
MUOVIONGELMA MAALLA JA 
MERELLÄ

MAAILMAN MUOVITUOTANTO KAKSINKERTAISTUU JOKA 10. VUOSI

Pasilan rotaryklubi 24.8.2021



MUOVI ON LOISTAVA RENKI, MUTTA HUONO ISÄNTÄ

• - MUOVIN PAIKKA EI OLE LUONNOSSA

• - MUOVINTUOTANTO NOUSSUT:

• 50 VUODESSA 20-KERTAISEKSI

• EU COMISSION (2018) MUKAAN:

• - EUROOPASSA TUOTETAAN 60 MILJ.TONNIA/VUOSI

• - 40 % ERILAISIA PAKKAUKSIA

• - 20 % KULUTUS- JA KOTITALOUSTUOTTEITA

• - 20 % RAKENNUSMATERIAALIA

• - 20 % MUITA (SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKATUOTTEITA



VALTAMERIEN ROSKAPYÖRTEET



TYYNENMEREN ROSKAPYÖRRE

• - RANSKAN KOKOINEN ALUE

• - HAWAIJIN JA KALIFORNIAN VÄLISELLÄ ALUEELLA:

• 80 000 TN ERILAISTA MUOVIROSKAA

• - TUTKIMUS: LENTOKONEELLA. 30 ALUKSELLA JA

• 650 KERÄILYVERKKOA

• - TULOS: 1,2 MILJ. MUOVINÄYTETTÄ ANALYYSIIN

• - 75 % YLI 5 CM PITKIÄ MUOVIKAPPALEITA

• - 8 % NÄKYMÄTÖNTÄ MIKROMUOVIA



PYÖRTEESTÄ KERÄTTYÄ ROSKAA



MUOVIROSKAN 
KULKEUTUMINEN MERIELÄIMIIN
• Isot muoviroskat pilkkoutuvat pieniksi osiksi, joita 

kulkeutuu planktoniin

• Planktonia syövät kalat saavat niitä suolistoon

• Petokalat saavat saman annoksen 

• Kaloista muovi joutuu merinisäkkäisiin (hylkeet, valaat)

• Ihminenkin on myös ravintoketjun huipulla

TAVALLISIMMAT KUOLINSYYT:

• Isot muoviroskat tukkivat eläinten suoliston

• Terävät roskat rikkovat ruoansulatuskanavan



HAAMUVERKOT JA 
TAKERTUMINEN



ELÄIMET 
VAARASSA

• MAAILMANLAAJUISESTI MUOVIT 
AIHEUTTAVAT JOKA VUOSI 
MILJOONAN MERILINNUN JA 
NOIN SADANTUHANNEN 
MERINISÄKKÄÄN KUOLEMAN.

• ITÄMERESSÄ ERITTÄIN ALTTIITA 
MUOVIROSKILLE OVAT LOKIT , 
SORSALINNUT JA HYLKEET



RANTAROSKAT

• Muovit joutuvat luontoon vain ihmisen toimesta

• Näkyy selvemmin merenrantojen roskaantumisena

• Tutkimuksen mukaan lähes 60 % on erilaisia 
muovipakkauksia ja muita muovituotteita

Suurin osa kulkeutuu rannikolle laskujokien mukana

Monet muoviroskat ovat jo tässä vaiheessa hajonneet           

tunnistamttomiksi

Itämeren rantaroskatutkimuksen mukaan yleisin roska   

Suomessa oli tunnistamaton muovikappale



EU LUONUT YHTEISIÄ 
PELISÄÄNTÖJÄ

• MUOVISTRATGIA

• 1. Kierrätyksestä tehdään yrityksille kannattavaa:

uusitaan pakkaussäännöt ja lisätään kierrätetyn muovin

kysyntää 

2. Vähennetään muovijätteen määrää:

kertakäyttöiset muovituotteet, kalanpyydykset ja 

muovien käyttö tuotteissa

3. Lopetetaan merten roskaantuminen:

satamien vastaanottojärjestelmät tehokkaiksi



EUROOPAN MUOVIJÄTTEET
Eurooppa tuottaa 

25 milj. tonnia 
muovijätettä 

vuosittain

Vain 30 % 
kierrätetään

Noin 40 % 
poltetaan

Noin 30 % päätyy 
kaatopaikoille

Lähde: EU 
Comission



MUOVIEN 
KIERRÄTYS 
SUOMESSA 

• Tietoa muovista ja sen 
talteenotosta:

• www.ym.fi/muovit



SUOMEN MUOVITIEKARTTA

• Ympärisöministeriö on asettanut työryhmän v. 2018

• Sen tehtävänä on määritellä sekä lyhyen että pitkän 
aikavälin toimia:

• - Selvittää muovijätteen ja muoviroskan haitat

• - Selvittää muovin talteenoton ja kierrätyksen 
tehostamista (Suomessa vain 15 %)

• - Parempien tuotantosuunnitelmien edistäminen

• - Luo edellytykisä kiertotalouden uusille innovaatioille ja 
investoinneille





MIKROMUOVI – UUSI ONGELMA

• Mikromuovi on alle 5 mm:n kokoinen muovikappale

• Useimmat mikromuovit ovat alle 100 nanometrin kokoisia

• Mikromuovia on kaikkialla: vesistöissä, merissä, metsissä, 
kaloissa ja ilmassa

• Wienin yliopisto tutki ulostusnäytteitä ja löysi niistäkin 
runsasti mikromuovia

• WHO:n selvitys osoitti muovia myös pullovesissä

• Eurooppalaisissa hanavesissäkin on mikromuovia



MIKROMUOVI KALOISSA

• Uppsalan yliopisto: ahvenen poikaset söivät pieniä muovikappaleita

• Seuraukset: poikasten kasvu ja kyky haistaa petokaloja  heikentyivät 
merkittävästi

• Ne joutuivat helposti haukien saaliiksi ja niidenkin kannat pienenivät

• Lundin yliopisto: levätkin keräävät mikromuovia, joka siirtyy 
ravintoketjussa vesikirppuihin ja kaloihin

• Seuraus: kalojen ruokahalu aleni



ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON 
TUTKIMUS
• Kuopiossa selvitettiin siian poikasten syövän 

mikromuovihiukkasia

• Tutkimuksessa mukana myös Luonnonvarakeskus

• Mikromuovia on löytynyt Kallaveden vedestä ja jäästä

• Suomen Akatemia alkanut rahoittaa tutkimusta  
mikromuovien vaikutuksesta Itämeressä ja Kallavedessä

• Jos mitään ei tehdä, vuonna 2025 merissä on 1 kg muovia 
jokaista kolmea kalakiloa kohti!



MIKROMUOVISADETTA

• Ranskalaistutkimus: Pariisin alueelle sataa vuosittain 
keskimäärin 5 tonnia erilaisia muovihiukkasia ja –kuituja

• Vesistä ilmaan haihtuva vesihöyry sisältää mikromuovia, 
joka palaa sateen mukana maahan

• Myös likavesien ja kosteikkojen kuivuminen aiheuttaa 
saman ilmiön

• Ilmaston lämpeneminen kiihdyttää tätä ilmiötä

• Pesukoneissa irtoaa vaatteista muovihippusia

• Frank Kelly (USA): muovia sisältävä vaatekappale päästää 
yli 1000 muovihiukkasta viemäriin jokaisella pesulla

• Hengitysilman muovihiukkasten terveysvaikutuksia 
alettu tutkia vasta pari vuotta sitten USA:ssa


