
Valtamerten roskaantuminen ja UNEP-raportti: 

Marine Plastic Debris and Microplastics 

 

Suomen ympäristökeskus 

Päivi Fjäder 

(eia-international.org) 



● Muovituotanto kasvaa 1,5 milj. tonnista (1950) 735 miljoonaan 

tonniin (2050) 

● 311 milj. tonnia (2014) 

● 1/3 muovituotannosta pakkausmateriaaleihin, joista valta osa 

kertakäyttöisiä 

● Noin 50% muoveista kertakäyttöisiä 

 

● Merissä olevan roskan määrä ja tuotetun muovin määrä kulkevat 

käsi kädessä 

 

● Muovin tuotannon kasvun johdosta myös merten roskamäärän 

ennustetaan kasvavan, ellei toimenpiteisiin ryhdytä välittömästi! 
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Taustaa roskaantumiselle 



● Polyeteeni (PE), polypropyleeni (PP), polyvinyylikloridi 

(PVC), polystyreeni/paisutettu polystyreeni (PS/EPS), 

polyuretaani (PUR), polyetyleenitereftalaatti (PET) 

 

● Biomuovit valmistetaan mm. selluloosasta, kitiinistä, 

tärkkelyksestä jne. 

● Voivat olla yhtä pysyviä kuin fossiilisista polttoaineista 

valmistetut muovit 

● Biohajoavat muovit: materiaali käy läpi biologisen 

anaerobisen tai aerobisen hajoamisen 

○ ASTM 6400, EN 13432, ISO 17088 

 

● Okso-hajoavat muovit 

○ Katalysaattorit 

○ Murenevat eivät hajoa 
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Yleisimmät muovilaadut, biomuovit ja 

biohajoavat muovit 



 

Jätepyörteet 
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Makroroskan hot spot –alueet rannikoiden 

läheisyydessä 



 

• Roskasta 80% on maalta peräisin 

• Lähteitä ja kulkeutumisreittejä ovat mm. huonosti hoidetut kaatopaikat, 

hulevedet, joet,  jätevedenpuhdistamot, roskaaminen sekä laiton 

jätteiden dumppaus, luonnonkatastrofit, asukastiheys  

 

• 20 % merellä syntyviä 

• Kalastus (ALDFG Abandoned Lost or Discarded Fishing Gear), 

merenkulku, vesiviljely, kiinteät asemat jne. 

  

• 80-90% merten roskasta on muovia 

 

• 6,4–8 miljoonaa tonnia jätettä päätyy meriin vuosittain 

 

• Merissä 150 milj. tonnia roskaa 
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Meriympäristön roskaantuminen 



● Mikromuovit < 5 mm mittaiset muovipartikkelit 

● Primääriset 

○ Mikrohelmet  

• Kosmetiikka, pesuaineet, ”muovipuhallus” 

• Muovin raaka-aineena käytetyt pelletit 

 

 

 

 

 

● Sekundääriset 

○ Rapautuneet muovit 

• maalit, huonepöly, kaupunkipöly,  

• vesiviljely, kaatopaikat 

○ Kuidut 
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Mikromuovit  

susanchemical.en.ec21.com http://design2sustain.eu www.tlaxcala-int.org 

www.european-coatings.com 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCKDmq8Gs6sgCFcR_LAod1Z4Lpw&url=http://susanchemical.en.ec21.com/High_Density_Polyethylene_HDPE_Resin--7193974_7193975.html&bvm=bv.106379543,d.bGg&psig=AFQjCNGUk0PxVqvCpT6EEGs4IQ-96nP2mw&ust=1446299650248833
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NANO 

MUOVIT !?! 

Aces.su.se 



● Globaali ongelma, ei kunnioita valtioiden rajoja 

 

● Löydetty kaikkialta meriympäristöstä, myös alueilta joissa ei 

asutusta lähellä 

 

● Monentasoisia vaikutuksia 

 

● Hajoaminen äärimmäisen hidasta 

 

● Roskan ja etenkin mikromuovien poistaminen 

vesiympäristöstä mahdotonta 
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Miksi roskaantuminen aiheuttaa huolta? 



● Kulkeutumiseen ja lopulliseen kohteeseen vaikuttavat mm. 

materiaalityyppi, muoto sekä lisäaineet 

 

○ PE (LDPE ja HDPE), PP ja EPS  kulkeutuvat/kelluvat 

○ nylon, PS, polyesteri, akryyli, PVA, PVC, PET, PUR, 

metallit, lasi jne. uppoavat 

 

 

 

● Hajoaminen on nopeampaa rannoilla kuin vesifaasissa tai 

pohjalla 

○ UV, lämpötila, aallokko 
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Mitä roskille tapahtuu meriympäristössä 
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Ospar.org 

Blogs.ei.columbia.edu 



● Habitaattivaikutukset 

 

● Eliöstövaikutukset eri trofiatasoilla 

 

● Terveydelliset vaikutukset 

 

● Sosioekonomiset vaikutukset 

 

● Haitalliset aineet 

○ Lisäaineet (PBDE, Ftalaatit jne.) 

○ Meriympäristöstä sitoutuvat yhdisteet (OCP, PCB jne.) 
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Roskaantumisen vaikutukset 
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Claire Fackler NOAA 

Pinterest.com 
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Nationalgeographic.com 

Nature.com 

Wbcsd.org 



15 
Noaanews.noaa.com Marinedebrisblog.wordlpress.com 



16 
Lakescientist.com Dailymail.co.uk 
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Photo: Reuters/Ricardo Moraes  



● Kansainvälisten ja alueellisten säädösten parantaminen 

○ Olemassa olevien sopimusten ratifiointi  

○ Olemassa olevien hallintakeinojen/lainsäädännön kartoitus 

(synergiat ja puutteet) 

○ Roskaantumisen huomioiminen eri kansainvälisissä 

elimissä (SAICAM, OECD, BRS jne.) 

● Sidosryhmien välinen yhteistyö  

● Varovaisuusperiaate 

● Päästölähteiden hallinta 

● Päästölähteiden ja määrien selvittäminen 

● Toimiva jätehuolto → kehitys- ja kehittyvät maat 

● Vesihuollon kehittäminen (hulevedet, ylijuoksutukset jne.)  
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Suositukset ja hallintakeinot 



● Monitoroinnin harmonisointi 

○ Seurantaohjelmat, indikaattorit, tiedonvaihto 

● Biohajoavien tuotteiden tarkempi määrittely 

● Muoviteollisuus, prosessoijat 

○ BAT ja BEP 

○ Ympäristöluvat 

● Laajennettu tuottajavastuu 

○ Huomioitu tuotteiden koko elinkaari 

● Kohti kiertotaloutta  

○ 6 R periaate: Reduce, Redesign, Reuse, Recycle, 

Recover, Remove 
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Suositukset ja hallintakeinot 



Suositukset ja hallintakeinot 
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● Kustannushyöty analyysit ja tekniikan kehitys  

○ Kalastusvälineiden merkitseminen 

● Taloudelliset ohjauskeinot 

○ Kannustimet ja rajoittimet 

● Tietoisuuden lisääminen, kuluttajavastuu ja asenteiden muutokset  

○ Kulutuksen vähentäminen 

○ Roskaamisen vähentäminen 

• Rantojen maksullisuus, ympäristösertifioidut hotellit, kiellot 

● Kunnostus → ekosysteemipalveluiden heikkenemisen ja 

ekosysteemien tuhoutumisen estäminen 

○ Ocean Cleanup, Beach Cleanup sekä muut aloitteet 

● Ohjauskeinojen sekä rajoitusten otettava huomioon alueelliset erot 

ja oltava kohtuullisia ja oikeuden mukaisia 
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surfertoday.com 

Marinedebris.noaa.gov 

conserveturtles.org 



KIITOS! 

22 Just because you can't see it, it doesn't mean it isn't there (ec.europa.eu) 


