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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 

muovijätteen vähentämisestä Pohjoismaissa 

Ehdotus 

Keskiryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se kieltää Pohjoismaissa sekä mikromuovien käytön kosmetii-

kassa että biologisesti hajoamattomat muovipussit, jotka ovat 

paksuudeltaan alle 50 mikronia ja tilavuudeltaan alle 10 litraa. 

 

että se luo kannustimia muiden muovipussien hävittämiseksi vähit-

täiskaupasta ja kestävien vaihtoehtojen tarjoamiseksi kuluttajille. 

 

että se tarpeen mukaan ehdottaa ohuempien ja pienempien muo-

vipussien rajoitettua kieltoa muillekin Itämeren maille. 

Taustaa 

Muovijäte ja muovipartikkelit ovat vaarassa kasaantua ravintoketjussa. 

Varsinkin autonrenkaiden ja kalastusteollisuuden osuus meriin päätyvästä 

muovijätteestä on huomattava Pohjoismaiden lähialueilla.  

 

Keskiryhmä katsoo, että Pohjoismaiden tulee ottaa ennakoiva asenne tuo-

tekehittelyyn ja kierrätykseen, mutta tehdä myös tarvittaessa dramaatti-

sempia päätöksiä muovijätteen vähentämiseksi. Muovista biologisesti ha-

joavaan eloperäiseen materiaaliin siirtymisen tulisi olla Pohjoismaille hou-

kutteleva vaihtoehto. 

 

Mikromuovien kielto astuu USA:ssa voimaan vuonna 2017. Yhdysvaltojen 

ratkaisu kieltää mikromuovit johti pohjoismaisten ministerien yhteiseen 

kannanottoon ja Tanskan ympäristöministerin Esben Lunde Larsenin kir-

jeeseen Euroopan komissiolle, joissa kannatettiin mikromuovin kieltoa 

kosmetiikkatuotteissa. Pohjoismailla on siis sekä mahdollisuus että halu 

kieltää mikromuovit.   
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Valtaosa mikromuovista on peräisin autonrenkaista. Siksi olisi tärkeää tar-

kastella mahdollisuutta vähentää autonrenkaista syntyvää mikromuovijä-

tettä Joutsen-ympäristömerkin puitteissa.  

 

Ohuiden muovipussien kielto, korotettu maksu paksummista muovipus-

seista sekä muovipussien täyskielto on jo otettu käyttöön Bangladeshissa 

(2002), Etelä-Afrikassa (2003), osassa Intiaa (2003) ja Ruandassa (2008) 

vain muutama maa mainitaksemme. Viimeksi tänä vuonna Ranska kielsi 

tilavuudeltaan alle 10 litran kokoiset muovipussit, jotka ovat paksuudel-

taan alle 50 mikronia.  

 

Ranskan muovipussien kiellon arvioidut kustannukset huomioiden keski-

ryhmä ehdottaa asteittaista luopumista ohuempien ja pienempien muovi-

pussien käytöstä niin, että vähittäiskaupassa jo olevia muovipusseja käy-

tetään, mutta uusia ei kiellon käyttöönoton jälkeen enää hankita. Muovi-

pussien täyskielto voi olla vaikea toteuttaa, ja siksi kieltoa on kohtuullis-

tettu niin, että se koskee tilavuudeltaan ja kestävyydeltään pienempiä 

muovipusseja.  

 

Muovituotteiden kiellot vaativat muutoksia kosmetiikka-, kemikaali- ja 

muoviteollisuuteen ja ne laskevat ennen pitkää ympäristöystävällisempien 

vaihtoehtojen hintoja. Myös suhteessa EU:hun Pohjoismaiden on syytä 

toimia ennakoivasti ja tehdä aloitteita. Jätepolitiikka kuuluu EU:n säänte-

lyn piiriin, ja käynnissä on paraikaa prosessi, jonka tavoitteena on sääntö-

jä muuttamalla lisätä toimia kiertotalouden vahvistamiseksi. EU:n suunni-

telmissa on myös muovistrategian laatiminen. Huomioitavaa on, että EU:n 

sääntely on hyvin yleispiirteistä ja siinä asetetaan tavoitteet ja kehykset, 

mutta maat päättävät itse millaisin toimin ne pyrkivät tavoitteisiin. EU:n 

säännöt eivät näin ollen estä Pohjoismaiden vahvempaa yhteistyötä ja 

harmonisointia muovikysymyksissä. Pikemminkin on tärkeää, että Poh-

joismaat tekevät yhdessä muovijätteeseen ja muoviin liittyviä aloitteita 

niin, että alueen roolia bioenergia-alan edelläkävijänä voidaan tukea. Poh-

jolan tulee toimia suunnannäyttäjänä myös muille Itämeren alueen maille, 

kuten Puolalle, Latvialle ja Virolle, joissa muovipussien kulutus on huo-

mattavasti suurempaa kuin pohjoisissa Itämeren alueen maissa. 
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