
Muovipakkauskeräyksen muistilista

Ota talteen!

Taloyhtiön 
muovipakkausten 

keräysopas



Muovinkeräyksessä isot tavoitteet

Määränpäänä tehokkaampi  
muovin talteenotto 

Vaikka muovin kierrättämisestä saataisiin ympäristöhyötyjä, silti  
suuri osa muovipakkauksista jää yhä kierrättämättä.

EU:n jätedirektiivimuutosten myötä mm. muovipakkausten  
kierrätystavoitteet kiristyvät edelleen: 50 % vuonna 2025,  
55 % vuonna 2030. Tavoitteiden saavuttamiseksi muovipakkausten  
erilliskeräystä ja kierrätystä on tehostettava huomattavasti nykyisestä. 
Tällä hetkellä muovipakkauksista kierrätetään noin 29 %. 

EU:n lisäksi muovihaasteisiin on tartuttu valtakunnallisella tasolla. 
Ympäristöministeriön asettaman Muovitiekartta-työryhmän  
raportissa (2018) nousi esille tarve lisätä merkittävästi pakkaus muovin 
talteenottoa. Yhdeksi ratkaisuksi esitettiin laajempaa kiinteistö-
kohtaista muovinkeräystä, jolloin kierrätys olisi ihmisille helpompaa.

Taloyhtiön muovipakkaukset  
kannattaa kerätä pois sekajätteestä 
Asukkaat haluavat kantaa vastuuta ympäristöstään, joten se  
kannattaa tehdä arjessa helpoksi. Tämän lisäksi taloyhtiö säästää  
jätteenkeräyksen kokonais kustannuksissa. Lajittelematon  
sekajäte on taloyhtiölle tavallisesti kallein jätelaji tyhjentää. 

Sekajätettä syntyy vähemmän, kun muovi  pakkaukset 
lajitellaan omaan astiaansa. 

Asukkaille muovipakkausten kerääminen lähellä tuo lisää  
mukavuutta. Keräysmuovia ei tarvitse säilyttää  
pitkään kotona, kun muovi jätteen saa viedä tuttuun  
keräys pisteeseen omaan astiaansa.

Kerätty muovipakkausjäte toimitetaan valtakunnalliseen kierrätys- 
ja hyötykäyttöjärjestelmään. Jäte lajitellaan, murskataan, pestään 
ja kuivataan sekä jalostetaan erilaatuisiksi muovirakeiksi. Kerätystä 
muovista valmistetaan esimerkiksi muovikasseja, kukkaruukkuja ja 
ämpäreitä.  

Muovipakkausten erilliskeräyksellä taloyhtiö voi säästää jätehuollon kokonaiskustannuksissa.

Muovipakkausten kierrätysasteen nykytila ja tavoitteet

2018 2025 2030

29 %* 50 % 55 %

(* = arvio: Suomen Uusiomuovi Oy)



Minkälaisilla jätesäiliöillä muovipakkauksia voi kerätä?

Molok®-jätesäiliöillä voidaan ratkaista helposti asuinalueen muovin-
keräysongelmat. Jos kiinteistössä on jo Molok®-jätejärjestelmä, yhden  
5 m3 syväkeräys-säiliön voi jakaa kahdelle jätejakeelle esim. muovi-
pakkauksille ja sekajätteelle. Jakaminen onnistuu sekä pyöreisiin 
MolokClassic (kuva A) että neliskulmaisiin MolokDomino (kuva B) 
jäteastioihin.

Molok®-säiliön  
sekajäteosiosta  
jaetaan osa  
muovin  
keräämiseen. 

Nykyiseen  
keräys pisteeseen  
yksi uusi Molok®- 
syvä keräyssäiliö  
tai Molok®- 
pintasäiliö.

Keräyspiste  
vaihde taan uudeksi 
Molok®-järjestelmäksi, 
jossa on huomioitu 
myös muovin  
keräys.

Jos kaikki olemassa olevat jätesäiliöt ovat jo kovassa käytössä  
ja jakaminen ei onnistu, jätepistettä voi kätevästi täydentää  
mm. uusilla Molok®-pinta-astioilla. Hyvin toimivia pinta-astioita  
ovat pyöreä MolokClassic Light (kuva C) ja neliskulmainen  
MolokDomino Light (kuva D).

Muovipakkauskeräykseen soveltuvat erinomaisesti seuraavat säiliöt: A. Jaettu MolokClassic 5 m3, B. Jaettu MolokDomino 5 m3,  
C. MolokClassic Light 2 m3 ja D. MolokDomino Light 2 m3.
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Molok Oy, Nosturikatu 16, 37150 Nokia
P. 010 342 9400, molok@molok.com, www.molok.com
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Alueet ja yhteystiedot:
Helsinki, Espoo, Kirkkonummi, Vantaa  
Henrik Lahti, p. 040 740 3400

Helsinki, Espoo, Kirkkonummi, Vantaa  
Markku Laxman, p. 040 418 8804

Helsinki, Espoo, Kirkkonummi, Vantaa  
Hannu Lahti, p. 0400 604 698

Uusimaa, Hämeenlinnan alue  
Jani Parkkonen, p. 040 8470731

Varsinais-Suomi  
Heikki Seitsonen, p. 044 290 0205

Kaakkois-Suomi, Lahden seutu, Etelä-Savo, Joensuun alue 
Sami Leppänen, p. 050 576 1314

Pirkanmaa, Häme, Keski-Suomi 
Sarita Koivula, p. 0400 984 020

Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa 
Mervi Kailasto, p. 040 549 6333

Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa 
Jarmo Koskela, p. 040 198 9032

Pohjois-Pohjanmaa, Oulun seutu, Kuopion seutu, Kainuu 
Harri Leppänen, p. 040 565 8183

Lappi, Kuusamon alue 
Heli Rapakko, p. 040 593 5337

Lue lisää blogistamme www.molok.fi
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Sujuvaa muovi pakkausten  
keräystä Turussa

Turussa Koivula-Haritun asuinalueella toimiva  
Haritun Huolto Oy on todennut Molok®-muovi-
keräysratkaisun olevan onnistunut valinta isännöi-
missään taloyhtiössä. Molok®-muovinkeräyspiste on 
keväästä saakka palvellut kaikkiaan noin 370 koti-
taloutta. – Molok®-säiliöillä muovipakkauskeräys on 
toiminut hyvin ja helposti, kertoo Haritun Huolto 
Oy:n toimitusjohtaja Timo Larko. 

Paikallinen Molok®-asiantuntija kertoo lisää!
Miten muovipakkausten keräys onnistuu taloyhtiössäsi?  
Alueesi Molok®-asiantuntija kertoo sinulle vaihtoehdoista lisää.
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Muovipakkauksia ovat mm. muoviset elintarvikepakkaukset.  
Muovi pakkausten sekaan lajitellaan myös pesuaine-,  
shampoo- ja saippua pakkaukset, muovipullot ja -kanisterit.  
Myös muovipussit ja -kääreet voi laittaa samaan astiaan. 

Muovipakkausten keräyspisteet on tarkoitettu pakkausmuoville,  
ei esimerkiksi muovisille leluille, hammasharjoille tai PVC-muoville. 
Pantilliset muovipullot kuuluvat panttijärjestelmään.

Keräysastiaan laitettavien muovipakkausten tulee aina olla puhtaita. 
Esimerkiksi ruoan pakkaamiseen käytetyt pakkaukset kannattaa  
huuhdella ja antaa kuivua. 

Pakkausten kannet, kalvot ja korkit on hyvä irrottaa, sillä ne ovat  
usein eri muovista valmistettuja kuin muu pakkaus.  
Eri muovia olevia pakkauksia ei saa laittaa sisäkkäin.


