
 

P AKKAUKSET 

P AKKAUS MA TERIAALI KÄYTTÖ    
HYÖDYNTÄMINEN 

ALUMIINIVUOKA  JA 
    

-KANSI (GN-VUOKA) 
alumiini laatikot  metallinkeräys 

ALUMIINIVUOKA 
    

- kartonkikansi 
alumiini 
kartonki tai kartonki ja alumiini 

kaalikääryleet, sienikääryleet, 
  

U u n i p a a h d e t t u 
  k a l k k u n a n f i l 

e 
e 

metallinkeräys 
kartonginkeräys 

AAL T OP AHVILAA TIKKO  
(KART ONKI) 

aaltopahvi pakastetuotteet kartonginkeräys 

MUOVIPUSSI polyeteeni pakastetuotteet, lihapyörykät,  
broilerpyörykät, piirakat 

muovinkeräys tai sekajäte 

KART ONKIVUOKA 
  

- kartonkikansi 
kartonki 
kartonki 

mämmi kartonginkeräys 
kartonginkeräys 

MUOVIKULHO (DYNO)  
- suljentamuovi 

polypropeeni   
yhdistelmämuovi 

salaatit, lihavalmisteet, kebakko muovinkeräys  tai  sekajäte   
  

muovinkeräys tai sekajäte  

SKINP AKKAUS 
    

- muovialusta    
- muovikalvo 

yhdistelmämuovi 
yhdistelmämuovi 

raakamakkarat  muovinkeräys  tai  sekajäte   
  

muovinkeräys tai sekajäte 
muovinkeräys tai sekajäte 

MUOVIKULHO 
   

- muovikalvo   
- kartonkihylsy  

polypropeeni   
yhdistelmämuovi 
kartonki 

lämmitettävät puurot (kuluttajapakkaus) muovinkeräys tai sekajäte  
  

muovinkeräys  tai  sekajäte   
  

kartonginkeräys 

MUOVIVUOKA 
   

- muovikalvo    
- kartonkihylsy 

polypropeeni    
yhdistelmämuovi    
kartonki 

Balanssit (kuluttajapakkaus) muovinkeräys  tai  sekajäte    

muovinkeräys tai sekajäte  
  

kartonginkeräys 

MUOVIPUSSI yhdistelmämuovi kastikkeet, ruokamakkarat     

ohukaiset, piirakat (kuluttajapakkaus),  
  

Eväs-patonki (kuluttajapakkaus) 

muovinkeräys tai sekajäte  

MUOVIRASIA  JA  -KANSI 
   

 - välikansi  
polyeteenitereftalaatti  
paperi, lakka 

puurot (kuluttajapakkaus) muovinkeräys  tai  sekajäte   
  

sekajäte 

MUOVIRASIA  JA  -KANSI 
- välikansi 

polyeteenitereftalaatti    
polyeteenitereftalaatti, alumiini 

kiisselit ja jälkiruuat (kuluttajapakkaus) muovinkeräys  tai  sekajäte   
  

muovinkeräys tai sekajäte 

DUOSMARTRASIA 
- kartonkivyöte  

  
- rasia  

  
- kansi  

  
- lusikka  

  
- välikansi  

kartonki  
  

polypropeeni  
  

polyeteenitereftalaatti  
  

polypropeeni  
  

polyeteenitereftalaatti, alumiini 

V ispikset (kuluttajapakkaus) 
kartonginkeräys 
muovinkeräys tai sekajäte 
muovinkeräys tai sekajäte 
sekajäte   

 

  
muovinkeräys tai sekajäte 

MUOVIRASIA 
   

- kansi 
polypropeeni   
alumiini 

mämmipikari (kuluttajapakkaus)  muovinkeräys tai sekajäte  
metallinkeräys 

V AKUUMIPUSSI yhdistelmämuovi kypsät lihat muovinkeräys tai sekajäte  

MUOVISANKO 
   

- muovisanka 
polypropeeni 
polypropeeni 

hillot, maustekastikkeet muovinkeräys tai sekajäte  
  

muovinkeräys tai sekajäte 

MUOVITETTU  
  

AAL T OP AHVI- 
  

LAA TIKKO  
  

(KART ONKI)  

aaltopahvi, polyeteenitereftalaatti kypsät viipaloidut murekkeet kartonginkeräys 

MUOVIPUSSI 
- kartonkikotelo 

yhdistelmämuovi   
kartonki 

Eväs-leivät, Eväs-wrapit (kuluttajapakkaus) muovinkeräys tai sekajäte  
  

kartonginkeräys  

MUOVIRASIA 
- muovikansi 

polypropeeni 
polypropeeni 

liemijauheet, kuivamauste muovinkeräys tai sekajäte 
muovinkeräys tai sekajäte 

MUOVIKANNU 
  

- muovitulppa 
polyeteeni    
polypropeeni  

salaattikastikkeet, mehut muovinkeräys  tai  sekajäte    
muovinkeräys tai sekajäte  

  
MUOVIPULLO 

   
- muovitulppa   
- foliosinetti 

polyeteenitereftalaatti 
polypropeeni 
alumiini 

salaatti- ja maustekastikkeet, fondit muovinkeräys  tai  sekajäte    
muovinkeräys  tai  sekajäte    
metallinkeräys 

TETRABRIK/COM - 
BIBLOC 

kartonki, alumiini, polyeteeni täysmehut kartonginkeräys  

UUDELLEENSULJETT A - 
V A  MUOVIRASIA 

yhdistelmämuovi lihavalmisteet (kuluttajapakkaus) muovinkeräys tai sekajäte  

PEL TITÖLKKI 
   

- muovikansi  
tinapelti   
polyeteeni 

soseet, hyytelö 
hyytelö 

metallinkeräys    
muovinkeräys tai sekajäte 

ALUMINOITU  
  

MUOVIPUSSI 
polypropeeni, alumiini sose muovinkeräys tai sekajäte  

KULJETUSLAA TIKKO polyeteeni 

MUOVIRASIA 
    

- suljentamuovi    
- haarukka   
- kastikepussi 

polyeteenitereftalaatti    

polyeteenitereftalaatti   
polystyreeni    
yhdistelmämuovi 

Eväs-salaatit (kuluttajapakkaus) muovinkeräys tai sekajäte   
muovinkeräys  tai  sekajäte    
sekajäte   

    
muovinkeräys tai sekajäte  

Hyödynnä pakkausmuovijäte ensisijaisesti kierrättämällä muovinkeräyksen kautta ja vasta toissijaisesti sekajätteenä, jolloin materiaali päätyy poltettavaksi. - 

T ARKIST A 
    OMAN KUNT ASI JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJEET. SEKAJÄTE VOI OLLA NIMELTÄÄN MYÖS ESIM. KUIVAJÄTE TAI POLTETTAVA JÄTE. . 

TUOTTEIDEN SÄIL YTYSLÄMPÖTILA T : 
Pakasteet alle -18 °C. Raakamakkarat +4 °C (max +6 °C). V almisruoka, kypsä liha ja lihavalmisteet alle +6 °C. 

    
Säilyvät tuotteet säilyvät avaamattomina parhaiten kuivassa ja viileässä, avattuna säilytettävä lämpötilassa +5 – +8 °C. 

    


