
TAIVALKOSKELLA KERÄTÄÄN NYT MYÖS 
KARTONKIPAKKAUKSIA

MITÄ PAKKAUSKERÄYKSEEN 
VOI TUODA?
Kotitaloudet voivat tuoda Rinki-ekopisteisiin Rin-
gin ohjeiden mukaan lajiteltuja lasi- ja kartonkipak-
kauksia sekä metallia. Lajitteluohjeet on julkaistu 
osoitteessa Rinkiin.fi /lajitteluohjeet. Ne ovat myös 
keräyssäiliöihin kiinnitetyissä tarroissa. Esimerkik-
si lasipakkauskeräykseen saa laittaa lasipurkkeja tai 
-pulloja, mutta ei muita lasiesineitä, kuten maljakoi-
ta, juomalaseja tai tasolasia. Metallikeräykseen voi 
tuoda metallipakkauksia sekä muuta kotitalouden 
pienmetallia. Kartonkikeräykseen kelpaa kaikenlaiset 
kotitalouksien kartonkipakkaukset. Sinne saa laittaa 
esimerkiksi pahvilaatikot, maito- ja mehutölkit, kek-
sipaketit ja paperipussit.
 Tärkeää on, että pakkausjätteet tuodaan Rinki-eko-
pisteeseen oikein lajiteltuina sekä tyhjinä, puhtaina ja 
kuivina, jotta kerätty materiaali kelpaa kierrätykseen. 
Kun pakkausjätteet lajitellaan oikein ja palautetaan 
kierrätykseen, vähenee sekajätteen määrä sekä tarve 
käyttää täysin uutta materiaalia. Tämä on ympäris-
tölle hyvä asia. Lisäksi pakkaukset olisi litistettävä 
mahdollisuuksien mukaan, jotta niitä mahtuu keräys-
säiliöön mahdollisimman paljon kerralla ja ei kulje-
teta ”ilmaa”. Esimerkiksi kartonkipakkaukset vievät 
paljon tilaa säiliössä, jos niitä ei litistetä.

PAKKAUKSILLE UUSI ELÄMÄ
Rinki-ekopisteistä pakkausjätteet toimitetaan väli-
varastoina toimivien vastaanottoterminaalien kautta 
jätteitä hyödyntäviin laitoksiin. Materiaaleja käyte-
tään hyödyksi uusien tuotteiden valmistamisessa. Me-
tallista voidaan valmistaa esimerkiksi pyöränrunkoja, 
lasipakkauksista taas uusia lasipakkauksia ja karton-
gista monenlaisia kartonkihylsyjä.

ETHÄN ROSKAA KERÄYS-
PISTETTÄ!
Rinki-ekopisteeseen ei saa jättää jätettä lojumaan 
astioiden ulkopuolelle. Esimerkiksi vanhat huoneka-
lut, elektroniikkaromu ja muut suurikokoiset esineet 
sekä muu kuin pakkausmateriaali tai vaaralliset aineet 
– myös vaarallisten aineiden jäämiä sisältämät pak-
kauk set – kuuluu viedä kunnan ohjeistamaan vastaan-
ottopaikkaan tai muuhun kierrätykseen. Roskaaminen 
vähentää kaikkien viihtyvyyttä ja asiattomien sotku-
jen siivoaminen on myös kallista.
 Jos pisteen roskaantuminen johtuu siitä, että ke-
räys säi liö on ylitäyttynyt, siitä voi tehdä ilmoituksen 
Ringin asiakaspalveluun joko puhelimitse maksutto-
maan numeroon 0800 133 888 tai verkossa osoitteessa 
Rinkiin.fi /ekopistepalaute.

TAUSTAA
Suomen lainsäädännön muutos siirsi kuluttajapak-
kausten keräyksen kunnilta pakkauksia markkinoille 
toimittaville tuottajille. Niin kutsuttu tuottajavastuu 
on yrityksillä, jotka pakkaavat Suomessa tai maahan-
tuovat pakattuja tuotteita Suomeen ja joiden liikevaih-
to on 1 M€ tai enemmän. Suomen Pakkauskierrätys 
RINKI Oy rakentaa lainsäädännön mukaisen ja koko 
Suomen kattavan kotitalouksien pakkausjätteiden ke-
räysverkoston. Koko verkosto valmistuu heinäkuun 
loppuun mennessä. Vähintään 1 850 pistettä tulee 
kartonki- ja lasipakkausten sekä metallin keräystä 
varten. Lisäksi vähintään 500 pisteessä tullaan kerää-
mään muovipakkauksia. Muovipakkauskeräys tulee 
taajamiin, joissa on vähintään 10 000 asukasta. Tai-
valkoskelle muo vipakkausten keräystä ei ole tulossa. 
Muovin voi laittaa sekajätteeseen, joka hyödynnetään 
energiana.

Taivalkoskella metallin ja lasipakkausten keräys on nyt keskitetty K-market Taivaltorilla ja 
S-marketilla sijaitseviin Rinki-ekopisteisiin. Lisäksi pisteissä kerätään kartonki pakkauksia, mikä on 
uusi asia Taivalkosken asukkaille. Rinki-ekopisteistä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, 
joka hoitaa keskitetysti koko Suomen kattavaa ekopisteverkostoa kotitalouksien pakkausjätteille.

TAIVALKOSKI
Tuhansien tarinoiden pitäjä

TAIVALKOSKEN KUNTA
Tekniset palvelut



LAJITTELUOHJEET

SAA LAITTAA
tyhjinä, poista korkit ja kannet
• Lasipullot
• Lasipurkit

EI SAA LAITTAA
• Terveydenhuollon 

pakkauksia, kuten injektio-
nestepulloja ja ampulleja

• Muovia: esim. muovipusseja, 
-kasseja ja -kääreitä, 
styroksia, kuplamuovia

• Posliinia tai keramiikkaa
• Lasiastioita (esim. juomalasit, 

uunivuoat, kahvi pannut, 
kattiloiden ja pannujen kannet)

• Kristallilasia
• Opaalilasia (esim. joissain 

kosmetiikkapakkauksissa tai 
koriste-esineissä)

• Ikkuna- tai peililasia
• Lamppuja tai valaisimia

LASI-
PAKKAUKSET

KARTONKI-
PAKKAUKSET METALLI

SAA LAITTAA
tyhjinä, puhtaina, kuivina, litis-
tettyinä ja sisäkkäin pakattuina
• Aaltopahvilaatikot
• Kartonkitölkit, 

esim. maito- ja mehutölkit
• Kartonkiset einespakkaukset, 

kuivatuotteiden kartonki-
pakkaukset

• Kuivien tuotteiden 
kartonkipakkaukset, 
esim. muro- ja keksipaketit

• Paperipussit ja -kassit
• Pizzalaatikot, munakennot
• Kartonkiset kertakäyttö astiat
• WC- ja talouspaperi -

rullien hylsyt
• Käärepaperit, esimerkiksi 

kopiopaperin kääreet
• Juomien pahviset moni-

pakkaukset, esim. sixpackit 
ja salkut

EI SAA LAITTAA
• Muovia: esim. muovipusseja, 

-kasseja ja -kääreitä, styroksia, 
kuplamuovia

SAA LAITTAA
tyhjinä, puhtaina ja kuivina

METALLIPAKKAUKSET
• Säilyketölkit
• Pantittomat juomatölkit
• Metallikannet, -korkit ja 

-sulkimet
• Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet
• Maalipurkit
• Paineettomat aerosolipullot

KOTITALOUDEN 
PIENMETALLI ESINEET
• Kattilat ja paistinpannut
• Aterimet, sakset ja 

käsityökalut
• Muut pienet metalliesineet 

(naulat, ruuvit, helat ym.)
• Alumiiniset tuikkukynttilöiden 

kuoret

EI SAA LAITTAA
• Muovia: esim. muovi pusseja, 

-kasseja ja -kääreitä, styroksia, 
kuplamuovia

• Astian aukkoa suurempia 
pakkauksia tai esineitä 
– vie ne kuntasi ohjeistamaan 
paikkaan

HUOM! 
Taivalkosken kunnan ylläpitämät lasin- ja metallinkeräyspisteet poistetaan käytöstä 15.8.2016 mennessä 
(mm. Tyrävaaran ja Metsäkylän kaupoilta). Sen jälkeen lasin, metallin ja kartonkipakkausten keräyspisteitä 
on kunnassamme vain kaksi eli K-Market Taivaltorilla ja S-Marketin takana. Metallijätettä otamme vastaan 
myös Matovaaran jäteasemalla. Paperinkeräyspisteet säilyvät ennallaan.

Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät pakkaukset (esim. maalit, ke mi kaa lit, öljyt, 
lääkkeet, hiuslakka) Matovaaran jäteasemalle. Lääkejätteet voi viedä Taivalkosken apteekkiin.


