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Näin saat yrityksesi käytetyt muovipakkaukset kiertoon 
- vinkkejä yrityksessä syntyvän muovipakkausjätteen käsittelyyn

Muovipakkauksille on Suomessa kaksi kierrätysketjua: yksi yrityksissä syntyville 
muovipakkausjätteelle ja toinen kotitalouksissa syntyville muovipakkausjätteelle. 

Yrityspakkaukset ovat pakkauksia, 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. 

Kuluttajapakkaukset ovat pakkauksia, jotka päätyvät tai voivat päätyä tuotteiden mukana 
kuluttajille tai kotitalouksiin. Kuluttajapakkauksia ovat esim. kuluttajatuotteiden 
myyntipakkaukset ja osa ryhmäpakkauksista. 

Yrityspakkausjätteen kierrättäjien prosessit vaihtelevat käsittelijän ja muovilajin mukaan, 
tällä voi olla vaikutusta lajitteluohjeeseen. Tarkemman ohjeistuksen saat omalta 
jätehuollon toimittajalta, vastaanottoterminaalista tai kierrätyslaitokselta.  Perusperiaate 
on, että pakkaukset tulee lajitella muovilajeittain (HD-PE, PP, LD-PE, PS, PET) ja niiden tulee 
olla tyhjiä ja kuivia. 

Yritysten osalta jätteiden lajittelu muuttui heinäkuussa 2022, kun yritysten pitää alkaa 
tarkemmin lajitella muovi-, paperi- ja kartonkipakkausjätteensä erilliskeräyksenä 
kierrätykseen. Erilliskeräys pitää järjestää, jos näitä jätelajeja syntyy viikossa vähintään viisi 
kilogrammaa. Myös lasi- ja metallipakkausjäte pitää lajitella erilliskeräykseen, jos niitä syntyy 
viikossa vähintään kaksi kilogrammaa. Uusi velvoite koskee jokaista yrityskiinteistöä, joka 
sijaitsee taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella. 
Yritys voi järjestää erilliskeräyksen yhdessä muiden samassa kiinteistössä toimivien yritysten 
kesken. Suomen Uusiomuovi valmistautuu jätelain erilliskeräyksen velvoitteen laajentumiseen 
uudella palvelumallilla. Tämä helpottaa pienten ja keskisuuren yritysten muovipakkausten 
keräyksen aloittamista. 
Näin edistät kierrätystä: 

• Tunnista kierrätettävät muovipakkauslajit ja kartoita niiden määrät
• Sovi lajiteltujen jätteiden kuljetuksesta vastaanottoterminaleihin tai käsittelijälle
• Valitse toimitiloihisi sopivat keräysastiat, autamme valinnassa
• Opasta ja varmista käyttäjien lajitteluosaaminen
• Motivoi
• Aloita keräys
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Yrityksille tyypillinen muovipakkausjäte 

Yrityksissä syntyy yleensä varsin tasalaatuista muovipakkausjätettä. Yrityksissä voi myös 
syntyä käytettyjä kuluttajapakkauksia esimerkiksi henkilökunnan mukanaan tuomista 
ruokapakkauksista ja kahvioissa myytävistä tuotteista. Yrityspakkaukset ovat pakkauksia, joita 
käytetään teollisuuden ja yritysten välisessä kaupassa ja kuljetuksessa, esimerkiksi: 

• Lavahuput ja kääremuovit
• Muovisäkit, muovipussit ja suursäkit
• EPS-pakkaukset
• Muovikanisterit ja -pullot, tynnyrit ja IBC-pakkaukset

Terminaaleistamme löydät ohjeen: Yritysten muovipakkauksia? 
Näin saat käytetyt muovipakkaukset kiertoon 

Sopimusterminaalimme ottavat vastaan muovipakkausjätettä veloituksetta, kun: 
+ Pakkausjäte on muovilajeittain lajiteltu
+ Lajitteluohjeen mukainen yhteiskerätty yritysten muovipakkausjäte
+ Pakkaukset ovat puhtaita ja kuivia
+ Pakkaukset ovat terminaalin laatuohjeistuksen mukaisia,

varmista vastaanotto terminaalista etukäteen
+ Muovipakkaukset ja -kääreet, muovivanteet ja -pannat
+ EPS eli styrox-pakkaukset
+ Myynti-, ryhmä- ja kuljetuspakkaukset
+ Rasiat, laatikot, tuubit ja putkilot
+ Pesuainepullot ja kanisterit huuhdeltuina, korkit irti

Yrityksissä syntypaikkalajitellaan 
muovipakkausjätteet keräysvaiheessa useaan eri 
jakeeseen: 

• kalvomuovit muovilajin mukaan
(LD-PE, kirkas tai värillinen)

• kovat pakkaukset muovilajin mukaan
(PP, HD-PE, PET, PS)

• yhteiskerätty yritysten muovipakkausjäte, 
lajitteluohje vieressä ->

o kerättävien pakkausten koko pienempi 
kuin 20 litraan

o kemikaalipakkaukset kaksinkertainen 
huuhtelu, korkit irti

Jätehuoltoyhtiöt tarjoavat myös eri muovilajien erilliskeräys- ja käsittelypalvelua. Yritys voi myös itse 
toimittaa kustannuksellaan muovilajeittain kerätyt pakkaukset Uusiomuovin yritysterminaaliin, jossa ne 
otetaan veloituksetta vastaan ja toimitetaan edelleen kierrätettäväksi. Luettelo yritysterminaaleista 
löytyy www.uusiomuovi.fi/terminaalit kartalla. 

Käytettyjen pakkausten toimiva erillislajittelu ja kierrätyksen edistäminen vaatii usein yrityskohtaista 
suunnittelua ja valmistelua. Tunnemme erilaiset toimialat ja voimme jakaa tietoa parhaista 
käytännöistä. Näiden osalta pyydämme ottamaan yhteyttä Suomen Uusiomuoviin, 
kierrätysvalmentaja Katja Laitinen, 050 407 3959, katja.laitinen@uusiomuovi.fi. 
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1.7.2022 alkaen yritysten tulee erilliskerätä muovipakkaukset, jos niitä syntyy vähintään 5 kg viikossa (Jäteasetus 21§).   
Jos yrityksessä syntyy paljon yhtä muovipakkauslajia, se tulee lajitella erikseen kierrätyksen edistämiseksi. 
Esimerkiksi puhdas LDPE-kalvo tai HDPE-kanisterit. Pienille erille on uutena ”lajina” tarjolla yhteiskerätyt yritysten muovipakkaukset. 

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on edistää kierrätyskelpoisen muovipakkausjätteen kestävää 
lajittelua ja uusiokäyttöä.  Vastaamme tuhansien yritysten lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat pakkausten 
keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen. Kehitämme toimintaamme ja haemme monimateriaali-
tuottajayhteisön statusta kesän 2022 aikana. 

Verkostomme terminaaleja on ympäri Suomen. Terminaalimme vastaanottavat käytettyjä muovipakkauksia toimijoilta, joilla on omasta toiminnasta syntyvää 
muovipakkausjätettä. Tarvittaessa kierrätysvalmentajamme auttaa löytämään kustannustehokkaat keräys-, lajittelu- ja kierrätysprosessit. 

Uuden jätelain ja asetuksen mukaan jätteestä on lajiteltava erikseen 
tasalaatuinen suurina määrinä syntyvä jäte, jos näin järjestettävällä 
erilliskeräyksellä saavutetaan kierrätyksen edistämisen ja muutoin 
etusijajärjestyksen toimeenpanon kannalta paras lopputulos.  

Seuraa viestintäämme www.uusiomuovi.fi 

KÄYTETYT MUOVIPAKKAUKSET YRITYKSISSÄ 

HUOM! Toimita asianmukaiseen jätteen vastaanottoon: 
• Erittäin likaiset pakkaukset
• Pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä
• Yli 1 000 litran IBC-pakkaukset
• Muut kuin muovipakkaukset, esimerkiksi rakennuskalvot ja maatalouden

paalikalvot
• Muovipakkauksen valmistuksessa tai jätteenkäsittelyssä syntyvät rejektit

YRITYSTEN MUOVIPAKKAUKSET 

KYLLÄ 
+ Muovipakkaukset ja kääreet, muovivanteet ja -pannat
+ EPS eli styrox-pakkaukset
+ Myynti-, ryhmä- ja kuljetuspakkaukset
+ Rasiat, laatikot, tuubit ja putkilot
+ Pesuainepullot ja kanisterit huuhdeltuina, korkit irti
+ Elintarvike- ja pienpakkaukset esim. henkilökunnan

taukotiloista

  EI 
- Sekajäte tai rakennusjäte
- Muut materiaalit: pahvi, kartonki, puu, metalli ja lasi
- Tuotantohylky
- Isot muovipakkaukset kuten IBC-kontit, kuormalavat,

tynnyrit ja suursäkit
- Erilliskerätyt muovipakkaukset kuten LDPE-kalvo
- Vaarallisten aineiden jäämiä sisältävät pakkaukset

1.7.2022 alkaen lajitteluohje yritysten yhteiskerätyille 
muovipakkausjätteelle: 

http://www.uusiomuovi.fi/

	Näin saat yrityksesi käytetyt muovipakkaukset kiertoon
	- vinkkejä yrityksessä syntyvän muovipakkausjätteen käsittelyyn
	Yrityksille tyypillinen muovipakkausjäte



