
MAATALOUS JA PUUTARHATALOUS

OHJE MUOVIPAKKAUSTEN LAJITTELUUN JA KIERRÄTYKSEEN
Tämä ohje kertoo, miten lajitella ja kierrättää uudeksi raaka‐aineeksi muovipakkaukset, joissa
tuote tai tuotantopanos on ostohetkellä. Tällaisia pakkauksia ovat esim. siemensäkit,
kanisterit ja istutusruukut.

Tarkista aina pakkauksen muovilaji ennen kuin lajittelet sen. Muovilaji on merkitty lyhenteellä, 
esim. LDPE tai PP. Samankin muovilajin merkintä voi vaihdella (HD-PE, HDPE, PEHD, 02). 
Jos pakkauksessa ei ole merkintää, kysy muovilaji pakkauksen myyjältä.  
 
Lajittele tilalla puhtaat ja kuivat pakkaukset niiden muodosta riippumatta muovilajin mukaan.  
Värin mukaan lajitellaan vain kalvomuovit esim. LDPE värillinen (myös valkoinen ja monivärinen)  
ja LDPE kirkas (läpinäkyvä).

LAJITTELU

Näistä taulukoista näet kierrätettävien muovien yleisimmät muovilajit.  
 
Lajiteltu, kaksi kertaa huuhdeltu, puhdas ja kuiva muovipakkaus, korkit ja kannet erillään:

KIERRÄTETTÄVÄT MUOVIPAKKAUKSET

PAKKAUS ESIMERKIKSI MUOVILAJI TYYPILLISESTI 

Kanisteri
Säilöntäaine‐, kasvinsuojeluaine‐, lannoite‐,
urea‐, vedinkasto‐, pesuaine‐ ja vitamiinikanisteri

HDPE

Tynnyri
Urea‐, energialisä‐, pesuaine‐, vedinkasto‐
ja säilöntäainetynnyri

HDPE, PP

IBC‐kontti,  
enintään 1000 l

Urea‐ ja säilöntäainekontti HDPE

Pullo Kasvinsuojelu‐, pesu‐ ja solutestiainepullo HDPE, PET

Ämpäri, laatikko Vitamiini‐, melassi‐ ja kivennäispakkaus HDPE, PP

Jos muovin lajittelu on epäselvää, kysy apua kierrätyspalveluja tarjoavalta yritykseltä.

PAKKAUS ESIMERKIKSI MUOVILAJI TYYPILLISESTI 

Suursäkki
Lannoitesäkki, sisäsäkitön suursäkki, kuten kivennäis- 
ja siemensäkki

ulkosäkki PP, jos sisäsäkki
erikseen LDPE

Piensäkki Lannoite‐, siemen‐, kivennäis- ja juomarehusäkki LDPE, PE tai PP

Kuivikesäkki Puru‐ ja turvepaalisäkki PP, PE

Alusta Muovialusta, ‐tarjotin ja ‐laatikko LDPE

Lava Muovinen kuormalava HDPD

Ruukku Istutusruukku PE, PS, PET, PP

Hylsy Paalaus‐ ja katemuovihylsy PP, HDPE

Kääre, huppu Kuljetuslavakääre ja ‐huppu LDPE

Vanne Muovinen pakkausvanne PP, PET

Lajiteltu, puhdas ja kuiva:



Maatalouden ja puutarhatalouden pakkausmuovien keräykseen eivät kuulu 

- likaiset pakkaukset, lajittelemattomat ja likaiset muovijätteet
- muut kuin muovipakkaukset, esimerkiksi maatalouden auma‐ ja  
  paalikalvot, erilaiset harsot, muovikankaat, putket ja letkut
- muovipakkauksen valmistuksessa tai jätteenkäsittelyssä syntyvät rejektit
- kaikki PVC‐pakkaukset
- muovipakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä, esim.  
  öljykanisterit ja peittaus‐, tai kasvinsuojeluaineita sisältävät muovipakkaukset
- kotitalouksien muovipakkaukset

EI‐KIERRÄTETTÄVÄT PAKKAUSMUOVIT

Maatalouden ja puutarhatalouden kierrätettävä pakkausmuovi:  
Suomen Uusiomuovin terminaalit ottavat pakkausmuovit vastaan maksutta. Soita vastaanottoterminaaliin  
aina ennen pakkausten viemistä.

JATKOKÄSITTELY

Lassila & Tikanoja Oyj
Tiedustelut: Anne‐Mari Innanen, puh. 050 522 3094
Vastaanottoaika arkisin klo 7.00–15.00
Osoite: Kivirannantie 22, 74130 Iisalmi
 
Encore Ympäristöpalvelut Oy, Kuopion tuotantoyksikkö
Tiedustelut: Eeva Hanni, puh. 040 922 1065
Vastaanottoaika arkisin klo 7.30–15.30
Osoite: Kumpusaarentie 32, 70620 Kuopio 

Muut Suomen Uusiomuovin terminaalit löytyvät osoitteesta  
www.uusiomuovi.fi/kartta

POHJOIS‐SAVON TERMINAALIT:

Lisätietoja:
Kierrätysvalmentaja Katja Laitinen,  
katja.laitinen@uusiomuovi.fi, p. 050 407 3959
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Suomen Uusiomuovi Oy on viranomaishyväksytty muovipakkausten tuottajayhteisö. Suomen
Uusiomuovi Oy tarjoaa yli 2 500 yritykselle, laitokselle ja virastolle tuottajavastuulainsäädännön
mukaisen mahdollisuuden luovuttaa käytetyt pakkaukset kierrätykseen veloituksetta.
Voit kierrättää suursäkkejä myös 4H‐yhdistyksen Reilu Teko ‐keräyksen kautta.  
 
Ei‐kierrätettävä muovi
Toimita jätehuoltoon, mutta erottele jäämiä sisältävät pakkaukset  
asianmukaiseen käsittelyyn.

4H‐yhdistyksen  
Reilu Teko


