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TIIVISTELMÄ
Muoviroskat rannoilta uutisiin eli MURU-hankkeen päätavoitteena oli lisätä suuren
yleisön, median ja päättäjien tietoa muoviroskaantumisen tilasta sekä roskaantumisen
kitkemiseksi tehtävistä toimenpiteistä Suomessa ja erityisesti rannikolla. Toisena hankkeen keskeisenä tavoitteena oli hankkeen aikana kerätä Suomen rannikolta valituista
kohteista roskadataa ja tietoa mikromuovien esiintymisestä rannikon hiekkarannoilla
sekä samalla nostaa tietoisuutta roskaantumisen seurannan tarpeesta.
Hankkeessa kerättiin roskadataa ja mikromuovidataa seitsemältä eri Itämeren rannikon hiekkarannalta toukokuussa ja syyskuussa 2020. Tulosten perusteella Helsingin
Suomenlinna oli tutkituista rannoista roskaantunein, ja joko muoviroska yleisesti tai
erityisesti tupakantumpit olivat selkeästi yleisimpiä roskajakeita kaikilla tutkituilla rannoilla. Suomen Itämeren merenrannoilta löytyi mikromuoveja joka alueelta aina Perämereltä itäiselle Suomenlahdelle.
Hankkeessa tuotettiin yleistajuinen julkaisu muoviroskaantumisen syistä ja askelista
eteenpäin pohjaten WWF:n kv. julkaisuun ”Solving plastic pollution through accountability” (de Wit ym. 2019) sekä infomateriaalit Euroopan komission kertakäyttömuovidirektiivistä ja Euroopan kemikaaliviraston tarkoituksellisesti lisättyjen mikromuovien
käyttörajoitusehdotuksesta. Infomateriaalit suunnattiin asiantuntijoille sekä suurelle
yleisölle, ja ne ovat ladattavissa WWF:n nettisivuilta.
Keväällä pidettiin toimittajakoulutus, ja syyskuussa kohderannoilla järjestettiin yleisölle suunnatut roskatalkoot, joiden yhteydessä jaettiin hankkeessa tuotettua infomateriaalia sekä pidettiin kolme laajalle yleisölle suunnattua infotilaisuutta Oulussa, Porissa ja
Hangossa. Tätä kautta nostettiin ihmisten tietoisuutta roskaantumisen vaikutuksista ja
roskien keruun hyödyistä sekä EU:n ja Suomen valtion toimista muoviroskaantumisen
pysäyttämiseksi. Yleisöluennot sekä toimittajakoulutus järjestettiin infomateriaalien
sekä hankepartnereina toimineiden Suomen ympäristökeskuksen ja Pidä saaristo siistinä ry:n tekemän muoviroskaantumisen seuranta- ja tutkimustyön tulosten pohjalta.
Hankkeen viestinnällinen panos oli merkittävä, ja medianäkyvyydestä tehdyn analyysin
perusteella tiedon lisäämisessä viestinnän keinoin onnistuttiin toivotulla tavalla.

© ANNA SOIRINSUO / WWF

Sekä muoviroskan että mikromuovien seurannan lisäämisen tarve on selkeä, jotta pystytään riittävällä tarkkuudella seuraamaan Suomen merenhoidon, uuden muoviroskaantumiseen puuttuvan lainsäädännön ja muovitiekartan muoviroskaantumista ehkäisevien toimenpiteiden toteutumista.
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HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET
Suomen rannat todettiin vuoden 2015 MARLIN-projektin loppuraportissa selvityksessä (MARLIN
2015) vertailluista neljästä maasta (Ruotsi, Viro, Latvia, Suomi) Itämeren muoviroskaantuneimmiksi huolimatta Suomen maailman mittakaavassa kehittyneestä jätehuollosta. Tämä osoittaa,
että Suomessa on edelleen tarvetta yleiselle tietoisuuden nostamiselle roskaantumisen kitkemiseksi. Suomessa keskimäärin 90 % rantojen roskista on muovia (Setälä & Suikkanen 2020).
EU:n meristrategiadirektiivillä (MSFD) luodaan puitteet jäsenvaltioiden toimenpiteille, jotka ovat
tarpeen ympäristön hyvän tilan (GES) saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi kaikilla EU:n merialueilla vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa, että EU:n meret ovat
puhtaita, terveitä ja tuottavia ja että meriympäristön käyttö on kestävää. Direktiivissä on yksitoista laadullista kuvaajaa, joiden avulla voidaan määrittää, minkälainen tilaltaan hyväksi arvioidun meriympäristön tulisi olla. Meren roskaantuminen on yksi hyvää tilaa kuvaavista tekijöistä, ja siihen liittyvä merenhoidon seurannan velvoite on rantaroskan määrän seuranta. Lisäksi
MSFD:n suositus on, että tilaa seurataan mikromuovin osalta myös rannoilla. Rantojen mikromuovien seuranta ei nykyisellään sisälly suomen merenhoidon ohjelmaan, SYKE on tutkinut aihetta rajallisesti. MURU-hankkeessa haluttiin nostaa julkisuuteen tarvetta muovien kattavalle
seurannalle luonnossa sekä samalla tehdä pieni kontribuutio muovidatan lisäämiseksi Suomen
rannoilta.
Roskaantumisen vähentämiseen tähtäävillä hankkeilla on usein yhteiskunnallisia ja taloudellisia
vaikutuksia muun muassa turismin ja retkeilyn lisääntyessä ja viihtyisyyden parantuessa. Suurikokoinen muoviroska on myös uhka eläimille: muovi voi takertuessaan tappaa aiheuttamalla
syviä haavaumia, tukehduttamalla tai vammauttamalla. Ruuansulatukseen joutuessaan muovi voi
aiheuttaa tukkeutumisen tai väärän kylläisyyden tunteen ja sitä kautta aliravitsemusta (Gregory
2009, Jambeck ym. 2015).
Tutkimusta muovien esiintymisestä sekä haitallisista pitoisuuksista tarvitaan lisää. Muoviroska
voi aiheuttaa ongelmia myös alle 0,5 cm kokoisena mikromuovina: planktoneläinten on todettu
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksissa syövän mikromuovia, ja ravintoverkossa akkumuloitumista on todettu tapahtuvan koeolosuhteissa (Setälä ym. 2014). Mikromuovi voi sisältää tai
adsorboida pinnalleen haitallisia aineita ja vaarallisia lisäaineita. Näiden kemiallisten yhdisteiden kohtaloa meriympäristössä tunnetaan huonosti, mutta olemassa olevat tieteelliset todisteet
osoittavat, että mikromuovialtistus laukaisee monenlaisia myrkkyainevaikutuksia liittyen ravitsemukseen, lisääntymiskykyyn, energia-aineenvaihdunnan häiriöihin, maksan fysiologisiin muutoksiin, muiden hydrofobisten orgaanisten epäpuhtauksien synergistiseen ja / tai antagonistiseen
toimintaan jne. matalilta korkeille trofiatasoille asti (Anbumani & Kakkar 2018, van Raamsdonk
ym. 2020). 20 µm ja tätä pienempien mikromuovipartikkelien on havaittu pääsevän eliöiden kudoksiin (Deng ym. 2017, Moos ym. 2012). Huolestuttavaa on, että mikromuovia on löydetty mm.
ihmisen istukasta sekä äidin että sikiön puolelta (Ragusa ym. 2020).
Hankkeen päätavoite oli lisätä kansalaisten sekä päättäjien tietoisuutta jo olemassa olevista kansallisista ja kansainvälisistä muoviroskaantumisongelman ratkaisuista (vapaaehtoisuuteen sekä
lainsäädännön aikaansaamiseen perustuvat toimet) sekä lisätä tahtotilaa muoviroskaantumisen
seurannan kehittämiseksi sekä tiukkojen roskaantumista ehkäisevien rajoitustoimien läpi viemiseksi kansallisessa lainsäädännössä. Toisena päätavoitteena oli siivota rantoja ja samalla kerätä aineistoa mikro- ja makromuoviroskan määristä Suomen rannikolla osallistaen suurta yleisöä
kansalaishavaintoperusteiseen vapaaehtoistyöhön. Konkreettisten toimenpiteiden tarkoitus oli
nostaa huomiota seurannan ja tutkimuksen lisätarpeille.
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HANKKEEN OSAPUOLET JA YHTEISTYÖ
Hankkeen osapuolia olivat WWF, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Pidä saaristo siistinä ry
(PSS ry). SYKE opasti mikromuovimenetelmässä, antoi asiantuntija-apua, tarjosi laboratoriotilat
näytteiden analyyseihin sekä piti hankkeen puitteissa asiantuntijaluentoja. SYKE osallistui ensimmäiseen mikromuovien näytteenottoon. Pidä saaristo siistinä ry:n kanssa koordinoitiin rantaroskan keruupaikat, ja PSS ry:n asiantuntijat pitivät luentoja MURU-hankkeen infotilaisuuksissa.
Keruulomakkeena käytettiin PSS ry:n Siisti Biitsi -hankkeen roskan kansalaiskeruulomaketta.
PSS ry osallistui myös osaan roskienkeruutalkoista.

Kuva 1. Mikromuovinäytteiden NaI-uutto erotussuppiloilla Suomen ympäristökeskuksen laboratoriossa.
© Jyri Tirroniemi / SYKE
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HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS
Hanke toteutettiin Taulukon 1. mukaisessa aikataulussa.

ROSKIENKERUU JA MIKROMUOVIMÄÄRITYKSET
Keväällä ja syksyllä 2020 järjestettiin roskienkeruupäivät seitsemällä rannalla osana Pidä saaristo
siistinä ry:n (PSS) Siisti Biitsi -roskienkeruukampanjaa. Tapahtumissa kerätty roskadata lähetettiin osaksi Siisti Biitsi -rantaroskakampanjan dataa. Toukokuussa kerättiin myös mikromuovien
määritykseen näytteet rantahiekasta SYKE:llä tehtäviä analyyseja varten. Hankkeen toukokuulle
2020 suunniteltuja talkoomuotoisia roskienkeruutapahtumia ei voitu toteuttaa COVID-19 aiheuttaman kokoontumiskiellon vuoksi. Syyskuussa 2020 COVID-19 tilanne rauhoittui ja tapahtumia
voitiin jälleen järjestää normaalisti. Tämän vuoksi hankkeen aikataulu suunniteltiin uudelleen
niin, että toukokuussa 2020 valitulta 7 rannalta kerättiin vain muoviroskanäytteet WWF:n omien
työntekijöiden ja paikallisten öljyntorjuntajoukkojen aktiivien avustuksella 2-4 hengen voimin, ja
yleisölle suunnatut talkoot samoilla rannoilla sekä infotilaisuudet Oulussa, Hangossa ja Porissa
toteutettiin syyskuussa 2020. Huolimatta aikataulumuutoksista hankkeen tavoitteet pystyttiin
näin toteuttamaan hankeaikana.
Kohderantojen valinta
Rannat valittiin yhdessä Pidä saaristo siistinä ry:n kanssa niin, ettei rantoja, joita PSS ry pitää
Suomen velvoitetarkkailuun kuuluvan jatkuvan roskaseurannan rantoina, otettu mukaan valittuihin kohteisiin.
Rannoiksi valittiin Helsingistä Suomenlinnan Patterilahden ranta, Oulun Nallikari, Vaasan Ahvensaari, Porin Yyteri, Eurajoen Laitakari, Hangon Bellevue ja Porvoon Sondby 2 (Kuva 2.). Kohteista vain Suomenlinnassa oli aiemmin vuonna 2019 kerätty rantaroskaa PSS ry:n Siisti biitsi
-kampanjan toimesta. Rannoiksi valikoitui vain hiekkarantoja, koska käytetty SYKEn mikromuovimenetelmä on kehitetty hiekasta tai muusta hienojakoisesta aineksesta tehtävään mikromuovien analysointiin. Kaikki valikoituneet rannat olivat virkistyskäytössä olevia hiekkarantoja, joita
myös kuntien ja/tai aktiivisten paikallisten asukkaiden toimesta siivotaan jossain määrin.
Taulukko 1: MURU-hankkeen toteutunut, COVID-19 vuoksi muutettu työskentelysuunnitelma.
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Kuva 2. MURU-hankkeen roskienkeruu- ja mikromuovin näytteenottorantojen sijoittuminen Suomen
Itämeren rannalle. Kohderannoiksi oli valikoitu Oulun Nallikari, Vaasan Ahvensaari, Porin Yyteri,
Eurajoen Laitakari, Hangon Bellevue, Helsingistä Suomenlinnan Patterilahti ja Porvoon Sondby 2 ranta.

PSS ry:n kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta rantaroskan keruu päätettiin toteuttaa kahteen kertaan PSS ry:n seurantarannoilla toteuttaman kevät- ja syysseurannan mukaisesti. Näin
MURU-hankkeen alkuperäinen näytteidenottosuunnitelma tosiasiallisesti tuplaantui suurikokoisen rantaroskan osalta, koska näytteet otettiin kahteen kertaan. Mikromuovinäytteet Suomen
ympäristökeskukselle otettiin vain kerran, koska analyysimenetelmä on verrattain hidas ja näytteiden analysointeihin meni aikaa useita viikkoja.
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MIKROMUOVIEN NÄYTTEENOTTO, ANALYYSIT JA TULOKSET
Mikromuovien näytteenotto ja analyysimenetelmä
Näytteet kerättiin rannansuuntaisilta näytteenottolinjoilta välittömästi rannan näytteenottoajankohdalla olevan vesirajan yläpuolelta. Kullekin näytteenottolinjalle määriteltiin kolme 1 m2 näytepistettä. Jokaiselta näytepisteeltä kerättiin näytteet 0–2 cm syvyydeltä (Kuva 3.) ja sekoitetusta
näytteestä punnittiin 500 g alanäyte laboratorioanalyysia varten. Kaikki näytteenottovälineet olivat metallisia kontaminaation välttämiseksi.

Kuva 3. Näytteenottovälineet Suomenlinnan Patterilahden rannassa. Kolme teräslevyä rajaa näytteenottoalan, josta otettiin 2 cm päällishiekkaa lastalla. Hiekka siivilöitiin 0,5 cm sihdin läpi ämpäriin.
© Kuva Anna Soirinsuo / WWF

Mikromuovit uutettiin näytteistä käyttämällä natriumjodia (NaI). Näytteet
suodatettiin 300 μm teräsverkolle imusuodatuslaitteistolla ja mikroskopoitiin
stereomikroskoopin avulla 12x suurennoksella (Kuva 4.). Kaikki näytteistä
havaitut mikromuovihiukkaset mitattiin ja määriteltiin joko kuitumaisiksi
tai kappalemaisiksi. Kaikkien kappaleiden materiaali varmistettiin sähköisellä
kuumaveitsellä.
Kuva 4. Mikroskoopin läpi otetussa kuvassa muovikuituja 12 x suurennoksella.
Kuvassa mittakaavana koivunsiemen.
© Kuva Anna Soirinsuo / WWF.
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Mikromuovianalyysien tulokset ja tarkastelu
Kaikilta tutkituilta rannoilta löydettiin mikromuoveja paitsi Bellevuen rannalta Hangosta (Kuva 5.).
Vaihtelu yksittäisten rantojen välillä oli suurta. Suomenlinnassa ja Vaasan Ahvensaaressa havaittiin merkitsevästi enemmän mikromuoveja kuin muilla tutkituilla rannoilla. Suurin osa muovihiukkasista (89,8 %) oli kuitumaisia. Ne olivat väriltään yleensä mustia (42,6 %) tai sinisiä (40,4 %).
Eniten kuituja oli kokoluokassa 1000–5000 μm (1–5 mm) kun kokoluokat oli jaoteltu 0,3–1 mm,
1–5 mm ja >5 mm.
Mikromuovin määrä rantahiekassa oli suurin Helsingin Suomenlinnassa (160 kpl/kg hiekka), mikä
on linjassa myös suurikokoisen roskan määrän ykköstilaan. Suurikokoista roskaa oli monikymmenkertaisella erolla seuraavaksi roskaisimpaan paikkaan, ja myös mikromuovia löytyi eniten samalta rannalta, mikä on loogista ottaen huomioon, että kaikki suuret muovinkappaleet muuttuvat
hajotessaan mikromuoviksi. Toiseksi suurin mikromuovin määrä oli hiukan yllättäen Vaasan
Ahvensaaressa (120 kpl/kg hiekka), minkä jälkeen tulivat Oulun Nallikari (60 kpl/kg hiekka), Porin
Yyteri ja Eurajoen Laitakari (40 kpl/kg hiekka) sekä Porvoon Sondby (20 kpl/kg hiekka). Hangon
Bellevuen rannan näytteestä ei löytynyt mikromuovia, mikä voi johtua rannan tyrskyvyöhykkeeltä
otetuista näytteistä.

Porvoo Sondby
Hanko Bellevue
Eurajoki Laitakari
Pori Yyteri
Vaasa Ahvensaari
Oulu Nallikari
Helsinki Suomenlinna
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Kuva 5. 300–5000 µm (0,3–5 mm) kokoisten mikromuovipartikkelien määrä kilogrammassa rantahiekkaa
tutkituilla rannoilla.

Työn tulosten perusteella voidaan todeta, että tutkittujen rantojen mikromuovimäärät olivat samaa suuruusluokkaa omassa kokokategoriassaan yleisesti Itämeren hiekkarannoilta havaittujen
määrien kanssa. Myös hiukkasten kuitumainen muoto ja väritys vastasi aikaisempia havaintoja
(Tirroniemi 2020).
Mikromuovin määriä ei Suomen rantahiekassa ole juurikaan tutkittu tätä ennen, taustatietoa on
siis vähän. Ainoastaan Karjalainen (2019) on kandidaatintyönään tähän mennessä analysoinut
rantahiekkanäytteistä mikromuovien määrää Porvoon ja Kotkan rannoilta. Työ tehtiin KaakkoisSuomen ammattikorkeakouluun SYKE:n koordinoiman hankkeen ohjauksessa. Itämeren piirissä
tutkimuksia löytyy Venäjältä ja Baltian maista sekä Puolasta (Eusikova ym. 2020, Graca ym. 2017,
Urban-Malinga ym. 2020). WWF:n tutkimat mikromuovinäytteet on määritetty mikromuoviskaalalla melko suuressa kokoluokassa eli yli 0,3 mm suuruisista muovihiukkasista. Tehdyn analyysin
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perusteella ei voi tehdä suoraa vertailua aiempiin tutkimuksiin, joissa on analysoitu myös nyt analysoituja pienempiä muovipartikkeleja. Tuloksista voi lähinnä sanoa, että mikromuovia löytyi Suomen
rannoilta kaikkialta aina Perämereltä Suomenlahden itäosaan vaikkakaan Hangon tutkimusrannalta
mikromuovia ei näytteessä ollut.

Huomioita
Suomessa hiekkarannoilta ei tällä hetkellä löydy yllä mainittua opinnäytetyötä lukuun ottamatta minkäänlaista lähtödataa (Miettinen 2017). Tässä työssä käytettyä menetelmää täsmällisemmän muovien määritysmenetelmän käyttäminen lisäisi tulosten luotettavuutta. Suomen
ympäristökeskuksessa on otettu vastikään käyttöön mikroskooppisten muovihiukkasten epifluoresenssivärjäykseen ja tietokoneavusteiseen mikroskooppikuvien analyysiin perustuva
menetelmä, jolla päästään jopa 10 µm kokoisten muovihiukkasten erotustarkkuuteen. Käytännössä analyysit tehdään kuitenkin yleisesti 100 µm alarajalla hyvin pienten partikkelien
määrityksen työläyden vuoksi.
Roskan kertymisestä meriin sekä rannoille on käynnissä keskustelu, jossa toisaalta on tultu
siihen tulokseen, että suuri osa muoviroskasta vajoaa lopulta pohjasedimentteihin (Richie
2019, Woodall ym. 2014), toisaalta on nostettu esiin, että mahdollisesti mikromuovia ja muoviroskaa ajautuu takaisin rannoille enemmän kuin on arveltu (Lebreton ym. 2019). Tutkimustiedon puutteellisuus on ilmeistä myös muovien kulkeutumisen selvittämiseksi laajassa
mittakaavassa, ja perusseurantadatasta on suuri pula.

RANTAROSKAN KERUUN MENETELMÄT JA TULOKSET
Rantaroskan keruumenetelmä
Suurikokoisen roskan osalta käytettiin Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -ohjelman kansalaisseurannassa käytettyä roskalomaketta. Lomakkeessa jaotellaan roskat 12 eri alaryhmään. Sähköja elektroniikkajäte (SER) ja Vaarallinen jäte -kategorioihin ei kohderantojen koealoilta löytynyt
yhtään roskaa, lisäksi Muut -sarakkeen jätteitä oli vain yksittäisiä, ja nämä kolme jaetta jätettiin
analyysista tulosten selkeyden vuoksi.
Rantaroskan määrää laskettiin 15 x 50 m rantaviivaan ulottuvalta alueelta 1–3 kohdasta rannan eri
osista riippuen rannan koosta. Pienemmillä rannoilla (Ahvensaari, Laitakari) etäisyys rantaviivasta oli 5 m, ja Helsingin Suomenlinnan kohteessa ranta osoittautui niin roskaiseksi, että vain kolme
1 x 5 m kaistaletta rannasta ehdittiin puhdistaa ja laskea sarakkeeseen.

RANTAROSKAN KERUUN TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU
MURU-hankkeen tulokset ovat samankaltaisia kuin tulokset sekä Itämeren piirissä että kaikkialla
maailmassa: muovit ovat hallitseva roskajae, ja mikromuovia löytyy käytännössä kaikista tutkittavista kohteista.
Vuoden 2019 sekä 2020 Pidä Saaristo Siistinä ry:n roskadatassa (Kuvat 6. ja 7., PSS ry 2021) roskatyyppien osuudet mukailevat nyt toukokuussa (Kuva 8.) ja syyskuussa (Kuva 9.) saatuja tuloksia.
Huomattavin ero on, että lasia ja posliinia on 2020 kerätyissä roskissa prosentuaalisesti enemmän
kuin aiemmin. Tupakantumpit on PSS ry:n kuvaajassa yhdistetty muovijakeeseen. Myös aiempien
vuosien data on ollut samansuuntaista (Gustafsson & Haaksi 2017, Jännäri & Lindqvist 2019).
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Zalewskan ym. (2021) tutkimuksessa eteläisen Itämeren hiekkarannoilta analysoitiin hiekkarantojen roskaantumista roskaluokkien ja määrän suhteen. Tutkimus toteutettiin MURU-hankkeessa
tehtyä roskienkeruuta huomattavasi laajempana, 5 vuoden datasarjan perusteella, käsittäen 15 kpl
1 km rantakaistaleita. Lisäksi keruu toteutettiin neljänä vuodenaikana. Tutkimuksen mukaan
muovit olivat suurin roskajae 68,5 % osuudella roskista. Muiden luokkien osuudet olivat 10 %
käsitelty puuaines, 8 % metalli, 4 % lasi / keramiikka ja paperi / pahvi, 2 % tekstiilit ja 1 % kumi.
Muiden tuotteiden osuus oli noin 3 %. Muoveista 53 % oli tupakantumppeja. Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin, että matkailu ja virkistystoiminta oli roskien päälähteenä 58,1 % - 71,6 % osuudella. Myös nämä tulokset ovat hyvin samankaltaisia tässä saatujen tulosten kanssa, samalla tulokset
vahvistavat käsitystä virkistyskäytön suuresta roolista Itämeren rantojen muoviroskaantumiselle.

Muovi, sis. tupakantumpit (78,95%)
Paperi ja pahvi (8,29%)
Metalli (4,36%)
Lasi ja keramiikka (3,76%)
Kangas (0,73%)
Puuaineis (1,25%)
Orgaaninen (bio) jäte (0,90%)
Kumi (0,43%)
Vaarallinen (ent. ongelma-) jäte (0,16%)
SER (0,14%)
Muu (1,03%)

Kuva 6. PSS ry:n vuoden 2019 roskajakauma sisältäen kaikki (merien, jokien ja järvien rannat) kerätyt
roskat (PSS ry 2021).

Muovi, sis. tupakantumpit (74,71%)
Paperi ja pahvi (12,14%)
Metalli (3,81%)
Lasi ja keramiikka (2,51%)
Kangas (1,0%)
Puuaineis (1,43%)
Orgaaninen (0,82%)
Kumi (0,57%)
Vaarallinen jäte (0,17%)
SER (0,11%)
Muu (2,73%)

Kuva 7. PSS ry:n vuoden 2020 roskajakaumat sisältäen kaikki (merien, jokien ja järvien rannat) kerätyt
roskat (PSS ry 2021).
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Muovi (55,2%)
Paperi ja pahvi (2,3%)
Metalli (1,9%)
Lasi ja keramiikka (25,8%)
Kangas (0,4%)
Puuaineis (2,6%)
Orgaaninen jäte (0,3%)
Kumi (0,1%)
Tupakantumpit (10,5%)

Kuva 8. Roskatyyppien jakauma keräysrannoilla toukokuussa 2020 sisältäen kaikki kerätyt roskat.

Muovi (45,6%)
Paperi ja pahvi (5,2%)
Metalli (3,7%)
Lasi ja keramiikka (22,0%)
Kangas (0,6%)
Puuaineis (0,6%)
Orgaaninen jäte (0,4%)
Kumi (0,2%)
Tupakantumpit (21,6%)

Kuva 9. Roskatyyppien jakauma tutkituilla rannoilla syyskuussa 2020 sisältäen kaikki kerätyt roskat.

Suomenlinnan rantakohde oli vertailurannasta riippuen kymmeniä tai jopa sata kertaa roskaisempi kuin muut kohteet pääasiassa lasinsirpaleiden ja ruiskubetonivalusta mereen päässeiden
muovikuitujen vuoksi. Kuitu on aiempien selvitysten perusteella lähinnä peräisin Espoon metrotyömaan ruiskuvalubetonoinneista vuodelta 2012, ja sitä nousee edelleen myrskyjen mukana Suomenlinnan rannoille (suullinen tiedonanto, Suomenlinnan hoitoyhdistys). Myös rantarakentamisen meritäyttösoran mukana tulevia kallion louhinnan räjähteiden muovisia panoslankoja löytyi
useita Suomenlinnasta. Muilta keruukohteilta näitä roskia ei löytynyt lukuun ottamatta Hangon
Bellevuen rantaa, josta löytyi muutamia panoslankoja. Erilaisten pakkausten muovikääreiden lisäksi tupakantumpit olivat yleinen roskajae kaikilla rannoilla, yleisimpänä Porvoon Sondbyssa
toukokuussa 2020, suhteessa muihin jakeisiin. Oulun rannoilla metsästykseen ja kalastukseen
liittyvät köydenpalat, styrox ja muoviset haulikonpatruunat olivat huomion arvoisia (Kuva 10.).
Muovi oli yleisin roskatyyppi keväällä Oulun, Porin, Hangon ja Helsingin rannoilla, tupakantumppi piti kärkipaikkaa Vaasan ja Porvoon rannoilla. Keramiikka ja lasi oli Eurajoella niukasti muovia
yleisempi roskatyyppi. Syksyn tulokset ovat hyvin saman suuntaiset, mutta tupakantumppeja oli
kertynyt Poriin muovia enemmän, ja Eurajoella muovi ohitti lasin ja keramiikan.
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Roskien määrä rannoilla / 100 m2 toukokuu 2020
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Roskien määrä rannoilla / 100 m2 syyskuu 2020
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Kuva 10. Roskien määrät tutkituilla rannoilla 100 m2 kohti toukokuussa ja syyskuussa 2020. Suomenlinnan
rantakohde oli vertailurannasta riippuen kymmeniä tai jopa sata kertaa roskaisempi kuin muut kohteet
pääasiassa lasinsirpaleiden ja ruiskubetonivalusta mereen päässeiden muovikuitujen vuoksi.

Huomioita
WWF:n roskakampanjassa mukana olleet rannat ovat kaikki luokiteltavissa PSS ry:n määrittelemiksi semi-urbaaneiksi tai urbaaneiksi rannoiksi, ja useilla tai kaikilla keruurannoilla aktiiviset
kansalaiset todennäköisesti keräävät roskia omatoimisesti, minkä lisäksi uimarantoja siivotaan
puistotoimen puolesta. Tästä oli nähtävissä viitteitä poistuttaessa viralliselta uimarannalta metsän
puolelle. WWF keräsi myös rantojen ulkopuolisia roskia alueilta työskentelyajan (3–4 h) sallimissa
määrin. Suurin roskamäärä oli useilla rannoilla silmämääräisesti tarkasteltuna kauempana rantaviivasta, mikä osin johtuu tuulen vaikutuksesta, mutta osin myös aktiivisesta roskienkeruusta
rannan alueelta.
Selkeästi erottuvin yksittäinen roskajae oli tupakantumppi, jota monet eivät miellä muoviroskaksi.
Tupakoiden filtterit tehdään kuitenkin selluloosa-asetaatista, joka on muovi. Tupakantumpin hajoaminen luonnossa vie keskimäärin 2–5 vuotta, ja mm. kalat ja linnut luulevat tupakantumppeja
ruoaksi, mikä voi johtaa jopa niiden kuolemaan suolitukoksen tai myrkytyksen vuoksi. Kannustimme hankkeen viestinnässä tupakoitsijoita ottamaan mukaan oman pienen ”taskutuhkiksen” ja
valistimme yleisöä tumppien vaaroista luonnossa.
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VIESTINNÄN TOTEUTUMINEN JA TULOKSET
Hankkeelle keskeinen viestinnällinen tavoite oli saada hankkeessa tehdyille toimille laajaa näkyvyyttä ja tätä kautta nostaa mikro- sekä makromuovien seurannan lisäämisen tarpeita uutisiin sekä
lisätä yleistä tietoisuutta muoviroskaantuneisuuden tilasta ja roskaantumisen ehkäisemiseksi tehtävistä toimenpiteistä Suomen rannikolla ja laajemmin maailmalla, erityisesti sitovan YK-johtoisen kansainvälisen sopimuksen tarpeesta. Tämän raportin liitteenä on Retriever oy:llä hankeajalta
teetetty media-analyysi (Liite 1.). Analyysin mukaan hankkeen viestinnälliset tavoitteet täyttyivät
varsin hyvin, sillä sekä kansallisia että alueellisia uutisia ja artikkeleja julkaistiin hankkeen tiimoilta huomattavan paljon. Monien hankkeen puitteissa tehtyjen viestinnällisten toimien vaikuttavuus
sekä levikki oli suurta Retrieverin analyysin perusteella.

TOIMITTAJAKOULUTUS JA YLEISÖTILAISUUDET
Hankkeen aikana järjestettiin maaliskuussa 2020 toimittajakoulutustilaisuus, jossa oli Suomen
ympäristökeskuksen edustajilta esitys 1) muovien kiertotaloudesta ja 2) muovien tutkimuksesta
Suomessa, 3) Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) asiantuntijaesitys viraston EU:n komissiolle tekemästä tahallisesti tuotteisiin lisättyjen mikromuovien rajoitusehdotuksesta sekä 4) WWF:n esitys
WWF:n No Plastics in Nature -strategiasta. Tilaisuus järjestettiin Helsingin keskuskirjasto Oodissa,
ja siihen osallistui 18 median edustajaa.
Syyskuussa järjestettiin kolme suurelle yleisölle suunnattua infotilaisuutta Oulussa, Porissa ja Hangossa. Infotilaisuuksissa pidettiin SYKE:n, PSS ry:n sekä WWF:n esitykset: SYKE:n esitys muoviroskaantumisen tutkimuksesta, PSS ry:n esitys rantaroskan keruusta ja sen tuloksista, WWF:n esitys

Kuva 11. Porin Hevosluodon roskienkeruutapahtumassa kerättyä roskaa. © Anna Soirinsuo / WWF
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No plastics in Nature -strategiasta, tulevasta roskaantumista ehkäisevästä lainsäädännöstä ja toimenpiteistä, sekä ”mitä sinä voit tehdä” -osio. Yleisötilaisuuksiin osallistui kuhunkin 16–32 henkeä,
ja niiden jälkeen pidettiin lähialueella roskatalkoot.
Porin talkoot järjestettiin Porin kaupungin puistotoimen kanssa käydyn keskustelun perusteella
Hevosluodossa, sillä keskustan läheinen runsaassa virkistyskäytössä oleva Kokemäenjoen ranta-alue alue oli tunnistettu roskaantuneeksi (Kuva 10.). Talkoot järjestettiin yhteistyössä porilaisten melontaseura Melamajavien sekä Luodon siirtolapuutarhayhdistyksen kanssa, ja infotilaisuus
pidettiin Melamajavien kerhohuoneella. Melamajavat keräsi roskaa myös kanootein ja soutuvenein.
Porin Yyterin varsinaiset roskanäytteet kerättiin WWF:n henkilökunnan toimesta erikseen edeltävänä päivänä. Hangon infotilaisuus järjestettiin Neljän tuulen tuvalla, ja mukana olivat infot myös
SYKE:ltä sekä PSS ry:ltä. Tämän jälkeen siirryttiin siivoamaan talkoovoimin Hangon Bellevuen
rantaa. Oulussa infotilaisuus pidettiin ravintola Nallikarissa, jossa WWF:n edustaja piti esitykset
myös SYKE:n ja PSS RY:n puolesta, koska edustajat eivät pystyneet osallistumaan tilaisuuksiin.
Infotilaisuuden jälkeen Nallikarin rannalla pidettiin siivoustalkoot.
Kansanedustajakoulutusta ei toukokuussa pystytty järjestämään COVID-19 alettua jo vuoden alussa sovitusti, syyskuussa taas tilaisuuteen ei pystytty osallistumaan eduskunnan kiireisen työtahdin
vuoksi. Lopulta hankkeessa tuotettuja infomateriaaleja jaettiin eri tilaisuuksissa muun muassa ympäristöministeriön edustajille. Julkaistut infomateriaalit on myös jaettu mm. Suomen muovitiekartan yhteistyöverkoston jäsenille, johon kuuluu laaja joukko aiheen piirissä toimivia tahoja, ja
aiheesta on tehty PowerPoint -esitys yhteistyöverkoston kokoukseen.

VIESTINTÄMATERIAALIT
Hankkeen viestintämateriaalit saatiin hankkeen ensimmäisen kolmanneksen aikana toteutettua.
WWF:n uudet nettisivut julkistettiin helmikuussa 2020, ja samassa yhteydessä käytännössä koko
muoviaiheinen sisältö päivitettiin: https://wwf.fi/uhat/merten-muoviroska/. Myös viestintämateriaalit löytyvät nettisivuilta em. pääsivulla olevina linkkeinä. Hankkeen edetessä verkkosivuille on
lisätty hankkeeseen liittyvää materiaalia rantasiivouksista ja muoviroskadatan keruusta sekä laajennettu muoviroskaan liittyvää sisältöä kansainvälisillä ja kotimaisilla aiheilla.
a) Helmikuussa 2020 WWF julkaisi Avaimet muoviongelman ratkaisuun -lyhennelmäraportin
		
WWF:n kansainvälisestä No plastics in Nature -strategiasta.
		
Raporttiin liitettiin kutsu valtioiden, kansalaisyhteisöjen ja kansalaisten aktiiviseen
		
osallistumiseen muoviongelman ratkaisemiseksi.
		
b) WWF julkaisi helmikuussa 2020 myös kaksi infomateriaalia:
		 Euroopan kemikaaliviraston rajoitusehdotus mikromuovien käytölle – pääkohdat ja
		 WWF:n parannusehdotukset
		 EU:n uusi kertakäyttömuovidirektiivi: vaikutukset ja käytäntöönpano Suomessa
Hankkeen materiaalit on lisätty WWF Suomen verkkosivustolle wwf.fi, jolloin ne ovat helposti saatavilla laajemmalle yleisölle. Materiaaleista tehtiin myös pieni 100 kpl painos sidosryhmätilaisuuksia varten.
Hankkeessa jaettiin myös tietoa Itämeren muoviroskaantumisesta kansainvälisen muoviroskaantumisen vastaisen YK-vetoisen sopimuksen aikaansaamiseksi sekä jaettiin tietoa sosiaalisessa mediassa liittyen ns. haamuverkkoihin, muoviroskaantumisen ehkäisemisen tärkeyteen ja ratkaisuihin.
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MUOVIASIANTUNTIJUUS
Hankkeen aikana WWF on toiminut aktiivisesti
•
•
•

•
•

Muovitiekartan yhteistyöverkostossa
Asiantuntijajäsenenä Suomen merenhoidon toimenpideohjelman muoviroskat-alaryhmässä
Tarkkailijajäsenenä HELCOM:in ryhmässä, Baltic Sea Action Plan 2:n prosessissa ja
erityisesti Itämeren muoviroskaantumista ehkäiseviä toimia suunnittelevan Expert Working
Group on hazardous substances EWG-HZ jäsenenä sekä osallistunut Drafting Group on
Regional Action Plan on Marine Litter (DG RAP ML) -kokouksiin.
WWF:n muoviasiantuntijana kansainvälisten WWF:n muoviin liittyvien linjausten
tekemisessä
Luomalla infomateriaaleja muoviroskaantumisen vaikutuksista ja ratkaisuista mm. WWF:n
internetsivustolle sekä toimimalla asiantuntijana median suuntaan
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TULOSTEN KESTÄVYYS JA HYÖDYNTÄMINEN
MURU-hankeen toimenpiteiden päämääränä oli suorittaa pienen mittakaavan rantaroskan seurantaa vuoden 2020 aikana sekä lisätä suuren yleisön, median sekä päättäjien yleistä tietoisuutta
Itämeren rantojen muoviroskaantumisen seurannan tarpeellisuudesta, roskaantumisen nykytilasta
ja siihen vaikuttavista toimista, joita ovat kansalaisten oma aktiivisuus, EU:n uuden merten muoviroskaantumisen vähentämiseen tähtäävä lainsäädäntö sekä Suomen kansallinen strategia ja lainsäädäntöprosessit. Hankkeen saaman huomion myötä asiaa saatiin vietyä eteenpäin. Hankkeessa
tarkasteltujen näkökulmien sekä lisääntyneen kiinnostuksen ja tiedon myötä pystytään tekemään
toivon mukaan valistuneempia päätöksiä sekä paikallisella että kansallisella tai jopa Itämeren ja
EU:n tasolla.
Kansallista lainsäädäntöä mikromuovien käyttörajoitusten sekä kertakäyttömuovidirektiivin suhteen tullaan tekemään toteutusjakson jälkeen, ja hankkeen myötä eri osapuolilla on parantunut
käsitys parannustarpeista ja toimivista ratkaisuista erityisesti muoviroskaantumisen seurannan,
mutta myös ongelman ratkaisujen puolesta. Suuren yleisön tietoisuuden lisääntyminen auttaa siivittämään rantojen roskaisuuden vähentämisen tavoitteen toteutumista, missä yksilön ratkaisuilla
on merkittävä rooli.
Retrieveriltä tilatun media-analyysin (Liite 1.) perusteella hanke toteutti hyvin otsikon mukaisen
tarkoituksensa -- muoviroskat rannoilta uutisiin --, sillä hankkeen pohjalta julkaistiin tarkkailujaksolla 1.9.2019-10.2.2021 yhteensä 211 MURU-hankkeeseen liittyvää artikkelia. Suurin yksittäinen
julkaisija oli YLE (24 artikkelia). Media-analyysin perusteella artikkelien potentiaalinen kokonaislukijamäärä oli 18 M, mikä on Suomen mittakaavassa erittäin huomattava määrä. Hankkeeseen
liittyvä uutisointi oli analyysin perusteella myös laadullisesti määriteltynä merkittävää.
MURU-hankkeen aikana tuotetut infomateriaalit ovat saatavilla wwf.fi -nettisivujen muoviosion
kautta. WWF tulee toteuttamaan jatkossakin rantaroskan siivoustalkoita MURU-hankkeen konseptilla, sillä niiden antama lisäarvo muoviroskaantumisen käytännön vähentämisessä, roskadatan
lisäämisessä ja tietoisuuden levittämisessä on selkeä.
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TALOUSRAPORTTI
Toteutuneiden kustannusten ja toteuman vertailu kustannusarvioon (kustannusarviolomake) ja
hankkeen pääkirja esitetään erillisenä tiedostona.
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SUOSITUKSET TULEVIA HANKKEITA JA
OHJELMIA VARTEN
Hankkeen tiedotusta leimasi ajankohtaisuus. Jatkossa samalla konseptilla tiedotuksellisia
hankkeita, joihin sisältyy myös käytännön konkretiaa mukaan tuova osuus olisi hyvä
saada uusista ajankohtaiseksi nousevista aiheista, kuten muovin kiertotaloudesta. Konkretian avulla saatiin erittäin hyvä medianäkyvyys, ja tässä yhteydessä tietoa saatiin jaettua laajasti.
Pidä Saaristo Siistinä ry:n tekemät ja SYKE:lle raportoimat rantaroskan monitorointisiivoukset
ovat osa Suomen virallista seurantaa ja raportointia, jonka tulokset raportoidaan EU:lle ja Itämeren suojelukomissio HELCOMille. Suomen rannikolla tapahtuvan roskaseurannan lisääminen kattamaan vesien- ja merenhoidossa koko Suomen Itämeren rannikon sekä
suurimpia sisävesiä olisi tärkeää. Rantaroskaseurantaa tulisi tarkkailun piirissä pystyä laajentamaan pohjoisemmaksi, esimerkiksi Ouluun, sillä nykyään pohjoisin velvoitetarkkailuranta on
Kalajoella. Suomenlahdella esimerkiksi Porvoon, Kotkan ja/tai Haminan alueelta tulisi ottaa rantoja merenhoidon seurantaan. Lisäksi rannikolla tehtävän rakentamisen ja maantäyttöjen
osalta ympäristövaikutusten arvioinnin seurantavelvoitteisiin tulisi sisällyttää muoviroskaantumisen seuranta sekä pintavedestä että rantavyöhykkeestä.
Tarve perus- ja seurantatiedolle mikromuovien kertymisestä Suomen rannoille on selkeä. Rantojen mikromuovien seuranta tulisi saada vesien- ja merenhoidon seurantojen piiriin.
Tämän hankkeen tulokset ja onnistuneet näytteenotot antavat suuntaa siihen, missä mikromuovien
rantaseurantapisteitä voisi tulevaisuudessa olla. Vähimmillään mikromuovien seurantaa lähirannoilla ja myös vedessä sekä pohjasedimentissä tulisi toteuttaa erilaisten rantarakentamishankkeiden ja esim. maantäytön ympäristövaikutusten seurannassa. Näillä toimilla tiedettäisiin, miten lähivuosina tehtävät muoviroskaantumisen vähentämiseen tähtäävät
toimet vaikuttavat eri puolilla Suomen rannikkoa.
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KIITOKSET
Kiitokset erityisesti hankepartnereille, joiden mukanaolo mahdollisti hankkeen
toteuttamisen:

Suomen ympäristökeskus
Pidä Saaristo Siistinä ry
Suuret kiitokset WWF:n öljyntorjuntajoukkojen vapaaehtoiskouluttajille, jotka
riensivät eri puolilla Suomea apuun muovinäytteenottoihin toukokuussa 2020

Hanke kiittää lämpimästi myös seuraavia hankkeen mahdollistaneita tahoja:

Ympäristöministeriö
Vesiensuojelun tehostamisohjelma
Uudenmaan ELY-keskus
Euroopan kemikaalivirasto
Suomenlinnan hoitoyhdistys
Oulun seudun ympäristötoimi
Hangon kaupungin puistoyksikkö
Porin kaupungin puistotoimi
Melamajavat ry
Luodon siirtolapuutarhayhdistys ry

© ANNA SOIRINSUO / WWF

sekä useat muut MURU-hankkeen eteen työtä tehneet toimijat.
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Olemme osa laajaa, kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on
toimistoja noin 50 maassa ja toimintaa yli sadassa maassa.
Tehtävämme on pysäyttää luonnon köyhtyminen.
Tavoitteemme on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja
luonto elävät tasapainossa.
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Julkisuusanalyysi:
MURU-hanke
1.9.2019 – 10.2.2021

2

Analyysin aineisto
Tämä analyysi perustuu Retrieverin mediaseurannan kautta kerättyyn aineistoon
aikaväliltä 1.9.2019– 10.2.2021

Jokaisessa aineistoon kuuluvassa artikkelissa mainitaan WWF tai Maailman
luonnonsäätiö, sekä MURU-hanke, hankkeen asiantuntija Anna Soirinsuo tai muu
hankkeeseen keskeisesti liittyvä sanasto. Analyysi kattaa suomen- ja ruotsinkieliset
maininnat. Artikkelien kokonaismäärä seurantajaksolla oli 211.
Analyysi perustuu määrällisiin mittareihin sekä otsikkotason silmäilyyn. Analyysissa
käytetyt laatupisteet ovat syntyneet koneellisen arvion pohjalta. Laatupisteissä
yhdistyvät WWF:n, MURU-hankkeen tai sen edustajan näkyvyys artikkelissa ja
artikkelin julkaisseen median lukijamäärä.
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Syyskuussa 2019 käynnistyneeseen MURU-hankkeeseen liittyviä uutisia julkaistiin tarkastelujaksolla yhteensä 211. Hankkeeseen liittyvä uutisointi

Julkisuuden jakautuminen

kävi vilkkaimpana loppuvuodesta 2020 sekä alkuvuodesta 2021, mutta suurta medianäkyvyyttä hankkeelle toi myös esimerkiksi toukokuussa
2020 julkaistu YLEn laaja verkkoartikkeli muoviroskakiertueen käynnistymisestä. Hankkeeseen liittyvä uutisointi oli laadullisesti mitattuna
merkittävää, sillä WWF tai hankkeen asiantuntija Anna Soirinsuo olivat vahvasti näkyvillä valtaosassa hankkeeseen liittyvistä uutisista.

YLE uutisoi 12.5. muoviroskakiertueen
alkamisesta. Verkkoartikkeli sisältää
suorana kuvattua lähetystä hankkeen
käynnistymisestä Suomenlinnassa. YLE
sekä paikallis- ja maakuntalehdet kuten
Satakunnan Kansa, Länsi-Suomi ja Uusimaa
kirjoittavat kiertueen paikallishavainnoista
myöhemmin toukokuussa.

300

250

200

150

100

Lokakuussa 2020 uutisoidaan laajasti
haamupyydysten haitallisuudesta WWF:n raportin
myötä. Moni artikkeli tuo esiin EU:n tulevan
muovidirektiivin. Vaikka suurin osa artikkeleista
käsittelee aihetta maailmanlaajuisesti, esimerkiksi
Maaseudun Tulevaisuus keskittyy havaintoihin
Itämerellä ja nostaa artikkelissaan esiin WWF:n
painottavan muovipäästöjä koskevan
kansainvälisen sopimuksen tarvetta.

WWF:n selvitys
muoviroskakiertueen tuloksista lyö
läpi mediassa valtakunnallisesti.
Paikallismedia Uudellamaalla
keskittyy erityisesti havaintoihin
länsimetron työmaaroskasta.
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Maaliskuussa 2020 WWF tiedottaa
Mariaanien haudasta löytyneestä
uudesta eläinlajista, jonka sisällä
havaittiin olevan muovia. MTV Uutiset
nostaa uutiseensa WWF:n asiantuntija
Anna Soirinsuon kommentin
kansainvälisten sopimusten
tärkeydestä merten muoviroskan
vähentämisessä.
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Eniten MURU-hanke näkyi YLEn kanavissa, joihin lukeutuvat paikallisuutiset, valtakunnalliset verkkouutiset sekä TV-
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lähetykset. YLE uutisoi hankkeesta pitkin tarkastelujaksoa ja haastatteli hankkeen asiantuntijaa Anna Soirisuota useaan
otteeseen. Valtaosa hankkeen saamasta julkisuudesta tuli kuitenkin paikallis- ja maakuntalehdistä. Aktiivisimmin

20 %

hankkeesta kirjoitti Kaleva, joka keskittyi erityisesti hankkeen havaintoihin Oulun Nallikarilla.
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Vaikka aineisto sisälsi jonkin verran artikkeleita, joissa hanke oli mainittu ohimennen, valtaosa hankkeeseen liittyvästä
uutisoinnista toi suuren tai erittäin suuren huomioarvon näkyvyyttä, jossa WWF tai hankkeen asiantuntija Anna Soirinsuo
olivat keskeisessä roolissa. Tällaista näkyvyyttä syntyi esimerkiksi Anna Soirinsuon TV-haastatteluista sekä tammikuussa
2021 julkaistujen muoviroskakiertueen tulosten uutisoinnista.
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