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Käsittelijä Kestävä Pohjola -valiokunta 
 

Kestävä Pohjola -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta elimistöön päätyvästä mikromuovista 

Ehdotus 

Kestävä Pohjola -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että tutkitaan, kuinka paljon muovia elimistöön päätyy. 

että tutkitaan elimistössä olevan mikromuovin vaikutuksia. 

Taustaa 
Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että mikromuovia on kaikkialla ympäristössämme. 
Suosituksen 14/2018 perusteella tehty työ osoitti onneksi, että elimistössämme oleva 
mikromuovi ei ole peräisin juomavedestä. 
 
Emme kuitenkaan vielä tiedä, kuinka paljon mikromuovia elimistöömme joutuu. 
Emme myöskään tiedä, mitä aineita elimistöön päätynyt mikromuovi sisältää. 
Siksi haluamme, että Pohjoismaat käynnistävät välittömästi tutkimuksen siitä, kuinka 
paljon kontaminaatiota tapahtuu ja mikä sen vaikutus on. Sen jälkeen saattaa olla tar-
peen selvittää, miten mikromuovi elimistöömme päätyy. 
 
Kestävä Pohjola -valiokunta käsitteli jäsenehdotusta ensimmäisen kerran kokoukses-
saan 29. tammikuuta 2020. Se päätti tuolloin yksimielisesti jatkaa ehdotuksen käsitte-
lyä ja lähettää sen lausunnolle Hyvinvointi Pohjolassa -valiokuntaan. Kestävä Pohjola -
valiokunta päätti kutsua johonkin tulevaan valiokuntakokoukseen asiantuntijan ja kut-
sua myös Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan kuulemaan häntä.  
 
Valiokunta järjesti 15. syyskuuta pienoisseminaarin mikromuovista, johon myös Hy-
vinvointi Pohjolassa -valiokunta osallistui. Seminaariin kutsuttiin kaksi tutkijaa, joista 
toinen oli erikoistunut merissä ja kaloissa esiintyvään mikromuoviin ja toinen elintar-
vikkeissa, ilmassa ja maaperässä esiintyvään mikromuoviin.  
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Valiokunnan näkemykset 
Valiokunta on tietoinen siitä, että mikromuovia esiintyy laajalti luonnossa ja joissakin 
ihmisten nauttimissa elintarvikkeissa, kuten kaloissa ja äyriäisissä. Mikromuovia on 
meitä ympäröivässä ilmassa, luonnossa ja merissä. Mikromuovia syntyy mm. auton-
renkaiden kulumisesta ja kalastusvälineistä, tekstiileistä ja luontoon ja meriin pääty-
vän muovijätteen hajoamisesta. Meriin päätyvä mikromuovi on maailmanlaajuinen ja 
kasvava ongelma. Tutkimustulosten mukaan mikromuovi vaikuttaa haitallisesti mer-
ten eläimiin ja ekosysteemeihin. Valiokunta on tietoinen myös siitä, että mikromuovin 
terveysvaikutuksista ihmisiin ei vieläkään tiedetä tarpeeksi ja on tutkijoiden kanssa sa-
maa mieltä siitä, että uusia tutkimusmenetelmiä ja tutkimusta asiasta tarvitaan. Kes-
tävä Pohjola -valiokunta piti aihetta erittäin tärkeänä ja tuki yksimielisesti jäsenehdo-
tusta elimistöön päätyvästä mikromuovista.  
 
Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan lausunto kuuluu seuraavasti: ”Hyvinvointi Pohjo-
lassa -valiokunta kiittää lausuntopyynnöstä ja pitää elimistöön päätyvää mikromuovia 
käsittelevää kokousta asiantuntijoiden kanssa tervetulleena. Valiokunta ehdottaa eri-
tyisesti, että kokoukseen kutsutaan tutkijoita, jotka ovat perehtyneet merissä ja me-
rieläimissä esiintyvään mikromuoviin.” Kestävä Pohjola -valiokunta järjesti 15. syys-
kuuta pidetyn valiokuntakokouksen yhteydessä mikromuoviaiheisen pienoisseminaa-
rin yhdessä Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan kanssa. 
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