
Likaantuneet muovituotteet, -pakkaukset ja
styroksit 
Likaantuneet paperit, kartongit ja pahvit 
Käytetyt hygieniatuotteet
Siivousjätteet, pölypussit, lakaisujäte
IV-suodattimet
Ei kierrätykseen kelpaavat tekstiilijätteet 
Nahka, kumi, lasikuitu 
Puupohjaiset jätteet 

Kierrätykseen kelpaavat materiaalit
Vaarallinen jäte
Biojäte
Lasi
Metalli

SEKAJÄTE
ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖÖN
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BIOJÄTE

Ruoantähteet ja pilaantuneet elintarvikkeet
ilman pakkauksia.
Hedelmien ja vihannesten kuoret 
Kahvinsuodattimet poroineen, teepussit
Pehmopaperit, kuten servetit. 

Nesteet 
Muovituotteet ja -pakkaukset 
Biohajoavat vaipat ja terveyssiteet 
Eläinten jätökset 
Multa ja hiekka 
Purukumit, tuhkat, tupakantumpit
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PAKATTU BIOJÄTE

Ruoantähteet ja pilaantuneet
elintarvikkeet pakkauksineen tai ilman.
Kahvinsuodattimet poroineen, teepussit
Pehmopaperit, kuten servetit. 

Lasipakkaukset
Metallipakkaukset
Siivousjätteet
Kivet & hiekka
Nesteet

Luokan 3. sivutuote
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YRITYSTEN
MUOVIPAKKAUKSET

Muovipakkaukset henkilökunnan taukotiloista
Kirkkaat ja värilliset PE-LD muovipakkaukset ja  
 kääreet, jos erilliskeräystä ei ole järjestetty
Styrox pakkaukset (EPS-eristeet)
Muoviset myynti-, ryhmä- ja kuljetuspakkaukset
Muovilaatikot, -tuubit ja -putkilot
Muoviset pantittomat pullot ja kanisterit

puhtaina/huuhdeltuina
korkit irti

Erilliskerättävät muovipakkaukset, kuten PE-LD-kalvot
Tuotannon hylky
Isot muovipakkaukset, kuten IBC-kontit, kuormalavat,
tynnyrit ja suursäkit
Likaiset muovipakkaukset
Vaarallisten aineiden jäämiä sisältävät pakkaukset
Muut materiaalit, kuten pahvi, metalli ja puu

Muoveista ei tarvitse poistaa etikettejä, teippejä, hakasia
tms. vieraita materiaaleja.
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Yrityspakkauksiin luetaan pakkaukset ja pakkauksissa käytettävät
materiaalit ja pakkausten osat, jotka päätyvät tuotteiden ja raaka-
aineiden mukana yrityksiin. Yrityspakkauksia ovat yrityksille
tarkoitettujen tuotteiden myynti-, ryhmä ja kuljetuspakkaukset.
Yrityspakkauksia ovat myös kuluttajatuotteiden ryhmä- ja
kuljetuspakkaukset, jotka eivät päädy tuotteen mukana kuluttajille.

Yrityksen jätteiksi päätyvien materiaalien hyötykäyttöaste nousee 
Keräykseen päätyvillä materiaaleilla korvataan neitseellisten raaka-
aineiden käyttöä ja valmistusta
Poltettavaksi päätyvän jätteen määrä laskee
Yrityksen jätehuollon hiilijalanjälki pienenee ja vastuullisuus
toiminnassa nousee
Useimmiten saavutetaan myös kustannussäästöjä jätehuoltokuluissa.

Yrityksen jätehuoltoon erilliskeräyksellä on mm. seuraavat
vaikutukset:

YRITYSTEN
MUOVIPAKKAUKSET

Ota yhteyttä meihin! 
Kerromme mielellämme lisää muovipakkausten sekä muiden
yrityspakkausten keräyksestä ja muista yritysten kokonaisvaltaisista
ympäristöhuollon palveluistamme.

Valtteri Mertaoja
Liiketoimintajohtaja
valtteri.mertaoja@rl-palvelut.fi
p. +358 440 366 548

Joni Hölttä
Myynti- ja
markkinointikoordinaattori
joni.holtta@rl-palvelut.fi
p. +358 40 833 5609

Mitä yrityspakkaukset ovat?
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PVC-muovi
Värillinen kalvomuovi
Märkä tai likainen kirkas
kalvomuovi

Kirkas ja läpikuultava kalvomuovi
Kutistemuovit ja lavahuput kuormalavoille
pakattujen tuotteiden ympärillä/päällä.
Kuplamuovit pakkausten sisällä
Sisäsäkit pakkausten sisällä
Suojakalvot tuotteiden pinnoilla 
Muut kalvomuovit

KIRKAS
KALVOMUOVI

MITEN TUNNISTAT JA LAJITTELET KIRKKAAN KALVOMUOVIN? 
Kirkas kalvomuovi on kirkasta – läpinäkyvää tai läpikuultavaa –     
 väritöntä pehmeää muokattavissa olevaa muovia. 

Yleisimpiä kalvomuovituotteita ovat:
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maito

Märät tai likaantuneet pahvit 
Muovit tai styroksit 
Nestekartonkipakkaukset
Voimapaperit 
Ruskeat kartongit 
Ruskeat paperikassit

PAHVI

Pahvilaatikot 
Aaltopahvit 
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maito

KARTONKI
Pahvilaatikot 
Aaltopahvit 
Voimapaperit 
Ruskeat kartongit 
Ruskeat paperikassit
Nestekartonkipakkaukset

Märät tai likaantuneet pahvit 
Folio- tai kelmupahvit 
Muovit tai styroksit 
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Kirjat
Kertakäyttöastiat
Jäljentävät paperit
Kopiopapereiden pakkaukset (kääreissä on
muovia, joten ne kuuluvat energia- tai
sekajätteeseen)
Pahvi ja kartonki
Lahja- ja käärepapereita tai muovia

UUTISLE
HTI

PAPERI
Sanoma- ja aikakauslehdet,               
mainokset, esitteet, 
Värilliset paperit
Kirjekuoret ja uusiopaperi
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Kaiken postiluukusta tulevan
paperin voi laittaa keräyspaperiastiaan.
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METALLI
Pelti- ja metalliromu 
Metalliputket ja -kaapelit 
Tyhjät ja sivellinkuivat maalipurkit 
Metallihuonekalut 
Koneiden ja laitteiden metalliosat 
Puhtaat ja tyhjät metallitynnyrit

Vaaralliset jätteet tai niillä likaantuneet romut
esim. maaliset tynnyrit ja astiat 

Sähkö- tai elektroniikkajäte (SER) 
Seosmateriaalit 

esim. eristetyt ilmastointiputket
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Tasolasi
Peililasi
Laminoitu lasi
Posliini, keramiikka, kristallilasi 
Lasiastiat ja juomalasit
Pakkauksina käytetyt: 

värilliset & kirkkaat lasipullot ja -purkit

Pantilliset lasipullot 

LASI

Poista metalliset ja muoviset korkit ja kannet.
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ENERGIAJÄTE
Ei kierrätykseen kelpaavat muovit ja muovituotteet             
 (poislukien PVC)
Kumi ja kevytpressut 
Likaantuneet paperit, pahvit ja kartongit
Puhdas ja käsitelty puu, kuten parketti, lastulevy ja
puukuitulevy 
Paperipyyhkeet
Polyuretaanit, vaahtomuovit
Kertakäyttöiset ruokailuvälineet
Rikkinäiset kuormalavat ja pienpuu (jos ei erilliskeräystä)

Kierrätykseen kelpaavat muovit
PVC-muovit 
Biojätteet 
Nahka, kengät ja palosuojatut vaatteet
Tupakantumpit ja tuhka 
Kyllästetty puu, muu vaarallinen jäte 
Käytetyt hygieniatuotteet
Siivous- ja lakaisujätteet
Metalli, lasi, keramiikka ja maa-aines
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