
Euroopan kEmikaali- 
viraston rajoitusEhdotus 
mikromuoviEn käytöllE 
pääkohdat ja WWF:n parannusEhdotuksEt

©
 W

il
l 

Pa
rs

o
n

 /
 C

h
es

aP
ea

ke
 B

ay
 P

ro
g

ra
m



2

Muovi on tärkeä materiaali, jota käytetään yhteiskunnassamme runsaasti. 
Se helpottaa elämäämme monin tavoin ja on usein vaihtoehtojaan kevyempi 
ja halvempi. Muoveja onkin alettu käyttää mitä mielikuvituksellisimmin ta-
voin, ja moniin tuotteisiin lisätään nykyään tarkoituksellisesti niin kutsuttuja 
mikromuoveja. Nämä mikromuovit päätyvät kuitenkin herkästi ympäristöön, 
jos niitä ei käytön jälkeen hävitetä tai kierrätetä asianmukaisesti. Luonnossa 
mikromuovi voi säilyä pitkään ja päätyä lopulta eläinten ja ihmisten elimis-
töön. Siksi pienikokoinen mikromuovi, jota syntyy myös suurikokoista muovi-
esineistä, on ympäristön kannalta huolestuttava aine.  

Onneksi Euroopan komissio vastasi tähän huoleen esittämällä 2018 Euroo-
pan kemikaalivirastolle (ECHA) pyynnön tiettyjen tarkoituksellisesti lisättyjen 
mikromuovien käytön rajoituksista. ECHA toimitti tammikuussa 2019 Rajoi-
tusesityksen, joka 6 kk kestäneen julkisen kuulemiskierroksen jälkeen lähti 
syyskuussa 2019 sosioekonomisesta analyysista vastaavalle komitealle (SEAC) 
ja riskinarviointikomitealle (RAC) jäsenmaiden virkamiesten sekä asiantun-
tijoiden arvioitavaksi. Julkinen SEAC-kuuleminen alkaa maaliskuussa 2020. 

rajoitusEhdotus on hyvä alku 
mikromuovin luontoon pääsyn 
vähEntämisEksi

suunnitEltu aikataulu tarkoituksEllisEsti lisättyjEn mikromuoviEn EhdotEtullE 
rajoituksEllE
Tarkoitus valmistaa rajoitusasiakirja 17.1.2018
Todisteiden pyytäminen 1.3. – 1.5.2018
sidosryhmätyöpaja  30. – 31.5.2018
rajoituksia koskevan asiakirjan toimittaminen 11.1.2019
liitteen XV rajoitusasiakirjan julkinen kuuleminen  20.3.2019 – 20.9.2019
raC-lausunto maaliskuu 2020 (odotettu)
luonnos seaC-lausunnosta maaliskuu 2020 (odotettu)
Julkinen kuuleminen SEAC-lausuntoluonnoksesta maaliskuu – kesäkuu 2020
komissiolle toimitettu yhdistetty lopullinen lausunto syksy 2020
komission muutosehdotus liitteeseen XVii (rajoitusehdotus) 3kk kuluessa lausunnon vastaanottamisesta
keskustelut jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa ja äänestys 2020 – 2021
neuvoston ja euroopan parlamentin tarkastus ennen hyväksymistä (3 kuukautta)
rajoitus hyväksytty (jos sovittu) 2022 (tiettyihin sovelluksiin ehdotetaan siirtymäkausia)
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Mikäli ehdotus hyväksytään, rajoitukset tulisivat voimaan vuonna 2022. Ra-
joitus ei koske suurikokoisten muovituotteiden kulumisen tai pirstoutumisen 
myötä muodostuneita mikromuoveja.

Tammikuussa 2019 ECHA ehdotti mikromuovien tarkoituksellisen käytön laa-
jamittaista rajoittamista EU:n ja ETA-maiden markkinoilla olevissa tuotteissa 
mikromuovien ympäristöön päätymisen vähentämiseksi. Kuulemisen jälkeen 
ECHA julkaisi tarkoituksellisesti lisättyjen mikromuovien rajoitusehdotuksen 
niiden ympäristöön pääsyn minimoimiseksi. ECHA arvioi, että rajoitus voisi estää 
jopa 400 000 mikromuovitonnin luontoon pääsyn seuraavien 20 vuoden aikana.

ECHA:n rajoitus kattaisi tarkoituksella lisättyjen mikromuovien käytön ku-
luttaja- ja ammattilaistuotteissa, kuten hyvin jo tunnetut hygieniatuotteet 
ja puhdistusaineet, sekä hieman yllättäen suurimpana yksittäisenä jakeena 
maataloudessa käytettävät muovikapseloidut lannoitteet, kasvinsuojeluaineet 
ja siemenet. Rajoituksessa on kuitenkin useita lievennyksiä, kuten tarpeetto-
man pitkät siirtymäajat joidenkin tuotteiden käytölle, joitain tuoteryhmiä jäisi 
myös kokonaan lainsäädännön ulkopuolelle. 

ECha Ehdottaa kolmEntyyppisiä toimEnpitEitä:
1. Rajoitus mikromuovien markkinoille saattamiselle sellaisenaan tai seoksina, 

joissa niiden käyttö johtaa väistämättä päästöihin ympäristöön käyttöolosuhteista 
riippumatta

2. Merkintävaatimus ympäristön päästöjen minimoimiseksi

3. Raportointivaatimus tiedon laadun parantamiseksi tulevaisuuden 
riskinarviointia varten 

rajoitusehdotuksen pykälä 1: Polymeerejä ei saa markkinoida sellaisenaan aineena 
tai seoksena, jonka pitoisuudesta on vähintään 0,01 painoprosenttia mikromuovia

mErkintävaatimus ympäristön päästöjEn minimoimisEksi
Ne aineet tai seokset, joista ei välttämättä vapaudu mikromuoveja ympäristöön, 
tulee ehdotetun rajoituksen mukaan kuitenkin merkitä asianmukaisesti. Toisin 
sanoen selkeät käyttöohjeet sekä merkintävaatimukset tulevat ehdotuksen mu-
kaan pakolliseksi. Esimerkiksi kaikki maalit ja pinnoitteet on jätetty pois rajoi-
tuksen piiristä, mutta ne tulisi jatkossa merkitä paremmin.

Lisäksi tuottajien olisi varmistettava, että etiketti ja / tai käyttöturvallisuustie-
dote, käyttöohjeet tai pakkausseloste sisältävät kaikki asiaankuuluvat käyttö-
ohjeet, jotta vältetään mikromuovien päätyminen ympäristöön myös siinä vai-
heessa, kun tuote muuttuu jätteeksi. Etiketin on oltava näkyvä, luettavissa ja 



4

pysyvä sekä kirjoitettu sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa seos saatetaan 
markkinoille, jollei asianomainen jäsenvaltio toisin säädä.

Pykälä 2: merkintävaatimus tulisi voimaan 18 kuukauden kuluttua rajoituksen 
voimaantulosta.

raportointivaatimus tiEdon laadun parantamisEksi 
tulEvaisuudEn riskinarviointia vartEn
Niiden aineiden tai seosten, joihin sovelletaan tiettyjä poikkeuksia, jatkokäyttä-
jien on/olisi toimitettava kemikaalivirastolle vuosittain tietyt tiedot mikromuo-
vien käytöstä. Näitä olisivat käytetyn polymeerin tunnistetiedot, mikromuovien 
käytön kuvaus ja arvio käytettyjen muovimuovien määrästä sekä ympäristöön 
vapautuneiden mikromuovien arvioidusta tai mitatusta määrästä edeltävänä 
vuotena Annettujen tietojen avulla kemikaalivirasto voisi parantaa tietämystään 
mikromuovista.

Pykälä 3: raportointivaatimus alkaisi 12 kuukauden kuluttua rajoituksen 
voimaantulosta.

tuottEita, joihin rajoitus todEnnäköisEsti vaikuttaisi: 
●	 Lannoitteet, siemenet ja kasvin- ja tuholaistorjunta-aineet

●	 Kosmetiikka, pesuaineet ja kunnossapitotuotteet

●	 Maalit, pinnoitteet ja musteet 

●	 Lääketieteessä käytetyt mikromuovit 

●	 Rakennus-, öljy- ja kaasuteollisuudessa käytetyt hiomarakeet

tuottEita, joihin rajoitusta Ei sovEllEttaisi:
●	 Teollisuusalueilla käytettävät aineet tai seokset, jotka sisältävät mikromuovia 

●	 Ihmisille tai eläimille tarkoitetut lääkkeet

●	 Aineet tai seokset, joita säännellään EU:ssa lannoitetuotteita koskevan asetuksen 
(EY) nojalla (kehitteillä oleva asetus)

●	 Aineet tai seokset, jotka sisältävät mikromuovia, mutta joissa mikromuovi pysyy 
aineessa teknisin keinoin koko sen elinkaaren ajan eikä pääse ympäristöön 
tai vaihtoehtoisesti mikromuovia sisältävät jätteet poltetaan tai hävitetään 
vaarallisena jätteenä. 

Poikkeusluvat lannoitteille ovat erityinen huolenaihe, sillä mikromuovi päätyy 
lähtökohtaisesti luontoon ja käyttömäärät ovat suuria. korvaavia aineita on 
tarjolla.
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●	 Aineet tai seokset, jotka sisältävät mikromuovia, mutta joissa mikromuovin 
fysikaaliset ominaisuudet muuttuvat pysyvästi, kun ainetta tai seosta käytetään 
siten, että polymeerit eivät enää täytä mikromuovin määritelmää.

●	 Aineet tai seokset, jotka sisältävät mikromuovia, mutta joissa mikromuovi on 
pysyvästi sisällytetty kiinteään sidosaineeseen, kun sitä käytetään.

mikromuoviEn rajoittamisEssa paljon tulkinnanvaraa
Rajoitusehdotus kieltäisi tiettyjen tarkoituksella lisättyjen mikromuovien mark-
kinoille saattamisen, mutta ongelmana on, ettei sille, mitkä yhdisteet lasketaan 
muoveiksi, ole selkeää määritelmää. Luonnollisesti esiintyvät polymeerit, joita 
ei ole kemiallisesti muunnettu sekä biohajoavat polymeerit, jäävät rajoituk-
sen ulkopuolelle. Näitäkään ei nykyisellään ole määritelty yhdenmukaisesti. 
Määritelmiä tarvitaan siis ensi tilassa lainsäädäntöä varten. Niistä kiistellään 
paitsi aiheen monimutkaisuuden vuoksi, myös siksi että sillä on kaupallista 
merkitystä, jääkö tietty yhdisteryhmä tai tietty polymeerin pituus luokituk-
sen ulkopuolelle.

Tahallisesti lisättyjä mikromuovipartikkeleita käytetään laajassa valikoimas-
sa tuotteita, ja siksi ehdotettu rajoitus tulisi vaikuttamaan moniin eri aloihin.

siirtymäajat liian pitkiä
Mikäli rajoitus astuu voimaan, ainoastaan kosmetiikan ja hygieniatuotteiden 
mikrohelmiä sisältävät seokset kielletään automaattisesti. Muille tuotteille yl-
läolevien poikkeusten lisäksi sovelletaan siirtymäaikoja, jotta teollisuus saisi 
aikaa mukautua ja korvata mikromuoveja sopivilla vaihtoehdoilla. Kaikkien 
paitsi parhaiten jo säädeltyjen lääkinnällisten tuotteiden siirtymäajat ovat tar-
peettoman pitkiä direktiivin todennäköisestä voimaantulosta, joka on edessä 
vasta vuonna 2022-2023. Voi siis mennä jopa vuoteen 2029 ennen kuin tuot-
teet ovat mikromuovittomia.   

Tuotteille ehdotettuja siirtymäaikoja:

●	 Lääkinnälliset laitteet ja in vitro -diagnostiikkalaitteet: ehdotuksena kahden 
vuoden siirtymäkausi. 

●	 Poishuuhdeltavat kosmetiikkatuotteet: 4 vuotta

●	 Pesuaineet ja kunnossapitotuotteet sekä maatalous- ja puutarhatuotteet, kuten 
käsitellyt siemenet, kasvinsuojeluaineet ja biosidit: 5 vuotta

●	 Iholle jätettävä kosmetiikka: 6 vuotta

WWF kehottaa eU:n komissiota hylkäämään ehdotuksessa mainitut poikkeukset ja 
tarpeettomat siirtymäajat, jotka ehdotuksessa myönnettäisiin teollisuudelle. 
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WWF vaatii sEuraavia lisäyksiä ECha:n rajoituksEEn:
●	 Tässä vaiheessa rajoitusehdotuksessa ei saa olla lievennyksiä biomuovien käytön 

sallimiseksi. Biohajoavuusstandardit on ensin yhdenmukaistettava, kuten 
ehdotettiin jo Euroopan kiertotalousstrategiassa. Biomuoveilla ei lähtökohtaisesti 
tule korvata perinteisiä muoveja, vaan ensisijaisesti kaikkea turhaa kulutusta 
tulee karsia. Lisäksi biomuovien lisäaineita tulee tarkastella kriittisesti.

●	 Mikromuovia sisältävät tekonurmet tulisi vaihtaa mikromuovittomiin viimeistään 
käytössä	olevien	tekonurmien	luonnollisen	käyttöiän	umpeuduttua	(6−8	v).	
Kentille lisättävän täyteaineen tulisi olla esim. mineraalipohjaista tai orgaanista 
materiaalia (esim. hiekka, korkki, kookoskuitu, turve jne.). Täytemateriaalin 
lisäksi tarvitaan lisätietoja tekonurmien muista osista (pohja, kuitu jne.) 
mahdollisesti aiheutuvista mikromuovipäästöistä. Tekonurmien ennustetaan 
lisääntyvän seuraavien vuosien aikana huomattavasti. Tekonurmia on jo  
nykyään EU:n alueella noin 50 000, ja jokainen niistä tuottaa suhteellisen  
paljon mikromuovia (arviolta 5 t/v per kenttä).

taustaa: mitä mikromuovi on ja mistä sitä tulEE?
Mikromuovit ovat ECHAn määritelmän mukaan alle 5 millimetrin kokoi-
sia muovikappaleita tai alle 15 mm kuituja. Ne ovat kiinteitä hiukkasia, jotka 
koostuvat polymeeriseoksista (muovien pääasiallinen ainesosa) ja lisäaineista. 
Muovit voivat sisältää myös jäämiä epäpuhtauksista, jotka ovat peräisin val-
mistusvaiheesta. Mikromuovia voi myös muodostua tahattomasti suurempi-
en muovikappaleiden kuluessa ja esimerkiksi synteettisistä tekstiileistä. Niitä 
valmistetaan myös tarkoituksellisesti lisättäväksi tuotteisiin kuten esimerkiksi 
lannoitteisiin, kasvinsuojeluaineisiin, maaleihin, kosmetiikkaan, pesuaineisiin 
ja puhdistusaineisiin (Taulukko 1.). Kulutustuotteissa mikromuovihiukkaset 
tunnetaan parhaiten hankaavan ominaisuutensa vuoksi (esimerkiksi kuori-
vat ja kiillottavat mikrohelmet kosmetiikassa), mutta niillä voi olla muitakin 
tehtäviä, kuten tuotteen juoksevuuden, ulkomuodon ja ominaisuuksien pysy-
vyyden hallinta. Mikromuoveja käytetään jopa koristehileenä meikkituotteissa 
sekä askartelussa. Useimmat näistä käyttötarkoituksista ovat kuitenkin tar-
peettomia tai korvattavissa muilla materiaaleilla. 

mikromuovi on eChan määritelmän mukaisesti alle 5 mm polymeerihiukkanen ja / 
tai alle 15 mm polymeerikuitu

Mikromuovit voidaan jaotella kahteen ryhmään niiden alkuperän perusteella:

Primaariset mikromuovit ovat alun perin pieniä muovipartikkeleita. Nii-
tä lisätään nykyisin hyvin moniin tuotteisiin, mikä on osoittautunut huonoksi 
ratkaisuksi, sillä muovit päätyvät herkästi luontoon, missä ne eivät hajoa tai 
hajoavat hyvin hitaasti. Rajoitus koskisi nimenomaan näitä mikromuoveja.
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Taulukko 1: listaus mikromuovin lähteistä (yhdistetty alkuperäisistä lähteistä: eUnomia 2018, eCha annex XV report 2019).

Kategoria Alakategoria Tarkoituksella lisätty/ 
syntyy käytön aikana Käyttö/poistuma/ hävikki (t/v) Vapautuminen ympäristöön (t/v)

Tekonurmi
Täyte Tarkoituksella lisätty 9 300 (4100 - 14000) 3 800 (1700 - 5900)

Kuidut Syntyy käytön aikana n/a n/a

Ajoneuvot
Jarrut Syntyy käytön aikana n/a 2 000 (100 - 5 000)

Renkaat Syntyy käytön aikana n/a 94 000 (52 000 - 136 000)

Synteettiset 
tekstiilit

Matot Syntyy käytön aikana n/a n/a

Puhdistusliinat Syntyy käytön aikana n/a n/a

Hygieniatuotteet Syntyy käytön aikana n/a n/a

Vaatteet Syntyy käytön aikana n/a 13 000 (4 000 - 23 000)

Muovituotteiden 
raaka-aineet

3D -tulosteet Tarkoituksella lisätty n/a n/a

Muovin kierrätys Syntyy käytön aikana n/a n/a

Pelletit/jauheet/
hiutaleet Tarkoituksella lisätty n/a 41 000 (3 000 - 78 000)

Öjy ja kaasu Porausnesteet Tarkoituksella lisätty 1 200 (300 - 2 000) 270 (~0 - 550)

Maatalous

Suojaharsot Syntyy käytön aikana n/a n/a

Viljelykatteet Syntyy käytön aikana n/a n/a

Päällystetyt lannoit-
teet, siemenet ja 

kasvinsuojeluaineet
Tarkoituksella lisätty 23 500 (5 400 - 39 700) 23 500 (5 400 - 39 700)

Maalit/ 
pinnoitteet

Rakentaminen Molemmat 5 200 (0 - 10 200) 2 700 (0 - 5 200)

Merenkulku Molemmat n/a 400 (n/a)

Tie Molemmat n/a 15 000 (10 000 - 21 000)

Liukastumisen- 
estojauhe Tarkoituksella lisätty n/a n/a

Lasertulostimen 
musteet Tarkoituksella lisätty n/a n/a

Hygieniatuot-
teet

Poispestävät Tarkoituksella lisätty 6 607 (2 900 - 10 000) 3 155 (1 400 - 4 900)

Iholle jätettävät Tarkoituksella lisätty 2 700 (1 100 - 4 300) 650 (300 - 1 000)

Puhdistus-
aineet

Teollisuuden 
pesuaineet Tarkoituksella lisätty

9 850 (2 000 - 17 400) 4 400 (1 000 - 8 000)
Kotitalouksien 

pesuaineet Tarkoituksella lisätty

Mereiset  
lähteet

Kalastusvälineet Syntyy käytön aikana n/a 2600 (500 - 5 000)

Vesiviljely Syntyy käytön aikana n/a n/a

Teollisuuden 
hiontarakeet Hionta-aine Tarkoituksella lisätty n/a n/a

Lääke- 
tieteelliset 
tuotteet

Ioninvaihtoresiinit Tarkoituksella lisätty

2 300 (800 - 3 700) 1 100 (400 - 1 800)
Kalvo/kapseli Tarkoituksella lisätty

In vitro -diagnostiikka 
/ lääketieteelliset 

laitteet
Tarkoituksella lisätty

Muut

Kengän kuluminen Syntyy käytön aikana n/a n/a

Hampaiden  
kiillotusaine Tarkoituksella lisätty n/a n/a

Talon eristeet Tarkoituksella lisätty n/a n/a

Kalusteet Tarkoituksella lisätty n/a n/a

Keittiövälineet Syntyy käytön aikana n/a n/a

Rakennukset Syntyy käytön aikana n/a n/a

Huonepöly Syntyy käytön aikana n/a n/a

Yhteensä 60 657 (16 600 - 101 300) 113 575 (76 800 - 335 050)
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Sekundäärit mikromuovit syntyvät suurempien muovituotteiden kuten 
autonrenkaiden, ruokapakkausten, tekokuitutekstiilien tai kalastusvälineiden 
hajotessa vähitellen pienempiin osiin kulumisen ja pirstoutumisen myötä.

Jopa 30 % maailman meriin päätyvistä mikromuoveista on primäärisiä mikro-
muoveja. Suurin osa, yli 70 % mikromuoveista, on kuitenkin sekundäärisiä. 
Suurin osa Suomen, kuten muunkin Euroopan, mikromuovista on peräisin 
autonrenkaista, kun taas Aasiassa tekstiileistä lähtevä muovi on suurin meriin 
päätyvän muovin lähde kehittymättömän jätevedenpuhdistuksen vuoksi. Ke-
hittyneen jätehuollon maissa, USA:ssa ja Euroopassa Suomessa, jopa yli puo-
let meriin päätyvän muovijätteen massasta on mikromuovia.

mitä haittoja mikromuovEista on?
ECHA perusteluna rajoitukselle ovat mikromuovien ominaisuudet, joiden 
todettiin olevan erittäin pysyviä, ympäristöön kertyviä sekä saastuttavan ra-
vintoketjuja. Mikromuovien poistaminen ympäristöstä sinne vapautumisen 
jälkeen on käytännössä mahdotonta. Ehdotuksessa korostetaan myös, että 
meidän on nykyisen tiedon valossa mahdotonta arvioida asianmukaisesti 
ympäristössä olevien mikromuovien hajoamisen aiheuttamia riskejä ja nii-
den pitkäaikaisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Kemikaalivirasto katsoo, 
että ymmärryksemme mikromuovien riskeistä tulee kuitenkin kasvamaan 
merkittävästi seuraavien 10 vuoden aikana.

Meressä mikromuovia päätyy merieläinten ruoansulatukseen. Muovi voi 
esiintyä suuriakin pitoisuuksia petoeläinten elimistössä, johon se kertyy ra-
vintoketjun kautta, ja lopulta sitä voi päätyä myös ihmisten lautasille. Mikro-
muovi voi kuljettaa myrkkyaineita pinnallaan jopa 10 000 kertaa ympäröi-
vän meriveden pitoisuutta enemmän. Nanokokoisen muovin kulkeutuminen 
esimerkiksi eläinten ja ihmisten verenkiertoon on tutkimusten mukaan 
mahdollista. Vaikutuksista tiedetään toistaiseksi melko vähän, jolloin on tu-
keuduttava varovaisuusperiaatteeseen: koska meillä ei ole kattavasti tietoa 
mikromuovien haitoista, tulisi niiden laajamittainen levittäminen luontoon 
estää. 

Kaikkia mikromuovien ympäristövaikutuksia on vaikea arvioida, sillä muo-
veihin käytetään tuhansia erilaisia lisäaineita, kuten pehmentimiä, stabili-
saattoreita, palonestoaineita ja muita mahdollisesti myrkyllisiä kemikaaleja, 
jotka voivat vapautua muovia nielleeseen eläimeen tai ihmiseen. Vaikutuksia 
korostaa mikromuovien kokoon suhteutettuna suuri pinta-ala; pintaa, jolta 
voi tapahtua liukenemista, tarttumista ja uudelleen irtoamista on suhtees-
sa enemmän kuin suurikokoisella kappaleella. Kemikaaliviraston rajoitus- 
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ehdotuksen Annex XV -raportin mukaan jo nykyisin todennäköisesti eliös-
tölle haitallisia vaikutuksia aiheuttavia mikromuovipitoisuuksia löytyy luon-
nosta osassa tutkituilta alueilta, ja mikäli käyttö jatkuisi nykyisellään, pitoi-
suudet tulisivat kasvamaan eliöille haitallisiin pitoisuuksiin yhä useammilla 
alueilla. Mikromuovia on löydetty myös monista juomista ja ruoista, kuten 
oluesta, hunajasta ja hanavedestä.

sEkundäärisEt mikromuovit primäärisiä suurEmpi 
ongElma 
Lopuksi on muistettava, että tarkoituksellisesti lisättyjen eli primääristen 
mikromuovituotteiden käyttö ei ole pääasiallinen mikromuovien lähde ym-
päristössä (Taulukko 1). Kemikaaliviraston säädökset siis eivät yksin ratkai-
se merien, sisävesien ja maa-alueiden mikromuoviongelmaa, sillä jokaiseen 
mikromuovin lähteeseen on lopulta puututtava. Toisin kuin muut määräl-
lisesti suuremmat lähteet, esimerkiksi renkaiden kuluminen, ehdotukseen 
sisältyvät tarkoituksellisesti lisätyt mikromuovit olisi suhteellisen helppo 
kieltää sekä teknisesti että juridisesti. Nämä ensimmäiset rajoitukset tulisi 
senkin vuoksi ajaa läpi tehokkaasti.
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muoviin liittyviä toimintatapoja tulee 
muuttaa, tai tulevaisuus näyttää tältä

41%

104

50%
111

kasvu tuotetun 
muoviroskan 
määrässä 
vuoteen 2030 
mennessä

kasvu hiilidioksidi-
päästöissä muovin 
koko arvoketjulle miljoonaa tonnia 

väärin käsiteltyä 
muoviroskaa 
vuoteen 2030 
mennessä ilman 
Kiinan jätehuolto-
järjestelmää

miljoonaa 
tonnia muovia 
vaarassa joutua 
luontoon 
vuoteen 2030 
mennessä
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