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• Maatalousmuovien ohjaaminen materiaali-kierrätykseen on ollut 
hankalaa, johtuen useista muovilaaduista ja epäpuhtauksista –
osin logistiikasta sekä kustannussyistä.

• Maatalousmuovijätteen keräys on maksullista  korkea hinta 
on vähentänyt kierrätyshalukkuutta.

• Maa-, puutarha- ja hevostalousyrittäjät ovat toivoneet nykyistä 
toimivampia ja kustannuksiltaan edullisimpia keräysjärjestelmiä.

• Kokeiluluontoiset keräilyt ovat saaneet positiivista palautetta, 
eikä keräykselle ole teknistä tai ympäristöestettä.

Lähtökohta hankkeelle



• Maatalousmuovijätettä syntyy Suomessa vuosittain               
noin 12 000 tn (Alenius 2016).

o50 % energiaksi,  20% materiaalikiertoon, loput loppusijoitukseen.

opaalikalvomuovia myydään Suomessa n. 7 000 tn vuodessa.

• Muuttunut lainsäädäntö Suomessa: 
oTuottajavastuulaki 2016

oKunnalliset jätehuoltomääräykset 2016
o Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto (muovissa hiiltä >10%).

o Muovijätteen ”koti”- ja avopoltto kielletty

o viisiportainen Jätehierarkia 2016
o ensisijaisesti kierrättää ja toissijaisesti käyttää energiana.

Taustaa



1. Pakkausmuovijätettä
Muovipakkausten kierrätys kuuluu 
lakisääteisen tuottajavastuun piiriin

o kuten pien- ja suursäkit, lavahuput, 
muovikanisterit ja –purkit.

oYritysterminaalit 
o http://www.uusiomuovi.fi/fin/yritykselle/te

rminaalit_yrityspakkauksille/

2. Ei-pakkausmuovijätettä
oTuottajavastuun piiriin eivät kuulu 

tiloilla pakatut tuotteet
o rehusäilönnässä käytettävät käärintä- ja 

aumamuovit, -verkot ja narut.

o kate- ja harsomuovit, tihkukasteluletkut.

Maatilataloudessa syntyy:
Maatalousmuovijäte Muovilaatu

Paalimuovi 

(kiristekalvo/ käärintäkalvo)

Lineaarinen 

pientiheyspolyeteeni
(PE-LLD)

Aumamuovi

Suursäkkien sisäsäkki

Piensäkki

Katekalvo

Lavahuppu

Pientiheyspolyeteeni
(PE-LD)

Kanisteri

Kiristekalvohylsy*

Paaliverkko

Tihku- ja kasteluletku*

Suuritiheyspolyeteeni
(PE-HD)

Paalinaru ja käärintäverkko

Suursäkkien ulkosäkki

Kateharso

Katekangas

Kanisterin korkki

Kiristekalvohylsy*

Tihku- tai kasteluletku*

Polypropeeni
(PP)

Kiristekalvohylsy*

Tihku- ja kasteluletku*

Polyvinyylikloridi
(PVC)

* Voi olla valmistajasta riippuen PE-HD:tä, PP:tä tai PVC:tä. 

Tarkista valmistajan pakkauksesta tai maahantuojalta. 

http://www.uusiomuovi.fi/fin/yritykselle/terminaalit_yrityspakkauksille/


1. Kysely muovijätteen kierrätyksestä, sen 
haasteista sekä määristä ja lajikkeista.

• Tammikuussa 2017 Salon, Paimion ja Sauvon 
maatalousyrittäjille.

• Vastauksia saatiin 200 kpl ja yhteydenottopyyntöjä 89 kpl.

• Kysely puutarhatuottajille muovin kierrätyksestä.

2. Neuvontaa ja keräyspilotit
• Huhtikuussa 2017 Salossa.

• Lokakuussa 2017 Forssassa, Taivalkoskella ja Salossa.

• Keväällä 2018 ei keräystä -> Kiinan tuontikielto 

• Syksyllä 2018 keräyspilotit Salossa ja Forssassa

Hankkeen aikana



Kyselyn tuloksia



Poisvienti

- Styrox ei kelpaa muovinkerääjälle.

- Kuorman lastaus hankalaa.

- Noutajan auton koko arvoitus.

Lajittelu

- Paikkoja ei ole lähellä / aukioloajat epäsopivat / matkat pitkiä. 

- Kerääminen pellolta kallista.



Lajitteluopas



1. Hanke ajankohtainen ja tarpeellinen

oYrittäjät kiinnostuneita kierrättämään – motivaatio korkealla.

oKuljetusmatkakaan ei ole ongelma, jos on toimivat ratkaisut.

2. Haasteisiin puuttuminen

oSyntypaikkalajittelu, säilytys, poisvienti ei ole tiloilla ongelma                
– viestintää ja tiedotusta tarvitaan enemmän.

oSäästöt jätemaksuissa – tärkeä!

oKierrätys mahdolliseksi kaikille jakeille.

oVuoropuhelun lisääminen.

3. Maatalousmuovien kierrätys Suomessa

oTiedotusta tuottajavastuun piirissä olevista terminaaleista.

oKunnolliset pakkausmerkinnät muovikalvoissa ja -verkoissa
o Materiaali- ja kierrätysmerkki

Yhteenveto



• Eu:n muovistrategia ja Muovitiekartta Suomelle

• Haasteita yleisesti muovinkeräykseen on tuonut 

muovijätettä hyödyntävien yritysten vähäinen määrä 

Suomessa ja Kiinan jätteiden tuontikielto koko 

Euroopan tasolla.

• Maatilayritysten laatu- ja ympäristöjärjestelmät 

yleistyvät.

• Maatilayritykset motivoituneita kierrättämään ja 

pitämään ympäristönsä siistinä.

• Paalikalvomuovi helppo jae kierrättää –

volyymiltaan suurin.

• Tietoa ja tiedotusta – tilatason ratkaisuja ja 

oivalluksia varastointiin ja syntypaikkalajitteluun. 

• Kustannukset haasteena kaikille osapuolille.

• Puutarhatilojen ratkaisut – likainen muovi.

Tulevaisuus



Kiitos

leena.eralinna@utu.fi

https://issuu.com/limuke.raportti/docs/limuke_final-eng

https://issuu.com/limuke.raportti/docs/limuke_final-eng

