TIEDOTE ASUKKAILLE

MUOVIPAKKAUSTEN KERÄYS ALKAA
alkuvuodesta 2019
Keräys koskee yli yhdeksän asunnon kiinteistöjä. Käytännössä
energiajätteen keräys vaihtuu muovipakkausten keräykseksi.
Jätteenkuljetusyritys vaihtaa jäteastioiden tarrat muovipakkaustarroiksi. Seuraa tilannetta
jätepisteelläsi. Kun astioihin on ilmestynyt muovipakkausten keräystarra, aloita silloin viimeistään lajittelemaan vain muovipakkauksia.
Energiajäteastiaan ennen laitetut muoviesineet (kuten ämpärit, kupit ja kipot, tiskiharjat,
lelut, pulkat jne.), rikkinäiset tekstiilit sekä likaiset paperit ja pahvit laitetaan jatkossa sekajäteastiaan.
Muistutuksena vielä, että myös paperit ja kartongit, lasipakkaukset, metalli ja biojäte tulee
lajitella erikseen sekajätteestä.
Miksi muovipakkauksia kerätään?
Oikein lajitellut ja palautetut pakkausmuovijätteet voidaan hyödyntää raaka-aineena uusien tuotteiden valmistamisessa. Jokainen pieni teko on tärkeä – myös yhden ihmisen –
jotta kierrätys kokonaisuudessaan toimisi tehokkaasti ja järkevästi. Mitä useampi meistä
lajittelee jätteensä oikein, sitä enemmän saadaan hyvää materiaalia talteen.
Uusiomuovista valmistetaan mm. jätesäkkejä, pusseja, ämpäreitä, putkia ja levyjä. Kun
muovin valmistukseen ei käytetä uutta öljyä, säästyy sekä energiaa että raaka-aineita.
Suomessa kuluttajilta kerätyt muovipakkaukset käsitellään Suomessa.
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jateneuvonta@pori.fi
www.pori.fi/jateneuvonta
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Muovipakkaus on myytävän tuotteen
pakkaamiseen käytetty muovinen rasia, kääre, pussi tms. Pakkauksia
ovat myös ostosten kotiin kantamiseen tarkoitetut kauppakassit.

Mm. nämä eivät ole keräykseen kuuluvia muovipakkauksia.

Muovipakkausten tulee olla tyhjiä, puhtaita ja kuivia. Hyvin likaisia tai vaikeasti
puhdistettavia pakkauksia ei kannata
pestä. Jos viileällä vedellä huuhtaisu ei
riitä puhdistamaan pakkausta, tulee pakkaus laittaa sekajäteastiaan. Kuivauksen osalta useimmiten ravistelukuivaus
riittää.
Korkit, kannet ja vastaavat irrotettavat
osat laitetaan erikseen keräysastiaan.

Eri muovilaaduista valmistettuja pakkauksia ei pidä laittaa sisäkkäin.

Jos et ole varma, kelpaako muovipakkaus
keräykseen, niin laita se sekajätteen joukkoon, tai ota yhteyttä jäteneuvontaan
asian varmistamiseksi.
Lisää ohjeita: www.uusiomuovi.fi àkuluttajalle
1/2019

Ø elintarvikkeiden muoviset pakkaukset kuten jugurttipurkit, leviterasiat, leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
Ø pesuaine- ja shampoopullot
Ø muovipullot, -kanisterit ja -purkit
Ø muovipussit, -kassit ja -kääreet
Ø styroksiset pakkaukset ja pakkausalustat

Ø muut muovituotteet (esim. ämpärit, kipot ja kupit, lelut, tiskiharjat…)
Ø likaiset muovipakkaukset
Ø PVC-pakkaukset
(Tunnistat ne kirjainyhdistelmästä PVC ja/tai merkistä, jossa
kolmion sisällä on numero 3.
PVC:tä ei yleensä käytetä elintarvikepakkauksissa, mutta sitä
voi löytyä mm. tuontituotteiden
suojana työkaluissa, leluissa tai
tekstiileissä.)
Ø vaarallisten aineiden jäämiä sisältävät pakkaukset (esim. tyhjät
öljykanisterit)
Ø rakennusstyroksi
Ø levyjen ja kasettien muoviset kotelot
Ø kaupasta tyhjinä ostetut pakasterasiat ja –pussit, ”elmukelmut”
ja vastaavat
Ø yritysten muovipakkaukset

