
MUOVIPAKKAUKSET
Tietopaketti niiden käytöstä, kierrätyksestä ja ympäristövaikutuksista
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ERILAISET MUOVIT JA 
MUOVIPAKKAUKSET
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Muovit
– ryhmä hyvin erilaisia materiaaleja

 Muovit ovat pääosin petrokemian tuotteita, joita 
valmistetaan polttoaineiden tuotannosta ylijäävistä 
hiilivetyvirroista, jotka aiemmin poltettiin öljynjalostamojen 
soihduissa taivaalle. Raakaöljystä noin 4 % käytetään 
muovientuotantoon.

 Muoveja voidaan valmistaa myös esimerkiksi 
biopohjaisista raaka-aineista, kuten sokerintuotannon 
sivutuotteena syntyvästä etanolista.

 Muovit koostuvat yleensä peruspolymeeristä ja 
lisäaineista, joilla saadaan haluttuja ominaisuuksia.

 Erilaisia muoveja käytetään niiden ominaisuuksien 
mukaan erilaisissa käyttökohteissa.

 Muovit ovat paljon käytetty materiaaliryhmä 
muovattavuutensa ja monipuolisten ominaisuuksiensa 
sekä kierrätettävyytensä ansiosta.
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Muovien biopohjaisuus ja biohajoavuus
Biomuovit voivat olla biopohjaisia, biohajoavia tai molempia!
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Lähde: European Bioplastic

Biopohjaiset

BiohajoavatKierrätettävät

Fossiilipohjaiset

Biomuovit Biomuovit

BiomuovitPerinteiset muovit

Esim. (PP/PVC)
Biopohjaiset PET, PTT

Melkein kaikki perinteiset muovit, 
kuten PE, PP, PET

Esim. PBAT, PBS, PCL

Esim. PLA, PHA,
Starch BlendsBio-PE
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Muovipakkaukset suojaavat tuotteita

 Pakkauksilla on kolme perustehtävää - suojata 
tuotetta ympäristöltä tai ympäristöä tuotteelta -
helpottaa tuotteen käsittelyä esimerkiksi kuljetuksissa 
sekä informoida tuotteesta. 

 Pakkaamalla elintarvikkeet oikein, vähennetään
ruokahävikkiä ja pienennetään elintarviketeollisuuden, 
logistiikan, kaupan sekä kotitalouksien ilmastolle ja 
ympäristölle aiheuttamaa kuormaa.

 Elintarvikeketjun energiantarve kaksinkertaistuisi, 
kasvihuonekaasupäästöt kolminkertaistuisivat ja 
ruokapakkausten paino lähes nelinkertaistuisi
nykyiseen verrattuna jos ruokaa ei pakattaisi muoviin.

 Elintarvikepakkaukset ovat tärkeä osa
tuoteturvallisuutta.
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MUOVIPAKKAUKSET
JA YMPÄRISTÖ
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Muovipakkaukset ja ympäristö
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 Ilmastonmuutos on yksi aikamme 
suurimmista ja monimutkaisimmista 
haasteista.

 Samalla koitamme ratkaista 
roskaantumisongelmaa sekä 
maailmalla että Suomessa.

 Muovi ja muovipakkaukset liittyvät 
kumpaankin kysymykseen tuoden niin 
haasteita kuin tarjoten myös 
ratkaisuja.

 Muovin korvaaminen muilla materiaaleilla 
ei useinkaan ole 
ilmastonmuutosvaikutusten 
näkökulmasta ympäristöteko, sillä muovin 
valmistuksen ympäristövaikutukset 
mahdollisesti syntyvään hävikkiin 
verrattuna ovat hyvin pienet.

 Tärkeintä on vähentää hävikkiä oikein 
pakkaamalla sekä kierrättää 
muovipakkaukset käytön jälkeen.



Ympäristöministeriön muovitiekartta Suomelle
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Esimerkkinä ostoskassien ympäristövaikutukset
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Suomessa syntyi kasvihuonepäästöjä noin 32 100 kg/kotitalous vuonna 2007. Ostoskassien päästöt 
vastasivat tällöin noin 0,06 % yhden kotitalouden vuoden päästöistä.



KODIN MUOVIPAKKAUSTEN 
LAJITTELU
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Miten lajittelen muovipakkaukset?
 Pakkausmuovikeräykseen kuuluvat ne muovipakkaukset, jotka ovat alun perin olleet 

jonkun tuotteen pakkauksia. 
 Pakkaukset pitää tyhjentää ja tarvittaessa puhdistaa. Pakkausten tulee olla kuivia. 

Lajittele keräyspisteeseen:
 elintarvikkeiden muoviset pakkaukset kuten jogurttipurkit,
 voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
 pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
 muovipullot, -kanisterit ja -purkit
 sekä muovikassit, -pussit ja -kääreet.
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 Muovinen muuttolaatikko tai esimerkiksi lelu ei ole pakkaus vaan 
muovituote eikä siten kuulu muovipakkauskeräykseen

 PVC-pakkauksia ei saa pistää keräysastiaan. PVC:n muovin tunnistat 
merkistä, jossa kolmion sisällä on numero 3. PVC-muovi haittaa 
kierrätystä.



MUOVIPAKKAUSTEN KIERTO 
UUSIKSI TUOTTEIKSI
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Siirtyminen kohti muovien kiertotaloutta
 Muovin kiertotalous otti ensi askeleet vuonna 2016 

käynnistyneen muovipakkausten erilliskeräyksen 
sekä Fortumin Kiertotalouskylän käynnistymisen 
myötä.

 Kuluttajien lajittelemat muovipakkaukset kerätään 
erilliskeräyspisteistä kautta Suomen ja toimitetaan 
Fortumin Kiertotalouskylän Muovijalostamoon 
Riihimäelle.

 Fortum valmistaa lajitelluista muovipakkauksista 
uusiomuoviraaka-ainetta muoviteollisuuden 
käyttöön.

 Tästä raaka-aineesta valmistetaan uusia 
muovituotteita ja -pakkauksia esimerkkinä ESSI 
Kiertokassit, pakkaukset, siivousvälineet, 
kukkaruukut, terassilaudat ja erilaiset putket.
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ESSI Kiertokassin matka kaupasta kotiin, muovipakkausten
erilliskeräyksen kautta Fortumin Muovijalostamoon ja sieltä
Amerplastin kassitehtaan kautta jälleen kauppaan uutena
kassina.
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VASTUULLISEN KANSALAISEN 
MUOVIMUISTIO
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1. Osta aina vain tarpeeseen 
ja syö kaikki ostamasi ruoka. 

Vähemmän hävikkiä tarkoittaa 
automaattisesti vähemmän 

pakkauksia.

2. Suosi kierrätysmuovista tai 
biopohjaisesta muovista valmistettuja 

tuotteita ja pakkauksia.

Näin pienennät hiilijalanjälkeäsi sekä neitseellisen 
öljypohjaisen muovin kulutusta.

3. Lajittele ja kierrätä 
muovipakkauksesi.

Muovien kierrätys ja kiertotalous alkaa 
suomalaisista kodeista. Jokainen 

lajiteltu muovipakkaus on ympäristö-
ja ilmastoteko.
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