
 
Merten muovijäte: taustatietoa, haittavaikutuksia
ja uudet säännöt
 
Kokosimme tietopaketin merten muovijätteen haittavaikutuksista sekä EU-säännöistä,
joilla pyritään estämään muovin päätymistä mereen.
 
Muovi on kevyttä, käytännöllistä ja kestävää – mutta monesti muovituotteita käytetään vain
kerran ennen pois heittämistä. Tämän trendin haittavaikutukset ovat nähtävissä kaikkialla
maailman merissä ja rannikoilla. Muovi saastuttaa yhä enenevissä määrin valtameriä, ja erään
arvion mukaan vuonna 2050 merissä saattaa olla enemmän muovia kuin kalaa.
 
Muovi on yksi Euroopan komission määrittämästä seitsemästä painopisteestä, joihin
panostamalla EU aikoo saavuttaa kiertotalouden vuoteen 2050 mennessä. EU:n strategia
muoveista kiertotaloudessa tähtää luopumiseen mikromuovin käytöstä. Komission odotetaan
ehdottavan lisätoimia muovijätteen vähentämiseksi myöhemmin tänä vuonna.
 
Parlamentin täysistunnon 27. maaliskuuta 2019 hyväksymät uudet EU-säännöt pyrkivät
vastaamaan ongelmaan keskittymällä kymmeneen yleisimmin rannoilta löytyvään
kertakäyttömuovituotteeseen sekä kalastusvälineisiin. Merten muovijätteestä 70 % on peräisin
näistä kahdesta tuoteryhmästä.
 

Artikkeli
26-03-2021 - 12:47
20181005STO15110

FI Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume Duch Guillot
Ota yhteyttä: webmaster@europarl.eu

1 I 7

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20210128STO96607/miten-eu-aikoo-saavuttaa-kiertotalouden-vuoteen-2050-mennessa
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM%3A2018%3A0028%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM%3A2018%3A0028%3AFIN


Haittavaikutukset 
Muovi ei ole vain ikävän näköistä rannalla. Se myös vahingoittaa merieläimiä, jotka voivat
sotkeutua isompiin muovikappaleisiin tai luulla pienimpiä muovinpaloja ruoaksi. Muovin

Muovijätteen haittavaikutukset meressä
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http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20181116STO19217/mikromuovit-lahteet-haitat-ja-eu-n-ratkaisut


nieleminen saattaa estää niitä sulattamasta tavallista ruokaa, minkä lisäksi muovin mukana
niiden elimistöön saattaa päästä myrkyllisiä kemikaaleja.
 
Ihmiset syövät niin ikään muovia ravintoketjun kautta. Haittavaikutuksia ihmisten terveyteen ei
vielä tunneta.
 
Muovijäte aiheuttaa taloudellisia haittoja merestä riippuvaisille aloille, kuten turismille ja
kalastukselle, mutta myös tuottajille. Vain noin 5 % muovipakkausten arvosta säilyy talouden
kierrossa, ja loput heitetään kirjaimellisesti pois.
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https://www.eea.europa.eu/articles/when-plastics-fill-our-oceans


Kertakäyttömuovien kieltäminen EU:ssa 
Tehokkain tapa aloittaa ongelman ratkaiseminen on estää muovin päätyminen mereen.

Merten jäte
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Kertakäyttömuovituotteet ovat suurin yksittäinen meristä löytyvä tuoteryhmä: noin puolet merten
jätteestä on peräisin muun muassa muovisista aterimista, juomapulloista, vanupuikoista tai
tupakantumpeista.
 

Yleisimmät kertakäyttömuovituotteet meressä
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Joillekin kertakäyttömuovituotteille on jo olemassa vaihtoehtoja, minkä vuoksi EU on kieltänyt
nämä muovituotteet. Tällaisia tuotteita ovat vanupuikot, aterimet, lautaset, pillit, juoman
sekoitustikut sekä ilmapallojen tikut. Mepit lisäsivät kieltolistalle lisäksi oxo-hajoavat muovit sekä
polystyreenivaahdosta valmistetut pikaruokapakkaukset.
 
Kertakäyttömuovien vähentämiseksi meressä hyväksyttiin lukuisia eri toimia:
 

Tuottajavastuun vahvistaminen niin, että esimerkiksi tupakkayhtiöiden pitää vastata
tuotteistaan aiheutuvista jätteenkeruukuluista.  Sama koskee muovia sisältävien
kalastusvälineiden  tuottajia,  joiden  pitää  vastata  kadonneiden  verkkojen
keräämisestä  koituvista  kuluista  kalastajien  sijaan. 
Juomapulloille  90 prosentin keräystavoite vuoteen 2029 mennessä (esimerkiksi
panttijärjestelmän avulla) 
Muovipullojen  materiaalista  25  %  tulee  olla  kierrätettyä  muovia  vuoteen  2025
mennessä  ja  30  %  vuoteen  2030  mennessä 
Filtterin  sisältävil le  tupakkatuotteil le,  muovikupeille,  kuukautissuojil le  ja
kosteuspyyhkeille  pakolliset  merkinnät  oikeaoppisesta  hävittämisestä 
Valistuskampanjoita kansalaisille
 

Aloitteen esittelijänä parlamentissa toimi ALDE:n belgialaisedustaja Frédérique Ries.
 
Euroopan unionin neuvosto hyväksyi kertakäyttömuovikiellon 22. toukokuuta 2019. Kun
Euroopan parlamentin puhemies ja neuvoston puheenjohtaja ovat allekirjoittaneet säädöksen,
se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.
 
Muita toimia muovijätteen vähentämiseksi 
Syyskuussa mepit hyväksyivät muovistrategian, jonka tavoitteena on lisätä muovin kierrätystä
Euroopassa.
 
Lisää tietoa muovijätteen kierrätyksestä EU:ssa löydät infografiikastamme.
 
Mepit myös vaativat komissiota esittämään toimia, joilla vähenettäisiin ympäristöön päätyvän
mikromuovin määrää.
 
Vuonna 2015 EU:ssa astui lisäksi voimaan ohuiden muovipussien käyttörajoitus.
 
Merten roskaantumisen vaikutus kalastukseen 
Euroopan parlamentti vaatii 25. maaliskuuta antamassaan päätöslauselmassa kiireellisiä
toimenpiteitä merten roskaantumisen vähentämiseksi. Ehdotetut toimenpiteet sisältävät
lisärajoituksia kertakäyttömuoville ja kestävästi valmistettujen, pyydyksiin tarkoitettujen
materiaalien käytön lisäämistä.
 
Mepit painottavat, että merien roskat vahingoittavat ekosysteemejä ja kuluttajia sekä
kalastustoimintaa ja kalastajia.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/undefined/4253/mep_home.html
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2019/05/21/council-adopts-ban-on-single-use-plastics/
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20180830STO11347/muovijate-euroopassa-enemman-kierratysta-ja-mikromuoveille-kielto
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20181212STO21610/muovijate-ja-kierratys-eu-ssa
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20181116STO19217/mikromuovit-lahteet-haitat-ja-eu-n-ratkaisut
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20150424IPR45708/parlamentin-jasenet-muovipussien-tuhlaileva-kaytto-kuriin


Kalastus- ja vesiviljelyjätteen osuus merijätteestä on 27 prosenttia. Mepit vaativat kartoitusta,
raportointia ja seurantaa, jotta pyydysten katoamiseen merillä voidaan puuttua. Parlamentti
vaatii lisäksi investointeja ympäristöystävällisten kalastusvälineiden kehittämiseksi. Mepit
kehottavat myös komissiota laatimaan ehdotuksen tarpeettoman muovinkäytön poistamiseksi
kalastusvälineissä.
 
Mepit peräänkuuluttavat, että mertensuojelun näkökulmien on oltava esillä Euroopan vihreän
kehityksen ohjelmassa, EU:n biodiversiteettistrategiassa sekä Pellolta pöytään -strategiassa.
 

730
tonnia jätettä lasketaan Välimereen päivittäin

Lisätietoa
Lehdistötiedote: Parlamentti sinetöi kertakäyttömuovin kiellon vuoteen 2021 mennessä
(27.3.2019)
Parlamentin tutkimuspalvelun briefing: Single-use plastics and fishing gear
Lainsäädäntöjuna
Lainsäädäntötietokanta

Artikkeli

FI Viestinnän pääosasto
Euroopan parlamentti - tiedottaja: Jaume Duch Guillot
Ota yhteyttä: webmaster@europarl.eu

7 I 7

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200618STO81513/euroopan-vihrean-kehityksen-ohjelma
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200618STO81513/euroopan-vihrean-kehityksen-ohjelma
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200519STO79422/miten-eu-suojaa-luonnon-monimuotoisuutta
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200519STO79425/eu-strategia-kestavampaan-ruoantuotantoon
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20190321IPR32111/parlamentti-sinetoi-kertakayttomuovin-kiellon-vuoteen-2021-mennessa
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20190321IPR32111/parlamentti-sinetoi-kertakayttomuovin-kiellon-vuoteen-2021-mennessa
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-single-use-plastics-and-fishing-gear-reducing-marine-litter-from-plastics
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en

