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29. marraskuuta 2018 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen E 15/2018 juomaveden mikromuovista  
Pohjoismaiden neuvoston jäsen Karin Gaardsted (S) on 8. marraskuuta 2018 esittä-

nyt Pohjoismaiden ministerineuvostolle seuraavat kysymykset: 

 

 

• Voiko Pohjoismaiden ministerineuvosto perustella, miksei se ole priorisoinut 

juomaveden mikromuovitutkimusta vuoden 2019 budjetissaan? 

• Onko Pohjoismaiden ministerineuvosto yksimielinen tarpeesta tutkia, miten 

juomaveden mikromuovit vaikuttavat ihmisiin? 

 

 

Vastaus: 

Pohjoismaiden ministerineuvosto on Karin Gaardstedin tapaan huolissaan siitä, että 

juomaveden mikromuovin mahdollisista vaikutuksista ihmisiin on vain vähän tietoa. 

Vastauksessaan Pohjoismaiden neuvoston suositukseen 14/2018 mikromuovista ha-

navedessä (23. lokakuuta 2018) ministerineuvosto on antanut selvityksen siitä, miksei 

se ole osoittanut varoja juomaveden mikromuovitutkimukseen. Nyt annettavassa vas-

tauksessa selkeytetään suositukseen 14/2018 annetun vastauksen perusteluja. 

 

Pohjoismainen ympäristö- ja ilmastosektori on vuonna 2018 hyväksynyt uuden, laajan 

yhteistyöohjelman. Yksi yhteistyöohjelman painopistealueista on merten muovi ja 

mikromuovi. Tulevat toimenpiteet perustuvat pohjoismaisen muoviohjelman parissa 

tehtyyn mittavaan työhön. Muoviohjelman voimassaoloa jatkettiin syyskuussa 2018 

vuosiksi 2019–2020. Myös Pohjoismaiden neuvoston suosituksessa 17/2018 (Pohjois-

maiden ministerineuvoston vuoden 2019 budjetti) ehdotetut autonrenkaiden mikro-

muovipäästöihin liittyvät toimet sisältyvät tulevien vuosien muovipanostukseen.  

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston käsityksen mukaan on jatkossakin perusteltua kes-

kittyä merten muoviin ja mikromuoviin, kuten sekä uudessa yhteistyöohjelmassa että 

pohjoismaisessa muoviohjelmassa todetaan. Näihin kysymyksiin liittyviä ongelmia ei 

ole lähimainkaan ratkaistu. Ministerineuvosto arvioi, että muovin vastaiseen kamppai-

luun osoitetut resurssit tuottavat parhaan tuloksen silloin, kun toimet ovat kohdennet-

tuja laajamittaisen lähestymistavan sijaan. Nykyinen muoviohjelma on jo nyt varsin 

laaja. Ministerineuvosto ei myöskään halua käyttää koko vuoden 2019 budjettiaan 

muoviyhteistyöhön, joten muoviin liittyviä painopistealueita ei voida nykyisestä lisätä. 
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Etupäässä edellä esitetyn vuoksi ministerineuvosto ei aio ottaa vuoden 2019 budjet-

tiinsa toimia, joilla pyritään torjumaan mikromuovin esiintymistä juomavedessä. On 

myös kallista käynnistää uusia tutkimuksia uusilla alueilla, mikä edellyttäisi varojen uu-

delleen kohdentamista pois muusta muovintorjuntatyöstä. 

 

 

Ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvoston (MR-MK) puolesta 

 

 

Tukholmassa 19. joulukuuta 2018 

 

 

Karolina Skog 

Ruotsin ympäristöministeri 

 


