MAATALOUS JA PUUTARHATALOUS

OHJE MAATILAMUOVIEN LAJITTELUUN JA KIERRÄTYKSEEN
Tämä ohje kertoo, miten lajitella ja kierrättää uudeksi raaka-aineeksi maatilan muovit, jotka
viljelijä laittaa tuotteen suojaksi. Tällaisia ovat esimerkiksi paali-, auma- ja katemuovit.

LAJITTELU
Lajittele muovit tilalla näin, ja saat kierrätyksen edullisemmin:
MUOVILAJI
Lajittele samanlaiset muovilajit yhteen paikkaan. Yhden, saman
muovilajin merkintä voi vaihdella (LDPE, PELD, PE-LD tai 04).
VÄRI
Pidä valkoiset paalimuovit erillään värillisistä ja valkoraidallisista paalimuoveista.
RAVISTELUPUHTAUS
Muovi ei saa sisältää paljon maata, heinää tai muuta orgaanista ainetta.
Ravistelupuhtaus riittää. Jos muovi on likaista, sitä ei voi kierrättää raaka-aineeksi.

KIERRÄTETTÄVÄT MAATILAMUOVIT
Tästä taulukosta näet kierrätettävien muovien yleisimmät muovilajit.
OTETAAN VARMIMMIN KIERRÄTYKSEEN

MUOVILAJI TYYPILLISESTI

Rehupaalimuovi valkoinen

LLDPE

Rehupaalimuovi värillinen, valkoraidallinen ja monivärinen

LLDPE

OTETAAN MARKKINATILANTEEN MUKAAN
AJOITTAIN KIERRÄTYKSEEN

MUOVILAJI TYYPILLISESTI

Marjanviljelyn katemuovi

LDPE

Aumamuovi

PP, LDPE

Tuubimuovi

PP, LDPE

Auman alusmuovi

PE

Aumakalvo

PE, LDPE

Happisulkuvakuumi

EVOH

Jos muovin lajittelu on epäselvää, kysy apua kierrätyspalveluja tarjoavalta yritykseltä.

MAATALOUS JA PUUTARHATALOUS
OHJE MAATILAMUOVIEN LAJITTELUUN JA KIERRÄTYKSEEN

EI-KIERRÄTETTÄVÄT MAATILAMUOVIT
Muovi, joka ei kelpaa kierrätykseen, menee energiajätteeksi polttolaitokselle.
Esimerkiksi:
- rehun käärintäverkot pakattuna suursäkkeihin
- paalinarut
- tunneli- ja kasvihuonemuovit
- harsot, muovikankaat
- putket, tihkuletkut, kasteluletkut, muut letkut
- rakentamisessa käytettävät eristelevyt, kuten styroxit ja uretaanilevyt
- muut kuin pakkausmuovit
- sekalaiset, lajittelemattomat ja likaiset muovijätteet
- kaikki PVC-tuotteet*, esimerkiksi kevytpeitteet, pressut, suikaleoviverhot
ja salaojaputket, tai kuorma- ja kevytpeitteet
* Tarkista kierrätyspalveluja tarjoavalta yritykseltä ottavatko he PVC-muovia vastaan.

JATKOKÄSITTELY
Lajiteltu, puhdas muovi on edullisempaa kierrättää. Toimita kierrätettävät ja ei-kierrätettävät muovit aina eteenpäin.
Voit valita itse kierrätyspalveluja tarjoavan yrityksen, esimerkiksi
- Itä-Suomen murskauskeskuksen (MTKn jäsenetuhintaan)
- paikallisen jätehuollon
- muun yksityisen jäte- tai kuljetusyrityksen.
Voit tilata muovien noudon tai toimittaa ne itse perille käsittelyyn. Tarkista hintatiedot jätealan yritysten verkkosivuilta.

OTA HUOMIOON
- Varastoi muovit katteen alla. Kuivan, puhtaan ja kevyen muovin jätemaksu on huomattavasti pienempi. Maatalousmuovien
tiiviiseen varastointiin on olemassa erilaisia ratkaisuja.
- Huolehdi, että noutorekka pääsee hyvin muovien varastointipaikalle.
- Voit viedä muovipakkaukset, kuten suursäkit ja kanisterit, maksutta Suomen Uusiomuovin vastaanottoterminaaliin.
- Maatilamuoveja ei saa polttaa tilalla eikä haudata maahan.

Kun lajittelet, varastoit ja kierrätät: luonto, kukkaro ja seuraava sukupolvi kiittävät!

Lisätietoja:
mtk.fi/-/maatalousmuovit
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