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Muovipakkauksia voi nyt kierrättää Lapecon toimialueen kai-
kissa yhdeksässä kunnassa 
 
 
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco on täydentänyt Suomen Pakkauskierrätys RINKI 
Oy:n kotitalouksien muovipakkausten keräysverkostoa, jotta kaikissa Lapecon toimialueen 
kunnissa saavutettaisiin tasapuolinen jätehuollon palvelutaso. Muovipuristimet on nyt saa-
tu asennettua, ja muovipakkauksia pääsee kierrättämään Enontekiöllä, Inarissa, Kittilässä, 
Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella, Sodankylässä ja Kemijärvellä. 
 
 
Muovipakkausten keräykseen voi palauttaa kotitalouksien muovipakkaukset; esimerkiksi elintarvik-
keiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruoka-
pakkaukset, pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset, muovipullot, -kanisterit ja -purkit sekä 
muovikassit, -pussit ja -kääreet. Muovipakkausten kierrätykseen kelpaavat kaikki muut muovit pait-
si PVC, joka merkitään numerolla 3, 03 tai sanalla PVC. PVC-muovia käytetään pakkauksissa hy-
vin vähän. Muovituotteita, kuten muovisia taloustavaroita tai muovileluja, keräykseen ei saa tuoda, 
sillä keräys on tarkoitettu vain pakkauksille.   
 
Pakkausten tulee olla tyhjiä, puhtaita ja kuivia. Pakkauksissa ei saa olla ruokajäämiä tai muita ai-
nejäämiä. Hyvin likaisia tai vaikeasti puhdistettavia pakkauksia ei kannata pestä. Jos puhdistuk-
seen tarvitaan lämmintä vettä tai pesuaineita, voi olla ympäristön kannalta parempi laittaa pakkaus 
polttokelpoiseen jätteeseen. Nyrkkisääntönä voi pitää sellaista puhtautta, joka mahdollistaa pak-
kausjätteen pidempiaikaisen säilytyksen kotona. 
 
Jotta muovipakkausten kierrätys onnistuu, on tärkeää, että keräyspisteisiin palautetut muovipak-
kausjätteet on lajiteltu huolellisesti lajitteluohjeiden mukaan. Muovipakkausten kierrätys säästää 
muovin valmistuksessa tarvittavaa energiaa ja vähentää öljyn käytön tarvetta. Kuluttajilta kerätyt 
muovipakkausjätteet toimitetaan Riihimäelle Fortumin muovijalostamolle. Jalostamolla muovipak-
kausjätettä jalostetaan materiaaliksi, jota hyödynnetään uusiomuovituotteiden valmistamisessa. 
Muovipakkaukset voivat saada uuden elämän esimerkiksi kaupan kierrätysmuovipussina, siivous-
välineenä tai kukkaruukkuna. Kierrätykseen kelpaamaton muovi voidaan hyödyntää polttoaineena 
jätevoimaloissa polttokelpoisen jätteen joukossa.  
 
Muovipuristimien ylläpidon ja tyhjennykset hoitavat Ringin kilpailuttamat urakoitsijat. Jätteitä ei 
koskaan tulisi jättää maahan, vaikka keräysastia olisi täynnä. Täyttyneistä astioista voi ilmoittaa 
Ringille. Palautetta voi antaa Ringin maksuttomaan asiakaspalveluun numeroon 0800 133 888 
(arkisin 7–21 ja lauantaisin 9–18) ja sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@rinkiin.fi. Pa-
lautetta voi antaa myös verkossa osoitteessa rinkiin.fi/ekopistepalaute. 
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