVIJALOSTAMO

Poltettava
jäte

Muovi-
pakkaukset

Korkit tulee irrottaa 
ja laittaa keräykseen 
erillään. 

Huom!

Likaiset pakkaukset lajitellaan 
kodin poltettavan jätteen astiaan.GRANULAATTI

UUDET MUOVI- 
TUOTTEET

JÄTEVOIMALA
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Lapua

Seinäjoki Kuortane

Alavus

Kihniö

Kurikka

Ilmajoki

Ähtäri

Ympäristösi
hyväksi.

LAKEUDEN ETAPPI OY
Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma

Asiakaspalvelu p. (06) 421 4900 
arkisin klo 9–16

OmaEtappi.com

asiakaspalvelu@etappi.com

Jäteasemien ja Etapin ekopisteiden 
yhteystiedot ja osoitteet:  
www.etappi.com


