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KIERRÄTYSMERKIT JA –OHJEET KUITUPAKKAUKSISSA
Markkinoille saatettava pakkaus voidaan merkitä siinä käytettyjen materiaalien tunnistamiseksi. Merkintä on
tehtävä pakkaukseen tai sen etikettiin. Merkinnän on oltava selvästi nähtävissä ja luettavissa myös sen
jälkeen, kun pakkaus on avattu (Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 518/2014, 6§ ja liite
3./Pakkauksen merkinnät).

AALTOPAHVIPAKKAUKSET (PAP 20)
Aaltopahvipakkaukset voidaan merkitä
1) kansainvälisellä kierrätysmerkillä tai 2) aaltopahvi hyötykäyttöön – merkillä. Käytettävissä on myös
3) eurooppalainen ympäristömerkki, joka kertoo aaltopahvin valmistuksessa käytettävistä uusiutuvista
raaka-aineista ja materiaalin soveltuvuudesta 100 % kierrätykseen.
Kaikki merkit suositellaan painettavaksi pakkauksen pohjaan.
1)

2)

3)

Aaltopahvin kierrätysohje
- Litistä
- Kierrätä kartonkina tai pahvina

KARTONKI- JA PAPERIPAKKAUKSET (PAP 21 ja PAP 22)
Kartonki- ja paperipakkaukset voidaan merkitä kansainvälisellä kierrätysmerkillä.
Kartonki- ja paperipakkausten kierrätysohje
- Litistä
- Kierrätä kartonkina

NESTEKARTONKIPAKKAUKSET (ks. seuraava sivu)
Nestekartonkipakkaukset voidaan merkitä kansainvälisellä kierrätysmerkillä.
Merkki suositellaan painettavaksi muiden merkkien yhteyteen pakkauksen kylkeen.
Nestekartonkipakkausten kierrätysohje
- Huuhtele ja kuivaa
- Litistä
- Kierrätä kartonkina – irrota korkki muovipakkausten keräykseen

TEOLLISUUDEN KUITUPAKKAUKSET (PAP 21 ja PAP 22)
Teollisuuden kuitupakkaukset voidaan merkitä kansainvälisellä kierrätysmerkillä.
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Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 518/2014, Liite 3
PAKKAUKSEN MERKINNÄT
Tässä liitteessä vahvistetaan pakkausmateriaalien tunnistusjärjestelmässä käytettävät
numerointitavat ja lyhenteet, joilla osoitetaan käytettyjen pakkausmateriaalien tyyppi ja nimetään ne
materiaalit, joihin tunnistusjärjestelmää sovelletaan.
Tunnistusjärjestelmän numerointitapa ja lyhenteet
Materiaali
Lyhenne(*) Numerointi
2. Paperi, kartonki ja pahvi
Aaltopahvi
PAP
20
Muu kartonki ja pahvi
PAP
21
Paperi
PAP
22
7. Yhdistelmämateriaalit
Paperi, kartonki ja pahvi/erinäiset metallit
(**)
80
Paperi, kartonki ja pahvi/muovi
81
Paperi, kartonki ja pahvi/alumiini
82
Paperi, kartonki ja pahvi/läkkipelti
83
Paperi, kartonki ja pahvi/muovi/alumiini
84
Paperi, kartonki ja pahvi/muovi/alumiini/läkkipelti
85
(*) Käytetään ainoastaan isoja kirjaimia
(**) C sekä hallitsevaa materiaalia vastaava lyhenne (C/ )
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