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ROSKAT, ROSKAANTUMINEN JA ITÄMERI



MITÄ MERIROSKA ON?

Ihmisperäinen, tuotettu tai prosessoitu luontoon kuulumaton
aines, joka on suorasti tai epäsuorasti, tarkoituksella tai

vahingossa jätetty tai muulla tavoin päätynyt:

- rannoille (15%)
- meren pohjalle (70%)
- veteen (pinnalle tai vesipatsaaseen) (15%)
- merieliöihin (?%)



SUOMESSA MEREN ROSKAANTUMISTA ON
SEURATTU VUODESTA 2012 LÄHTIEN PIDÄ

SAARISTO SIISTINÄ RY:N TOIMESTA.



MISSÄ?



2012 2013 2014 2015
Urbaani 2,1 3,6 3 1,3
Välimuoto 0,7 1 0,8 0,8
Luonnontilainen 1,1 0,2 1,2 1,1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Ro
sk

ia
pe

r1
0m

2
Eri rantatyypit, kaikki roskalajit

Lähde: Pidä Saaristo Siistinä ry



MISTÄ?



- n. 80% mereen
päätyvästä roskasta
on peräisin maalta

- Joet yksi tärkeimmistä
kulkeutumisreiteistä



- Hulevedet ja urbaani
pintavaluma

- Lumen meriläjitys



- Kalastus

- Kalanviljelylaitokset

- Merenkulku

Kuva: Ghosts In The Baltic Sea



- Turismi ja vapaa-aika

- Jätehuollon ongelmat

Kuvat: Outi Setälä



MITÄ?



MITÄ MERIROSKA ON?

2012 2013 2014 2015
Urbaani 67% 76% 66% 69%
Välimuotoinen 66% 65% 87% 54%
Luonnontilainen 73% 85% 78% 91%
Kaikki rannat 69% 74% 77% 71%
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Muovin ja vaahtomuovin osuus kaikista roskista

Lähde: Pidä Saaristo Siistinä ry



MUOVI
Meressä olevasta roskasta suurin osa on muovia (ml. vaahtomuovi)



MUOVI

- Leach and absorb: omat haitalliset aineet, sekä sitoo itseensä ympäristössä jo
valmiiksi olevia haitallisia aineita -> kemiallinen taakka

- Omat haitalliset aineet: pehmentimet, pintakäsittelyaineet, palonestoaineet

- Pitkäaikaisvaikutukset ravintoketjussa?

- Primääri mikromuovi (alle 5mm): kosmeettiset tuotteet

- Sekundääri mikromuovi: hajonnut isommasta roskasta

Kuva: Outi Setälä



MIKROROSKA

- Kun mikroroska on meressä/vesistössä ei sitä voi sieltä pois saada (vrt.
makroroskan kiinninappaaminen + ennaltaehkäisy)

- Lähteet samoja kuin ”perusroskan” -> makrosta mikroon

- Lisäksi:
- lumen meriläjitys (liikenne)
- liikenne (renkaista irtoava aines)
- teollisuus (lentotuhka, puhallukset, muoviteollisuuden päästöt)
- vedenpuhdistamot (kuidut vaatteista ja kosmetiikkapäästöt)



Lähde: http://www.environment.no/topics/waste/microplastics/

http://www.environment.no/topics/waste/microplastics/


VAIKUTUKSET

- Elämillä:
- Tukkeumia sisäelimissä
- Nälkiintymistä
- Kasvun hidastumista
- Takertumista -> kuolema



VAIKUTUKSET

- Vieraslajien kulkeutuminen -> ”salamatkustaja muovissa”
- Pohjan tukahduttaminen
- Puhtaanapidon kustannukset
- Esteettiset haitat -> turismille aiheutuvat haitat
- Vaaratilanteet meriliikenteessä
- Vammat ja vaarat

- Kemiallinen taakka merelle, taakka jota emme näe, mutta jonka vaikutukset
saattavat olla erittäin laajat



VAIKUTUKSET

Bosmina-vesikirppu, jonka suolesta mikroskooppikuvassa
erottuvat sen syömät fluoresoivat muovikuulat

Kuva: Outi Setälä



VAIKUTUKSET

- Todisteista mikroroskan ja etenkin mikromuovin syömisestä on saatu sekä
laboratoriokokeiden avulla että luonnosta kerätyistä eliöistä

- Monet pohjaeläinlajit sekä eläinplankton voivat suodattaa mikrokokoisia
hiukkasia vedestä sekä sedimentin pinnalta

Kuva: luontoportti.com

Belgian rannikolla tutkittua:
Sinisimpukka: 0.36 ± 0.07 kpl  muovia /g
Osteri: 0.47 ± 0.16 kpl  muovia/ g



MITÄ ASIALLE VOI TEHDÄ?

- Toimiva, laaja ja monipuolinen jätehuolto

- Hankintojen ohjaaminen (materiaalien osalta)

- Parempi suunnittelu pakkauksissa (muovista puupohjaisuuteen)

- Valistuksen + tietoisuuden lisääminen!!!!

- Lumen meriläjityksen kielto + maaläjityksessä roskan parempi huomioonotto

- Roskaantumisen huomioonotto isoissa (rakennus)projekteissa

- Pieni silmäkoko vedenpuhdistamoihin

- Hulevedet haltuun



KIITOS!


