
ITÄMEREN ROSKAANTUMINEN JA 
mikromuovit 

Outi Setälä 



MITÄ MERIROSKA ON? 



MERIROSKAA ON: 
 
Ihmisperäinen, tuotettu tai muokattu luontoon kuulumaton 
aines, joka suorasti tai epäsuorasti, tarkoituksella tai  
vahingossa on jätetty tai muulla tavoin päätynyt:  
 
• Rannoille 
• Meren pohjalle 
• Veteen (pinnalle, vesipatsaaseen) 
• Merieliöihin 

Suurin osa näkyvästä meriroskasta on näkymättömissä…. 
• Vajonnut pohjalle (jopa 70%) 
• Loput päätyy rannoille tai kelluu/ajelehti vapaassa 
    vedessä 
 
Ja iso osa on ihmissilmän erotuskyvyn ulkopuolella 
 



MERIROSKAA ON: 
 
• Päästetty luontoon satoja vuosia, ongelmat ovat 

kuitenkin syntyneet lähinnä viimeisten vuosikymmenten 
aikana ihmiskunnan siirryttyä ”muoviaikakaudelle” 

• mm. lasi, metalli, pahvi, prosessoitu puu, paperi, 
selluloosa, luonnonkuidut, kumi, muovi  

World Economic Forum ©Bulls 



ARVIOT VAIHTELEVAT: 40-80% kaikesta 
meriympäristön roskasta koostuu muoveista 

 
• Maailmanlaajuisesti n. 30% muoveista käytetään 

pakkauksiin (Euroopassa lähemmäs 40%) 
• Muu teollisuus (rakennus, elektroniikka, sähkölaitteet) 40% 
• Muita:  huonekalut, lelut, lääketiede, maatalous 

 
 
 



ROSKIEN REITIT  

Suurin osa tulee maalta: 
• Joet 

• Pintavaluma (sade, sulamisvedet, teiden 

peseminen)              hulevedet, ojat, purot 

• Jätevedet (yhdyskunta-, teollisuus-) 

 

Lisäksi tuulet, virtaukset, eläimet kuljettavat roskia 

paikasta toiseen 

 

Loput tulevat  

merellä olevista  

lähteistä 
 

 



   MIKROROSKA 
• <5mm kokoiset hippuset 
• Primääri mikroroska: alunperinkin pientä 
• Sekundaarinen mikroroska: hajonnut isommasta  
 

Mikroroskan lähteet & reitit 
• Suurelta osin samat kuin isonkin roskan (sekundaarinen) 
• Erityisiä mikroroskalähteitä:  
• Muovituotannon raaka-aineet (pelletit) 
• Kosmetiikka – ja hygieniatuotteiden muovihiukkaset 
• Maalit ja maalien poistoon käytetyt hiomakuulat 
• Bitumi ja renkaista irtoava kumi 



LÄHTEET JA REITIT ”TUNNISTETTU” 

vaihtelevat merialueittain -ja maittain- 

Riika         Constanta          Barcelona          Oostende 

2012 Rantaroskien lähteet, 4 merialuetta 

neljä kaupunkia 



ENTÄ SUOMESSA? 
-Ei arvioitu 
-Utö ja Mustfinn yhteispohjoismaisessa pilottiselvityksessä 

(Blidberg ym. 2015) 



Vaikka reitit tunnetaan, ei roskien  

jäljittäminen lähteisiin ole helppoa 

Joskus se kuitenkin on mahdollista 

Outi Setälä 



Mikroroskien lähteet  
Kansallisia selvityksiä: mm. Norja ja  Ruotsi 

 

Liikenne ja 

kotitaloudet 

kuormittavat 

Suomessa tutkittu 

alustavasti: 

• vedenpuhdistamot 

    (Viikinmäki) 

• hulevedet 

• lumi 

(MEPEX 2015) 



ROSKAANTUMISEN  
HILLITSEMINEN & HALLITSEMINEN 



ROSKAT MERENHOIDOSSA  

Seuranta/Tilannekatsaus:  

Roskan määrät ja materiaalit: 

 rannat, merenpohja, pintavedet,  

eliöt (Isot ja pienet roskat) 

Lähteiden & reittien 

kartoitus 

Toimenpiteiden vaikutusten seuranta 

Susanna Hyvärinen Outi Setälä 

Hanna Haaksi 

Toimenpiteet 



MSFD ASETTAA KEHYKSET ”MERIROSKATYÖLLE” 
• Roskaantumisesta ei saa olla haittaa  
     meriekosysteemille, eikä myöskään ihmisille 
 

ROSKAT EIVÄT KUNNIOITA RAJOJA 
• HELCOM:lla  vetovastuu alueellisessa meriroskatyössä 
• 2013 ministerikokouksessa sovittiin tavoitteista joiden 
     mukaan roskien määrän täytyy vähentyä merkittävästi  
     vuoteen 2025 mennessä (vuoteen 2015 verrattuna) 
 
 
HELCOM Marine Litter Action Plan (ML RAP; 2015) 
• Toimenpiteet roskaantumisen vähentämiseksi 

 
Roskaantumista seurattava jotta nähdään toimenpiteiden 
Vaikutukset –tai vaikuttamattomuus 
 



Suomi, Viro, Latvia ja Ruotsi 

 

Hankkeessa 23 rantaa,  

Suomesta mukana 8 rantaa 

 

Seurattiin 3 x vuodessa 

 

Kaikilla mailla käytössä sama 

Menetelmä (UNEP) 

 

Tulosten perusteella Suomen  

rannat roskaisimmat 

 

Alkusysäys Suomen 

rantaroskaseurannalle 

MARLIN – Baltic Marine litter (2011 – 2013) 



Marlin -tuloksia 

Roskien määrä/100m eri vuodenaikoina (kaikki rannat) 

Voisiko johtua rantatyypeistä……. 

(Marlin –hankkeen loppuraportti) 



Top Ten roskatyypit Marlin-rannoilla 

Ja Suomen 

rannoilla: 



Suomen rantaroskaseuranta 2014 -  

YM-rahoitus 

PSSry koordinoi ja organisoi 

Tiedot SYKE:lle 

2016 seurannassa 

12 rantaa 
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.. 

MICROLITTER EVERYWHERE? 

Mary Sewell 

MICROLITTER EVERYWHERE? 
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EHKÄ, MUTTA MINKÄ VERRAN? 

Harmonisoituja näytteenotto- tai analyysimenetelmiä 
KEHITETÄÄN Itämerelle sopiviksi  
• Tässä työssä on paljon haasteita 
• Suomi osallistunut työhön mm.: vertailututkimus kahden 

eri menetelmän välillä 
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Maiju Lehtiniemi 

HAAVI vs. PUMPPU 

Haavi kerää pinnalta  

<0.3 mm kokoista 

roskaa 

Pumpulla voidaan kerätä  
monen kokoisia hippuja 
-valitaan sopivan kokoinen 
 suodatin 

Maiju Lehtiniemi 
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• Huolehdi omista roskistasi ja lajittele ne –myös muovit jos siihen 
on mahdollisuus 

• Vähennä kulutustasi ja suosi viisaasti pakattuja tuotteita 
• Kierrätä 
• Mieti tuotteen koko elinkaari –älä osta huonolaatuista  
     kertakäyttöistä tuotetta, vaan tee sijoitus pidemmäksi ajaksi 
• Osallistu ympäristön siivoustalkoisiin 
     -voit myös perustaa oman ryhmän rantoja siivoamaan 
• Muuta ajatteluasi: Muovikin voi olla raaka-ainetta 
     -eikä  jätettä! 

JOKAINEN VOI VAIKUTTAA 


