Muovipakkausten keräys on mahdollista omakotitaloista ja taloyhtiöistä. Muovipakkausten keräys säästää
jätehuoltokuluja, sillä siitä koituu ainoastaan tyhjennysmaksu, mutta ei jätteen käsittelymaksua. Yleiset keräyspisteet muovipakkauksille Mikkelissä löytyvät Graanilta, Karikosta ja R-kylän S-marketista - mutta voit ottaa käyttöön
oman astian muovipakkauksille ja saada aikaan säästöjä. Kysy lisää puh. 015 366533 tai toimisto@rl-palvelut.fi.

Muovinkeräysastiaan saa laittaa:

Kotitalouden tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia, mm.
Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, jogurttipurkit, voirasiat, leikkele-, juusto-, ja valmisruokapakkaukset
Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
Muovipullot,- kanisterit ja – purkit mieluiten litistettyinä
Muovikassit, -pussit ja -kääreet
Kotitalouksista löytyy muitakin muovipakkauksia, jotka sopivat keräykseen: esimerkiksi tuubit, putkilot, styrox
(EPS-pakkaukset) ja vastaavat.

Ei saa laittaa:

Likaisia muovipakkauksia tai sekajätettä
PVC-pakkauksia
Muita muovituotteita tai yritysten muovipakkauksia
Vaarallisia aineita sisältäviä muovipakkauksia
Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät pakkaukset (esim. maalit, kemikaalit, öljyt, lääkkeet, hiuslakka) paikkakunnan vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen.

Muovinkeräykseen liittyvät kysymykset ja tiedustelut:
puh. 015 366533 tai toimisto@rl-palvelut.fi
Palvelemme arkisin klo 8 - 15.

Lisätietoja muovin keräyksestä: www.rinkiin.fi sekä www.uusiomuovi.fi
Muovinkeräys toteutetaan yhteistyössä muovin tuottajayhteisön Suomen Uusiomuovi Oy:n kanssa.
KÄÄNNÄ: Ohjeita toisella puolella

Miten lajittelet oikein?
Pitääkö korkit ja kannet irrottaa?
Korkit, kannet, pumppuosat ja
vastaavat pitää irrottaa ja pistää
keräysastiaan erikseen.
Tämä siitä syystä, että korkit ja
kannet ovat usein eri muovia kuin
muu pakkaus. Kierrätysprosessissa
eri muovit erotellaan toisistaan. Jos
esimerkiksi vuoka ja kansikalvo ovat
eri muovia ja kiinni toisissaan, niin
ne saattavat joutua samaan muoviryhmään.
Miksi kaikkia muovituotteita ei
saa tuoda keräykseen?
Tuottajavastuu koskee vain muovipakkauksia, joita on käytetty
myytävän tuotteen pakkaamiseen.
Muut muovituotteet kuuluvat tavalliseen jätehuoltoon. Esim. monet
leikkikalut sisältävät elektroniikka,
jolloin ne kuuluvat SER-jätteen
keräykseen.
Mistä tietää, mikä muovipakkaus
kuuluu keräykseen piiriin?
Perusmääritelmä on, että
keräykseen kuuluvaa pakkausta on
käytetty myytävän tuotteen pakkaamiseen. Näitä ovat elintarvikkeiden, tekstiilien, elektroniikan ja
kemiallisten tuotteiden myyntipakkaukset.
Pakkauksia ovat myös kauppakassit ja myyntipaikalla käytetyt tuotteet, kuten muovikääre sämpylän
ympärillä, jos se ostetaan mukaan.
Muovipakkauksia eivät ole esim.
kaupasta ostetut tyhjät pakasterasiat, jätepussirullat, ”elmu-kelmut”
ja vastaavat. Muuttolaatikko ei ole
tässä mielessä pakkaus, ei myöskään
varastolaatikko.

Muita esimerkkejä:
• CD-levyn kannet eivät ole
pakkaus, mutta sen ympärillä
oleva muovikalvo on.
• Muovinen henkari on pakkaus,
jos se on tullut esim. ostetun puvun mukana. Erikseen ostettuna
se ei ole pakkaus.
• Vaatteiden pesuainepullossa
oleva täyttömitta tai ”pesupallo”
on pakkaus.
Mistä tunnistaa keräykseen sopivat muovilaadut?
Keräykseen sopivien pakkausmuovien tunnistaminen on tehty mahdollisimman helpoksi kuluttajalle.
Monissa pakkauksissa on muovin
merkit 1-7, mutta ilmankin näitä
merkkejä pakkaus sopii keräykseen,
sillä tällainen merkintä ei ole pakollinen Euroopassa.

Keräykseen hyväksytään kaikki
muut muovit paitsi PVC, jolla on numero 3. PVC-pakkauksia käytetään
jokin verran, mutta määrä on pieni.

Saako keräysastiaan laittaa
styroxpakkauksia?
Muovipakkaus, joka on valmistettu
styroksista tai virallisemmin EPSmuovista, voidaan laittaa keräysastiaan. Rakentamisessa käytetyt
styrox-levyt eivät sen sijaan kuulu
joukkoon.
Kuinka puhdas pakkauksen pitää
olla?
Pakkausten tulee olla tyhjiä, puhtaita ja kuivia, mutta niitä ei ole välttämätöntä pestä astianpesuaineella.
Puhtaus on tärkeää, koska jäteastiat
keräävät helposti tuhoeläimiä ja
tuottavat hajuhaittoja. Pakkausjätteen käsittelyprosessi on pitkä ja
myös ammatti-ihmisten terveysriskejä halutaan minimoida.
Pakkaukseen mahdollisesti jäänyt
biojäte tai muu kosteus purkaantuu,
kun pakkauksia puristetaan kokoon.
Tämä voi siten pilata samassa erässä
olevia muita pakkauksia. Talvella
nesteet ja kosteus jäätyvät keräysastiassa.

PVC:tä ei yleensä käytetä elintarvikepakkauksissa, mutta sitä voi löytyä mm. tuontituotteiden suojana
työkaluissa ja leluissa. Lajittelussa
ei tarvitse kuitenkaan huolehtia
muista kuin selvästi merkityistä
PVC-pakkauksista ( PVC ja/tai kolmio
+ numero 3).
PVC-pakkaus, joka on joutunut vahingossa keräysastiaan, poistetaan
Ekokemin laitoksen lajitteluprosessissa.

Kiitos, kun lajittelet!

