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Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe) –hanke 

 

Suomessa syntyy vuosittain merkittävä määrä likaista, sekalaista maatalousmuovijätettä, josta vain 

murto-osa päätyy kierrätykseen. Pääasiallisesti muovijäte päätyy joko energiaksi tai kaatopaikoille. 

Maatalous-, puutarha- ja hevostalousyrittäjät ovat toivoneet nykyistä toimivampia ja kustannuksiltaan 

edullisimpia keräysjärjestelmiä. 

 

Limuke -hankkeessa halutaan keskittyä haja-asutusalueilla syntyvän maatalous- ja 

rakennusmuovijätteen, pois lukien pakkausmateriaalit, keräys- ja kierrätysliiketoiminnan 

kehittämiseen. Likaisen maatalousmuovijätteen keräys- ja kierrätyshankkeessa pilotoidaan Kanta-

Hämeen ja Varsinais-Suomen alueilla vaihtoehtoisia alueellisia keräysjärjestelmiä ja tarkastellaan 

muovijätteen ja sen sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia uusina kierrätystuotteina. 

 

Kanta-Hämeen alueella pilotoidaan hevostilojen muoveja Ypäjän alueella. Hankkeessa kartoitetaan 

haastatteluilla ja kyselyillä syntyvä muovijätteen määrä ja laatu sekä kiinnostus keräilyyn ja 

vaihtoehtoja keräysjärjestelmälle. Hevostiloille tämän hankkeen piiriin kuuluu mm. paalimuovit, aiv-

muovit, aumamuovit, pyöröpaalien verkkomuovit ym. Hankkeessa järjestään myös tiedotusta ja 

infopäiviä, joista tiedotetaan tarkemmin tulevan vuoden aikana.   

 

Hankkeen toimet Ypäjän alueella, kysely hevostiloille, käynnistyy vuoden 2017 alussa. Sähköinen 

kysely lähetetään hevostiloille maaliskuun alussa 2017. Kyselyn tulokset on tarkoitus analysoida 

huhtikuun alussa. Muovijätteen keräyksen kartoittamisen selvittämiseksi voidaan suorittaa 

vapaaehtoisia lisähaastatteluja tiloilla viikoilla 14 ja 15 yrittäjien niin halutessa. 

 

Hankkeen tuloksena saadaan selville alueelliset muovijätemäärät ja niiden keskittymät, tehostetaan 

jätteen syntypaikalla lajittelua ja kehitetään alueellista resurssitehokasta keräystä. Projektissa selviää, 

onko muovijätteen keräys- ja kierrätysliiketoiminnassa mahdollista luoda uutta kiertotalouteen 

liittyvää yritystoimintaa ja työpaikkoja sekä uusia muovijätteeseen perustuvia tuotteita ja palveluita 

yhteistyössä jalostavien yritysten kanssa. Projektissa valmistuu myös opas muovijätteen lajittelusta 

sen likaisuuden ja eri muovilajien ja -jakeiden mukaan.  

 

Hanketta toteutetaan yhteistyönä Turun yliopiston Brahea-keskuksen, Hämeen ammattikorkeakoulun 

biotalousyksikkö ja ohutlevykeskuksen sekä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Turun yliopiston 

Brahea-keskus koordinoi hanketta ja toteuttaa keräyspilotit yhdessä HAMK:n biotalousyksikön kanssa. 

 

Hankeaika on 1.9.2016- 31.08.2018. 

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelma. Rahoittava viranomainen on Uudenmaan liitto. 

 

Lisätietoja:  

Ypäjän alueen pilotti: Ulla-Maija Knuutti/HAMK, p. 046 8567 699, ulla-maija.knuutti@hamk.fi  

Koko hankkeen projektipäällikkö Leena Erälinna/Turun yliopisto | p. 040 68 47 450 |email: 

leena.eralinna@utu.fi 
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