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Det riksomfattande evenemanget lyfter fram ansvarsfull användning av plaster

#Plastprestation 5.6.2019 återvinner hårdplaster
Bra gärningar tillsammans på världens miljödag! #Plastprestation (#Ämpäristöteko) erbjuder 19 insamlingsplatser för kasserade plastprodukter i hårdplaster. Att återvinna plaster är
viktigt för vår framtid. #Plastprestation från ord till handling – redan andra gången.
Återvinningen av plast har varit mycket på tapeten under våren när konsumenter har aktiverats att
sortera plastförpackningar. Finlands plastindustri vill erbjuda också möjligheten att materialåtervinna de hårda plastprodukterna som tillsvidare återvinns som energi.
Enkelt att göra en #Plastprestation
Efterfrågan på #Plastprestation har varit stor hela våren. Konsumenterna sorterar plastförpackningarna redan fint. Men plastföremål skall inte läggas i samlingskärlen för plastförpackningar. Insamlingsplatserna #Plastprestation tar emot 5.6.2019 konsumenternas och hushållens kasserade
rena hårdplaster: till exempel ämbar, skopor, leksaker och plastslädar. Avlägsna gärna metall- och
trädelar från produkterna. Det är också bra att torka av eller skölja plastprodukterna.
I fjol var hundratals människor glada att bli av med sina kasserade saker på ett miljövänligt sätt.
Många hoppades att insamlingen av hårdplaster skulle ordnas oftare. Denna vardagliga angelägenhet måste besvaras konkret. Vårt hopp är att hårdplast kan återvinnas som material i en nära
framtid på regelbunden basis, inte bara på enskilda dagar, säger Kärhä, VD för Plastindustrin rf.
Den insamlade plasten skickas vidare till Fortum för återvinning.
Plaster är en värdefull del av vardagen
Plast är viktigt på många områden i livet: bl.a. trygg förvaring av mat och råvaror, säkerhetsfrågor i
trafiken och distribution av rent vatten. Ansvarsfull användning av plast betyder materialeffektiva
lösningar, produkter avsedda för långvarig användning och materialåtervinning av plastavfall. Återvinningen är i nyckelposition.
Väldesignade, högkvalitativa plastprodukter håller i åratal, t.o.m. årtionden. Det är dock nödvändigt
att minska mängden plastavfall och öka materialåtervinningen, säger Kärhä.

#Plastprestation 2019 organiseras på 16 orter i Finland 5.6.2019. Läs
mer om insamlingsplatserna och de jippon man har på insamlingsplatserna: www.muovikuuluukiertoon.fi
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