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EU:n uusi kertakäyttömuovidirektiivi: vaikutukset ja
käytäntöönpano Suomessa

Tausta: tarve kitkeä roskaantumista
Noin kolme neljäsosaa maailman merien roskasta on muovia. Euroopan
komission arvion mukaan Euroopan rannoilla muovit muodostavat
80–85 prosenttia mereen päätyvistä roskista, ja kertakäyttöisten muovien
osuus on noin puolet kaikista merten roskista. Suurin osa valtameriemme
muovista on peräisin maalla olevista lähteistä, lukuun ottamatta KoillisAtlanttia, jossa kalastuksesta, jätteiden laittomasta dumppaamisesta ja
meriliikenteen lastien menetyksistä peräisin oleva roskaantuminen tuottaa
noin puolet muoviroskasta. Sen lisäksi, että roskaantuminen on merkittävä
uhka merien ja rannikkojen biologiselle monimuotoisuudelle, sillä on myös
sosioekonomisia vaikutuksia. Merten muoviroskien aiheuttaman luonnon
heikentymisen arvioidaan maksavan EU:lle 259–665 miljoonaa euroa
vuodessa vaikuttaen lähinnä matkailu- ja virkistyssektoriin sekä kalatalousalaan. Molemmat sektorit ovat myös meriliikenteen toimijoita.
Kuten toukokuussa 2018 julkistetussa EU:n kiertotalousstrategiassa ilmoitettiin, Euroopan komissio esitti lainsäädäntöehdotuksen, jolla pyritään
puuttumaan muovista johtuvaan merten roskaamiseen. Parlamentin täysistunnon 27.3.2019 hyväksymät ja Euroopan komission 5.6.2019 allekirjoittamat uudet EU-säännöt pyrkivät vastaamaan ongelmaan keskittymällä kymmeneen yleisimmin rannoilta löytyvään kertakäyttömuovituotteeseen sekä
kalastusvälineisiin. Merten muovijätteestä 70 % on peräisin näistä kahdesta
tuoteryhmästä.
Komission arvioiden mukaan direktiivi vähentää vuoteen 2030 mennessä
EU:n merenrantojen roskaantumista noin neljänneksellä ja sillä vältetään
3,4 miljoonan CO2-ekvivalenttitonnin päästöt sekä laajoja ympäristövahinkoja, jotka maksaisivat 22 miljardia euroa. Lisäksi kuluttajien varoja
säästyy arviolta 6,5 miljardia euroa.

Jäsenmaiden kansallisen lainsäädännön
on oltava valmiina kaikilla
EU:n jäsenmailla 3.7.2021 mennessä,
jolloin direktiivi astuu voimaan.

Direktiivin vaatimukset
tuotteittain tai tuoteryhmittäin
Myyntikiellot, toteutettava sellaisenaan:
● Muoviset aterimet, lautaset ja pillit
● Vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut mukit, juomapakkaukset ja syömävalmiin
ruuan pakkaukset
● Vanupuikot, juomien sekoitustikut, ilmapallojen varret ja oxo-hajoavasta muovista
valmistetut tuotteet

Kulutusta vähennettävä kansallisen tavoitteen
mukaisesti vuoteen 2026 mennessä:
● Mukit
● Syömävalmiin ruoan pakkaukset
Tämä kohta vaatii lainsäätäjiltä sekä lakialoitteen lausujilta huomiota: vähennystavoitteet voivat olla tiukkoja tai vaatimattomia, esim. ei täsmällisiä prosentteja
vs. 80 % vähennys vuoden 2010 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Tuotesuunnitteluvaatimukset:
● Muovista valmistetun korkin on pysyttävä kiinni juomapakkauksessa käytön aikana.
PET-pulloissa oltava 25 % kierrätysmuovia vuoteen 2025 mennessä ja kaikissa
pulloissa 30 % 2030 mennessä.
Enintään 3 litran juomapakkaukset, mukaan lukien yhdistelmäpakkaukset.
Tämä lisäys direktiiviin lisää hieman käytetyn muovin määrää per pullo, ja on Suomessa käytössä olevan panttijärjestelmän ansiosta lähes tarpeeton: Suomessa
yli 90 % pulloista kierrätetään ja 98 % pulloista on korkki paikallaan palautettaessa.
Direktiivi on kuitenkin joustamaton eikä poikkeusta ehditä hakea ennen toimeenpanon
aikarajaa.

Merkintävaatimukset:
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen lisättävä roskaantumista ehkäiseviä merkintöjä,
esimerkiksi ohje asianmukaisesta hävittämisestä.

● Terveyssiteet
● Tamponit tamponin asettimet
● Kosteuspyyhkeet
● Suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet
● Juomamukit
Tämä lisäys on myös toteutettava sellaisenaan ja on kannatettava, koska sen myötä saadaan helposti vähennettyä vääriin roskajakeisiin sekä luontoon päätyvien
tuotteiden määrää todennäköisesti useilla prosenteilla. Prosenttimääräiset vähentämistavoitteet ovat toivottavia Suomen lainsäädännön toteutuksessa.

Laajennettu tuottajavastuu:
Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Kertakäyttömuoveja koskevassa direktiivissä tuottajavastuuta on laajennettu niin, että tuottajien on osallistuttava myös roskaantuneiden alueiden siivoamiseen ja roskaantumiseen liittyvän valistuksen kustannuksiin.
Laajennetun tuottajavastuun piiriin tulevat

1) Kannelliset ja kannettomat astiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on
tarkoitettu syötäväksi välittömästi joko paikalla tai mukaan otettuna tai jotka
syödään tavallisesti astiasta ja ovat valmiita syötäväksi ilman lisävalmistamista,
kuten kypsentämistä, keittämistä tai lämmittämistä, mukaan lukien elintarvikepakkaukset, joita käytetään pikaruokaa tai muuta välittömästi syötäväksi
tarkoitettua ateriaa varten.
2) Joustavasta materiaalista valmistetut annospakkaukset ja kääreet, joiden sisältämä
ruoka on tarkoitettu nautittavaksi välittömästi annospakkauksesta tai kääreestä
ilman lisävalmistusta.
3) Enintään kolmen litran juomapakkaukset, kuten juomapullot ja niiden korkit ja
kannet, sisältäen myös yhdistelmämateriaalipakkaukset korkkeineen ja kansineen,
paitsi lasiset tai metalliset juomapakkaukset, joissa on muovikorkit tai -kannet.
4) Juomamukit, korkit ja kannet mukaan luettuina.
5) Kevyet muoviset kantokassit.
Lisäksi selvennettiin kustannuksia, jotka tupakkatuotteiden tuottajien on katettava
osana laajennettua tuottajavastuujärjestelmää.

Kaikki lausuntokierroksen jälkeen Euroopan parlamentin 24.9.2018 antamassaan
kannassa tekemät muutosehdotukset eivät menneet läpi, näistä ehkä tärkeimpänä
kalastusvälineiden keruun ja kierrätyksen prosenttimääräiset tavoitteet.
Ehdotukseen tehtiin seuraavia muutosehdotuksia, jotka eivät menneet läpi tai menivät
osin tai heikennettyinä läpi suosituksina ilman sitovia tavoitteita. Kansallisessa lainsäädännössä tiukemmat tavoitteet olisi kuitenkin mahdollista toteuttaa:
● Määrällisten tavoitteiden asettaminen tiettyjen tuotteiden kulutukselle: velvoitetaan
jäsenvaltiot vähentämään kertakäyttöisten juomakuppien ja ruoka-astioiden kulutusta
vähintään 25 % vuoteen 2025 mennessä ja vähentämään muovisten savukefiltterien
jätettä 50 % vuoteen 2025 mennessä ja 80 % vuoteen 2030 mennessä. Tämän sijaan
tulivat laajennettu tuottajavastuu ja vapaaehtoisuuteen perustuva muovipakkausten
vähentäminen, mikä voi toimia – mutta sitovuus olisi hyvä takaseinä.
● Asetetaan juomapulloille kierrätyksen vähimmäismääräksi 35 %, joka tulee saavuttaa
vuoteen 2025 mennessä. Toteutuneessa direktiivissä tavoite on 25 % PET-muovisille
pulloille 2025 mennessä ja 30 % kaikille muovipulloille 2030 mennessä.
● Kalastusvälineiden osalta asetetaan 50%: n vähimmäiskeräysaste ja 15%: n kierrätystavoite, jotka molemmat on saavutettava vuoteen 2025 mennessä, ja pyydetään
pyyntivälineiden kierrätettävyyden lisäämiseksi standardin kehittämistä. Tämä
ehdotus tulee viedä läpi kansallisesti.
Kalastusvälineiden tuottajavastuulle ei tullut direktiivin sitovia prosenttitavoitteita, mikä
olisi tärkeää merten roskaantumisen sekä muovisten kalastusvälineiden kierrätyksen
kannalta. Kansallisessa lainsäädännössä kuitenkin näin direktiivin mukaan täytyy tehdä.
Tavoite on hyvä asettaa riittävän kunnianhimoiseksi; yli 50 % keruu kierrätykseen 2025
mennessä. Lisäksi markkinoille saatettuja pyydyksiä sekä jätteeksi kerättyjä pyydyksiä
tulee valvoa sitovien määrällisten EU: n laajuisten keräystavoitteiden laatimiseksi.

● Vaaditaan komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan vuoteen 2020 mennessä koko
unionin laajuinen ohjelma valtamerten muovijätteiden puhdistamiseksi.
WWF:n ratkaisuehdotuksena EU:n tulisi yhteisesti lähteä ajamaan YK-vetoista sitovaa,
kansainvälistä merten muoviroskaantumista estävää sopimusta.

● Muovipullojen palautusjärjestelmien luomista koskevan ohjeistuksen luominen ja
tähän liittyen velvoite tarkistaa direktiiviä viiden vuoden jälkeen (kuuden sijasta)
sen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä asettaa tarvittaessa sitovat
kulutuksen vähentämistä koskevat tavoitteet EU:n tasolla.

WWF Suomen
kantana on, että
EU:n parlamentin
direktiiviin
sisältymättömien
kohtien tulisi
ilmentyä Suomen
kansallisessa
lainsäädännössä.

● Laajennetaan velvoitteet kattamaan roskien puhdistuskustannukset yrityksille, jotka
tuovat tai myyvät kertakäyttöisiä muovituotteita tai pakkauksia Euroopassa.
● Laajennettuihin tuottajavastuujärjestelmiin liittyvien säännösten muuttaminen.
Kansalliset lainsäädäntöprosessit ovat käynnissä parhaillaan sekä Suomessa että
muissa EU:n jäsenmaissa. Erityisen tärkeä kohta direktiiviin lisättäväksi olisi ollut
kalanpyydysten sitova tuottajavastuu, johon olisi sisältynyt prosenttimääräiset
keruuvelvoitteet käytetyille kalastusvälineille. Suomen tulisi kommunikoida tämän
lisäyksen tärkeydestä kansalliseen lainsäädäntöön koko Itämeren piirin EU-jäsenmaille, joilla kaikilla lainsäädäntöprosessi on kesken.
Lainsäädännön tehokas toteuttaminen kansallisesti on kriittistä muovien käytön vähentämisen ja kierrätyksen onnistumiseksi. Onnistumiseen vaikuttavana tärkeänä
tekijänä on myös teollisuuteen kohdistuva säätely. Käytännössä tuottajavastuun ei tulisi
perustua pelkästään jo jätteeksi päätyneeseen muoviin, vaan vastuullisuutta tulisi
olla ketjun koko kaaressa: vähemmän kertakäyttötuotteita ja nykyistä korkeammat

tuotesuunnittelun vaatimukset tuotteiden pitkäikäisyyden takaamiseksi. Lisäksi tulisi harkita mainonnan rajoittamista tuotteilta, jotka eivät ole uudet laatustandardit
täyttäviä sekä kierrätettäviä. Tuottajavastuun ei toisin sanoen tulisi koskea pelkästään
jo jätteeksi päätynyttä tuotetta, mihin yritykset tällä hetkellä tähtäävät ilman tuotannon
rajoituksia. Helpointa on kieltää tarpeettomat kertakäyttötuotteet ja vaatia kestävien
monikäyttöisten tuotteiden käyttöä siellä, missä se on tarpeellista ja mahdollista.
Direktiivillä edistetään kiertotalouden toimintamalleja, joissa kertakäyttötuotteiden
sijasta etusijalle asetetaan kestävät ja uudelleenkäytettävät tuotteet. Samalla pyritään
kehittämään uudelleenkäyttöjärjestelmiä ja vähentämään jätteen määrää. Tämä on sekä
luonnon että luonnonvarojen käytön kannalta kestävämpää kuin nykyinen vähän säädeltyyn kertakäyttökulttuuriin perustuva kulutusmalli, ja tärkeä askel kohti luonnonvarojen käytön kannalta järkevämpää sekä ekologisesti kestävämpää yhteiskuntaa.
Ympäristöministeriön Kertakäyttömuovituotteita koskevan direktiivin toimeenpanon
vaihtoehtojen tarkastelu -katsauksen mukaan Suomessa rantaroskaamista hillitsisi
tehokkaimmin muovisten ruokailuvälineiden, pikaruokapakkausten ja oxo-muovien
kieltäminen sekä kertakäyttöisten ja roskaavien pakkausten käytön vähentäminen.
Lisäksi tupakkatuotteita ja kertakäyttöpakkauksia koskeva tuottajavastuu olisi tehokas
keino.

Mahdollisuus toimivaan kiertotalouteen: Baselin sopimuksen lisäys sekalaisen
muoviroskan maidenvälisten siirtojen säätelemiseksi
Baselin sopimuksen osapuolitapaamisessa toukokuussa 2019 hallitukset hyväksyivät muutoksen Baselin
yleissopimukseen. Muutos astuu voimaan 1.1.2021. Osapuolet sopivat oikeudellisesti sitovista toimista,
joilla rajoitetaan sekalaisen muovijätteen vientiä EU- ja OECD-maiden ulkopuolelle. Lisäksi osapuolet sopivat
tiukentavansa rajat ylittävien muovijätesiirtojen valvontaa. Tämä tekee muovijätteiden maailmankaupasta
avoimempaa ja paremmin säänneltyä tekemällä maidenväliset sekä EU:n alueen ulkopuolelle siirrot
vastaanottajamaan suostumuksesta riippuvaisiksi sekä parantaa jätteiden seurantaa. Yksityyppijakeita saa
edelleen viedä, mikäli vastaanottajamaan jätehuolto kykenee käsittelemään jätteen ekologisesti kestävällä
tavalla. Ehtoja on kuitenkin vaikea valvoa. Tätä tukemaan samanaikaisesti perustettiin uusi Partnership on
Plastic Waste, jonka tarkoituksena on mobilisoida yritysten, hallitusten, tutkijoiden ja kansalaisyhteiskunnan
resurssit, edut ja asiantuntemus avuksi uusien toimenpiteiden toteuttamisessa. Yhteistyöverkoston avulla
voidaan jakaa parhaita käytäntöjä sekä teknistä ja taloudellista tukea. Vahvaa yhteistyötä ja oikeita toimia
tarvitaan uutta, kestävämpää ja WWF:n vaatimuksen mukaista, kiertotalouteen perustuvaa jätehuollon
järjestystä luodessa.
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