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Tämän kandidaatintyön tavoite on selvittää merien roskaantumisen pääasialliset lähteet sekä 

vähennyskeinot. Tavoitteena on myös tarkastella merien roskaantumisen vaikutuksia sekä avata 

mikä jäteongelmaa aiheuttaa. Työ on tehty kirjallisuuskatsauksena. Suurimpana syynä merten 

roskaantumiseen on huono jätehuolto. Suurimmat lähteet sijaitsevat Aasiassa, jossa huonosti 

hoidettu jätehuolto yhdessä nopean väestönkasvun ja kaupungistumisen kanssa aiheuttaa suuria 

jätepäästöjä ympäröiviin vesistöihin. Jätteet kulkeutuvat maailman suurimpien jokien mukana 

meriin. Muovin tuotanto ja käyttö on sidoksissa merien roskaantumiseen. Kaikkialla 

maailmassa suurin osa meriin päätyvistä jätteistä on muovia. 
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HDI  Human development index, inhimillisen kehityksen indeksi 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development, taloudellisen 

yhteistyön ja kehityksen järjestö 
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1 JOHDANTO 
 

Maapallon vesivarannoista 97 % on maailman valtamerissä, jotka kattavat maapallon pinta-

alasta noin 71 % (Ilmatieteenlaitos, 2019). Valtameret pitävät sisällään lukemattomia 

ekosysteemejä ja ovat avaintekijöitä monille lajeille. Valtameret myös osallistuvat merkittävästi 

maapallon vesi-, hiili- ja energiakiertoihin (Ilmatieteenlaitos, 2019). Maailman valtamerissä 

roskaa havaittiin jo 1960-luvulla ja nykyään merijäte on kaikkialla tunnistettu ongelma. 

(Galgani et al. 2015, ix). Merien roskaantuminen aiheuttaa ongelmia monille eliölajeille, pilaa 

ekosysteemejä sekä vaarantaa ihmisten hyvinvointia.  

 

Meriroskaksi lasketaan kaikki rannoille tai meriin ajautuneet ja pois heitetyt kiinteät materiaalit. 

Meriroska sisältää vaihtelevista materiaaleista, kuten muovista, puusta, metallista, tekstiilistä, 

paperista, lasista tai kumista valmistettuja kappaleita. Muovin osuus merien roskista on 75 - 95 

%. (Werner and O’Brien, 2018). Merijäte koostuu pääasiassa erilaisista käyttömuoviesineistä, 

joista yleisimpiä ovat muovipussit, elintarvikepakkaukset sekä kalastustarvikkeet. (Galgani et 

al. 2015, 30). 

 

Merien roskaantumisen perustana on muovin ylenpalttinen käyttö kaikkialla maailmassa. 

Laajuuden syynä voidaan pitää muovin hyviä ominaisuuksia, keveyttä ja kestävyyttä. 

Muovijätettä tavataan tiheään asuttujen rannikoiden ja valuma-alueiden läheisissä vesistöissä 

sekä avomerellä. (Eriksen et al. 2014, 2). Suurin osa valtamerien roskista on peräisin maalta. 

Merellä syntyvien roskapäästöjen osuus on vain noin 20 %. (Jambeck et al. 2015, 768.) 

Merkittävimmät päästölähteet ovat huonokuntoiset kaatopaikat, roskien dumppaaminen 

rannikoiden läheisyyteen, hulevedet, jätevedenpuhdistamot sekä roskaaminen (Fjäder, 2016, 3). 

 

Työn tavoitteena on selvittää valtamerien roskaantumisen pääasialliset lähteet sekä 

vähentämiskeinot kirjallisuuskatsauksena jo olemassa olevien julkaisujen pohjalta. Työssä 

tarkastellaan mahdollisia ratkaisuja roskaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä 

arvioidaan näiden toteutettavuutta. Työssä pohditaan myös roskaantumisesta aiheutuvia 
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haittoja. Jäteongelman hallintaa lähestytään roskaantumisen vähentämisen näkökannalta, 

keskittyen pääasiassa siihen, kuinka roskaantumista voitaisiin rajoittaa jo alkulähteellä, mutta 

myös mereen päätyneiden roskien osalta. 
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2 MERIROSKA JA ROSKAANTUMINEN 
 

Merijätettä tavataan ympäri meriekosysteemejä, niin rannikoilta ulapalle ja aina merenpohjaan 

saakka ja jopa 95 % jätteestä on muovia. (Galgani et al. 2015, 49, 31). Muoviroska koostuu 

monista erilaisista kappaleista kuten kalastusvälineistä, maanviljelysmuoveista, pulloista, 

kasseista, pakkausmateriaaleista, tapeista, kansista, pilleistä, savukkeenpätkistä, teollisuuden 

muovipelleteistä ja kosmetiikkateollisuuden mikrorakeista sekä roskista hajonneista 

pienemmistä muovipartikkeleista (Gallo et al. 2018, 2). Yleisimmin merijätteen seasta tavatut 

esineet, muovipussit, kalastusvälineet sekä elintarvikepakkaukset, kattavat rannoille 

ajautuneista jätteistä 80 %. Merijätteen tunnistaminen ja lajitteleminen kategorioihin on tärkeää 

jätteen lähteiden tunnistamisen ja sitä kautta jätteen vähentämisen kannalta. (Galgani et al. 2015, 

30-31.)   

 

Suuri osa merijätteiden hävittämiseen keskittyvästä työstä on kuitenkin keskittynyt rannoille 

jätteiden olemassaolon, niiden poistamisen helppouden sekä esteettisten ongelmien vuoksi. 

Roskaantuneita rantoja löytyy kaikkialta maailmasta ja niistä on tullut pysyvä huolenaihe. 

Rannoilta useimmiten löytyvät jätteet pitävät sisällään muoviesineitä, alumiinia (tölkit) ja lasia 

(pullot), jotka pääasiassa ovat peräisin ihmisten virkistystoiminnasta. Turistirannoilla jätteiden 

tuotanto voi nousta jopa 40 % kesäisin kävijöiden paljouden myötä. Joillakin turistialueilla 

enemmän kuin 75 % jätteestä tuotetaan kesäaikaan, johtuen siitä, että turistit tuottavat 

asukkaisiin verrattuna 10 – 15 % enemmän roskaa. (Galgani et al. 2015, 31-32.)  

 

Rantojen roskien määrän arviot vaihtelevat mittaustapojen mukaan. Roskaantuneista rannoista 

on vaikea antaa koko maailman kattavaa kuvaa, sillä arviointituloksiin vaikuttavat tutkittujen 

ranta-alueiden pituus sekä leveys, mukaan otettujen roskien luokittelu, sekä vaihtelevuudet 

määrän ja roskavirtausten eroissa. Rannoilla olevien roskien määrän mittaamisella ei saada 

kattavaa kuvaa merijätteen laajuudesta. Roskat saattavat olla peräisin maasyntyisistä lähteistä 

eivätkä välttämättä koskaan päädy mereen saakka. (Galgani et al. 2015, 32-33.) 
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2.1 Jätteen tuotanto ja käsittely 
 

Kiinteiden jätteiden kasvava tuotanto on uhka kaikkialla maailmassa, mutta etenkin huonon 

jätehuollon omaavissa vähiten kehittyneissä maissa. (Bundhoo. 2018, 1867). Jätteen tuotannon 

kasvun on todettu johtuvan väestönkasvusta, talouskasvusta sekä parantuneesta elintasosta. On 

arvioitu, että puolet maailman väestöstä asuu 60 kilometrin säteellä merestä. 75 % kaikista 

maailman suurista kaupungeista sijaitsee rannikolla. Kiinassa 260 miljoonaa ja Kaakkois-

Aasiassa 400 miljoonaa ihmistä asuu 50 kilometrin säteellä rannikolta. (UNEP. 2016, 47).  

 

Keskimäärin vähiten kehittyneissä maissa jätettä syntyy 0,56 kg per asukas per päivä.  

Pääasiassa syntynyt jäte on biohajoavaa jätettä (56 %) ja kierrätettäväksi kelpaavaa (26 %). 

Kehittyvissä maissa jätettä syntyy huomattavasti kehittyneitä maita vähemmän asukasta 

kohden, sillä jätteentuotanto on suoraan verrannollinen maan bruttokansantuotteeseen ja 

inhimillisen kehityksen indeksiin. Mitä alhaisempi BKT ja HDI, sitä vähemmän henkilö 

kuluttaa tavaroita ja palveluita, mikä näkyy pienempinä jätteentuottomäärinä. OECD maissa 

jätettä syntyy keskimäärin 1,35 kg asukasta kohden yhdessä päivässä. (Bundhoo. 2018, 1867). 

Kiinassa kaupunkiasukas tuottaa jätettä noin 1 kg päivässä. On oletettavissa, että jätteiden 

tuotanto kasvaa entisestään edelleen kehittyvässä Kiinassa. (Wang et al. 2018, 293.) 

 

Vähiten kehittyneissä maissa ei usein ole kunnollista jätehuoltoa, vaan jätettä käsitellään usein 

asiattomasti. Huono jätteenkeräys edesauttaa laittomia kaatopaikkoja ja avointa polttamista. 

Näin ollen myös jätteenkäsittelypaikoille roskista päätyy suhteellisen pieni osa, mikä ei edesauta 

jätehuollon edistymistä. (Bundhoo. 2018, 1867, 1687). Kehittyvissä maissa yhteisöillä saattaa 

olla jätteenkeräyspisteitä, jonne asukkaat heittävät pois jätteensä. Kyseisiä jätteenkeräyspisteitä 

ei kuitenkaan välttämättä koskaan jätehuollon toimesta tyhjennetä, vaan kaikki roskat jäävät 

niille sijoilleen. Myös laiton dumppaus ja jätteiden polttaminen ovat seurausta huonosta 

jätteenkeräyksen tilasta. Täysin käsittelemättä jätetty ja laittomasti dumpattu jäte saattaa 

aiheuttaa vakavia ympäristövaikutuksia, kuten esimerkiksi hyönteislevitteisten tautien 

leviämistä tai metaanikaasun syntymistä biojätteen anaerobisen hajoamisen myötä. Jätteiden 
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polttaminen taas aiheuttaa myrkyllisiä päästöjä ilmakehään palamisreaktioiden myötä, jolloin 

ilmaan päätyneet myrkylliset yhdisteet saattavat aiheuttaa peruuttamattomia terveysriskejä. 

(Bundhoo. 2018, 1687). 

 

Suurin yksittäinen syy Afrikan jäteongelmaan on kehittyneiden valtioiden roskantuonti. 

Kehittyneet maat siirtävät osan jätteistään Afrikkaan, ja etenkin e-jäte aiheuttaa suuren osa 

Afrikan jäteongelmasta (Schmidt, 2006). On arvioitu, että 70 – 85 % yhdyskuntajätteistä 

käsitellään väärin Kiinassa ja Intiassa (Hoornweg et al. 2013, 615). Tutkimuksen mukaan 

tulokset kertovat hälyttävästi kansainvälisen jätteenkäsittelynlain tarpeellisuudesta, sillä 

vuodessa väärin sijoitetun muoviroskan määrän on mahdollista jopa kaksinkertaistua tulevina 

vuosina. Kansainvälisten sopimusten tulisi keskittyä kierrätysjärjestelmien parantamiseen sekä 

jätteiden dumppauksen estämiseen kehittyvissä maissa. Näin ehkäistäisiin mikromuovien 

päätymistä maalähteistä meriin. (Lebreton and Andrady. 2019, 9). 

 

2.2 Muovin tuotanto ja muovijäte 
 

Muovit ovat synteettisiä polymeerejä, joiden tiheys on merivettä pienempi, minkä ansioista ne 

kelluvat, kunnes ajautuvat rantaan tai uppoavat esimerkiksi biokasvustojen takia. (Galgani et al. 

2015, 2, 36). Euroopassa eniten käyttöä on muovilaaduille polyetyleeni sekä polypropyleeni, 

joita käytetään paljon esimerkiksi elintarvikepakkauksissa sekä muovipusseissa (PlasticEurope, 

2018). Arvioiden mukaan muovintuotanto on maailmanlaajuisesti noin 320 miljoonan tonnin 

luokkaa (Werner and O’Brien, 2018). PlasticEurope arvioi muovin tuotannon olleen 335 

miljoonaa tonnia vuonna 2016 ja vuonna 2017 jo 348 miljoonaa tonnia (PlasticEurope, 2016, 

2017). Vuodesta 2014 lähtien muovin tuotanto on ylittänyt 300 miljoonaa tonnia. Kuvassa 1 on 

esitetty koko maailman muovin tuotanto vuosina 2009-2017. 
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Kuva 1. Muovin tuotanto koko maailmassa vuosina 2009-2017. (Muokattu lähteestä PlasticEurope). 

 

 

Muovin tuotanto ja käyttö on sidoksissa merien roskaantumiseen. Noin 40 % kaikesta tuotetusta 

muovista käytetään pakkausmateriaaleissa. Suurin osa tästä pakkausmateriaalista on 

elintarvikepakkauksiin käytettyjä. Muoviset ruoka- ja juomapakkaukset edistävät hävikin 

minimointia ja ehkäisevät pilaantumista. Muovia hyödynnetään paljon myös sen kätevyyden 

vuoksi, ja muovi on laajasti käytetty esimerkiksi pikaruokapakkauksissa. Usein kuluttajat 

hyödyntävätkin edellä mainitun kaltaisia ruokapakkauksia ollessaan poissa kotoa. Tällöin 

jätteen kerääminen on usein huonosti järjestetty, esimerkiksi hiekkarannoilla. Kyseisiä 

hyötykäyttömuoveja tavataankin usein merijätteen joukossa ja ne ovat koko merijätteen perusta. 

(Kershaw. 2016, 38). Muovikappaleet jaetaan koon perusteella kolmeen eri kategoriaan, 

makromuoveihin, mikromuoveihin sekä nanomuoveihin. Makromuovit ovat suurikokoisia 

muoviroskia, mikromuovit ovat alle 5 millimetrin kokoisia ja nanomuovit paljaalle silmälle 

näkymättömiä muovipartikkeleja. (Vince ja Stoett. 2018, 200). 

 

Meriin päätyvän jätteen määrä vaihtelee hyvin paljon lähteestä riippuen, arvioiden ollen noin 6 
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määrän. Eriksen et al. (2014, 1), arvioi maailman merissä vuonna 2014 olleen 250 000 tonnia 

muoviroskaa. Sherrington (2016) arvioi vuonna 2016 meriin päätyvän 12,2 miljoonaa tonnia 

muoviroskaa vuodessa. Werner ja O’Brien (2018) arvioivat, että kaikesta tuotetusta muovista 

noin 6-10 % päätyy maailman valtameriin. Muovintuotannon olleen vuonna 2018 noin 315 

miljoonaa tonnia, tarkoittaisi tämä noin 25 miljoonaa tonnia muovia meriympäristöihin. 

(Werner and O’Brien, 2018). Useassa lähteessä viitattuun Jambeck et al. (2015, 768) 

tutkimuksen mukaan maailman meriin päätyy muovijätettä 4,8 – 12,7 miljoonaa tonnia 

vuosittain.  

 

Vuonna 2014 tehdyn maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan määrällisesti suurin osa 

maailman merien muovijätteestä on mikromuovia (tutkimuksessa alle 4,75 mm), kattaen 92,4 

% kaikesta tutkitusta muoviroskasta. Tutkituista makromuoveista määrällisesti suurin osa oli 

vaahtopolystyreeniä (1116 kappaletta kaikista 4291:stä, 26 %), kun taas makromuovien 

massasta suurin osuus oli kalastuspoijuja, 58,3 %. Maantieteellisesti muoviroska jakautuu 

kutakuinkin tasan, pohjoisella pallonpuoliskolla todettiin olevan 55,6 % roskasta. Suurimmat 

muoviroskan esiintymät eteläisellä pallonpuoliskolla havaittiin Intian valtamerellä ja pohjoisella 

pallonpuoliskolla Tyynellä valtamerellä. Eriksenin et al. (2014, 9) mukaan pohjoinen 

pallonpuolisko aiheuttaisi paljon eteläistä pallonpuoliskoa enemmän muovipäästöjä meriin, 

mutta tutkimuksen perusteella määrät olivat molemmilla puoliskoilla samaa mittaluokkaa. On 

mahdollista, että muovijäte liikkuu pyörteiden ja pallonpuoliskojen välillä paljon luultua 

helpommin. Tutkimuksessa todetaan, että eteläisellä pallonpuoliskolla saattaa olla joitakin 

päästölähteitä, joita ei ole otettu huomioon. (Eriksen et al. 2014, 9).  
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4 ROSKAANTUMISEN LÄHTEET JA PÄÄTYMINEN MERIIN 
 

 

Roskat päätyvät maailman valtameriin useista eri lähteistä. Päästölähteet voidaan jakaa kahteen 

kategoriaan, merellä syntyviin lähteisiin sekä maalta lähtöisin oleviin. Merellä syntyvien 

roskien suurimmat lähteet ovat useanlainen laivaliikenne, kalastus, öljynporaus sekä vesiviljely. 

(Fjäder. 2016, 21).  

 

Jätevesien sekä kiinteiden jätteiden hallinnan tehokkuus on tärkeä tekijä muokattaessa 

päätymistä vesistöihin. Jätehuollon tiukka säännöstely kehittyneissä valtioissa etenkin sähkö- ja 

elektroniikkatavaran osalta, on johtanut edellä mainittujen jätemateriaalien nopeasti kasvaviin 

markkinoihin. Asiaan liittyy myös muovia koskeva laillinen kierrätyskauppa, jossa esimerkiksi 

Euroopasta Aasiaan kuljetetaan käytettyä muovia kierrätettäväksi. Edellä mainittu on myös 

johtanut käytettyjen ja hylättyjen elektroniikkatuotteiden vientiin kehittyviin maihin, etenkin 

Länsi-Afrikkaan ja Aasiaan. Syynä toiminnalle on alhaisemmat palkkakustannukset, valvonnan 

puute sekä riittävän tasoisen ihmisten- ja ympäristönsuojelupolitiikan puutteellisuus ja 

täytäntöönpano. Euroopassa vakiintuneeseen kierrätykseen jätetty laite saattaa päätyä 

epäviralliseen kierrätykseen Länsi-Afrikkaan, jossa jäte usein hävitetään siirtämällä se 

käsittelemättömänä laittomiin kaatopaikkoihin. Elektronisessa jätteessä olevat muovit sisältävät 

usein kemikaaleja, kuten palonestoaineita. Huonosti hoidetut kaatopaikat saattavat toimia 

lähteinä kemikalisoituneiden muovien pääsyyn vesistöihin, joiden kautta ne voivat päätyä myös 

mereen. (Kershaw. 2016, 54).  

 

Tutkimustulosten mukaan saastuttavimmat joet (122 kappaletta) olivat osallisina yli 90 % 

meriin päätyvistä muovipäästöistä. Joista 103 sijaitsi Aasiassa, 8 Afrikassa, 8 Keski- ja Etelä-

Amerikassa ja yksi Euroopassa. Arvion mukaan jokien kautta mereen päätyvistä jätteistä 74 % 

kulkeutuu ajallisesti toukokuun ja lokakuun välillä. (Lebreton et al. 2017, 1, 3.) Afrikan 

vesistöjen muovijäteongelmasta on saatavilla hyvin vähän tutkittua tietoa. Tutkimuksia on 

lähinnä suoritettu Etelä-Afrikan rannikolla, mutta Afrikan suurimpien jokien, Niilin ja Kongon, 
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osalta on vähän tietoa muovijätteen määristä. Etelä-Afrikassa tutkittiin rannalla olevan roskan 

määrää vuosina 1994, 2005 sekä 2015. Muovin osuus roskien lukumäärästä oli 99 % ja osuus 

massasta 95 %. Suurin osa muoviesineistä oli teollisuuspellettejä. (Ryan et al. 2018, 1). 

Taulukossa 1 on esitettynä arvioita maailman meriin päätyvän muovijätteen määrästä 

maanosittain jaoteltuna. Taulukossa 2 on esitetty muovijätettä eniten vuosittain meriin 

kuljettavat joet, muovijätteen määrät ja vaihteluvälit.  

 

Taulukko 1. Maailman meriin päätyvän muovijätteen arvioitu määrä alueittain (Muokattu lähteestä Lebreton et 

al., 2017, 3-5). 

Alue Määrä keskimäärin 

per vuosi 

Vaihteluväli Osuus  

Aasia 1,21 milj. tonnia 1,00 – 2,06 milj. 

tonnia 

86 % 

Afrikka 109 200 tonnia 85 700 – 192 000 

tonnia 

7,8 % 

Etelä-Amerikka 67 400 tonnia 52 700 – 119 000 

tonnia 

4,8 % 

Pohjois- ja Keski-

Amerikka 

13 400 tonnia 8 880 – 28 200 

tonnia 

0,95 % 

Eurooppa 3 900 tonnia 2 310 – 9 320 tonnia 0,28 % 

Australia ja Tyynen 

valtameren alue 

300 tonnia 193 – 707 tonnia 0,02 % 

Koko maailma 

yhteensä 

1,40 milj. tonnia 1,3 - 4 milj. tonnia  

 

Taulukko 2. Meriin päätyvän muovijätteen arvioidut määrät muovijätettä eniten kuljettavin joittain (Muokattu 

lähteestä Lebreton et al. 2017, 3-5). 

Alue Joki Arvioitu määrä per 

vuosi 

Vaihteluväli 

Aasia, Kiina Jangtse 0,33 milj. tonnia 0,31 – 0,48 milj. 

tonnia 

Aasia, Kiina Pearl River Delta 

(Xi, Dong, Zhujiang) 

0,106 milj. tonnia 0,091 – 0,169 milj. 

tonnia 

Aasia, Intia ja 

Bangladesh 

Ganges 0,12 milj. tonnia 0,10 – 0,17 milj. 

tonnia 
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Aasia, Indonesia Brantas 38 900 tonnia 32 300 – 63 700 

tonnia 

Aasia, Indonesia Solo 32 500 tonnia 26 500 – 54 100 

tonnia 

Aasia, Indonesia Serayu 17 100 tonnia 13 300 – 29 900 

tonnia 

Aasia, Indonesia Progo 12 800 tonnia 9 800 – 22 900 

tonnia 

Afrikka, Länsi-

Afrikka 

Cross 40 300 tonnia 33 800 – 65 100 

tonnia 

Afrikka, Länsi-

Afrikka 

Imo 21 500 tonnia 17 500 – 35 100 

tonnia 

Afrikka, Länsi-

Afrikka 

Kwa Ibo 11 900 tonnia 9 300 – 20 800 

tonnia 

Etelä-Amerikka, 

Peru, Kolumbia, 

Ecuador ja Brasilia 

Amazon 16 700 tonnia 12 900 – 29 500 

tonnia 
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4.1 Maasyntyiset lähteet 
 

Merijätteestä 80 % on peräisin maalla sijaitsevista lähteistä. Suurimmaksi osaksi jätteet päätyvät 

meriin joko rannikoilla sijaitsevilta kaatopaikoilta tai jokien mukana tuomina. Muita merijätettä 

aiheuttavia maasyntyisiä lähteitä ovat hulevedet, puhdistamattomat jätevedet, teollisuuslaitokset 

sekä turismi ja muu vapaa-ajantoiminta, asiaton kotitalous- ja teollisuusjätteen dumppaus, 

julkinen roskaaminen, huonosti peitetyt roskakorit, roska-autojen lavat, tuotantopaikat, jätteen 

käsittelijöiden toiminta, jätevedenpuhdistus, jätevesiviemärien ylivuoto, hiekkarantojen kävijät 

ja roska-astiat sekä jätteenprosessointilaitokset. (Fjäder. 2016, 23. Sheavly and Register, 2007, 

302.) 

 

Maailmanlaajuisestikin merkittävin jätteiden päästölähde meriympäristöön on huonosti hoidetut 

kaatopaikat sekä tehoton jätehuolto (Fjäder. 2016, 23). Kaatopaikkojen ja roskien 

dumppauspaikkojen ollessa avoimia, roskien on mahdollista siirtyä esimerkiksi tuulen mukana 

ja päätyä edelleen jokiin tai meriin. Rannikoilla sijaitsevilta suojaamattomilta kaatopaikoilta, 

joissa jätteet sijoitetaan rantaviivan tuntumaan tai suoraan rannalle, huuhtoutuvat jätteet suoraan 

mereen. Kaatopaikkojen tila vaihtelee maasta ja sen jätehuollosta riippuen. 

Viidestäkymmenestä maailman eniten huolta aiheuttavasta kaatopaikasta 18 sijaitsee Afrikassa 

ja 17 Aasiassa. Latinalaisessa Amerikassa sijaitsee 8, Karibialla 5 ja Euroopassa 2.  Monet näistä 

kaatopaikoista sijoittuu lähelle rantaa tai muuta vesistöä. Edellä mainitut kaatopaikat saattavat 

kuitenkin sisältää myös muilta alueilta, kuten toisista maista, tuotua jätettä. (Kershaw. 2016, 

53.) 

 

Sade- ja jätevesiviemäreiden kautta vesistöihin roskat kulkeutuvat teiltä, kaduilta, puistoista, 

parkkipaikoilta tai muilta vastaavilta paikoilta. Jäte huuhtoutuu läheisiin vesiväyliin sateen, 

sulavan lumen tai tuulen mukana. (Sheavly and Register, 2007, 302.) Jätevesien mukana 

vesistöihin on mahdollista päätyä veteen liuenneita kemikaaleja sekä kiinteitä jätekappaleita, 

mahdollisesti niin mikro- kuin makromuoveja. Teoreettisesti suurimmat esineet, kuten vaipat, 
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tamponit ja ehkäisyvälineet, erotetaan jätevedestä jo vedenpuhdistuksen alkuvaiheessa, mutta 

esimerkiksi rankkasateiden aiheuttaman hetkellisen kuormituksen johdosta 

vedenpuhdistuksessa kappaleet saattavat päätyä eteenpäin käsittelemättömän ylivuodon 

mukana. Jätevesien mukana vesiympäristöihin päätyy myös mikromuoveja esimerkiksi 

kosmetiikan ja tekstiilien pesun yhteydessä. Alueelliset erot ovat kuitenkin merkittävät, 

kehittyvien maiden jätevedenpuhdistus on kehittyneitä valtiota paljon heikommassa kunnossa. 

(Kershaw. 2016, 42) 

 

4.2 Merisyntyiset lähteet 
 

Merijätettä syntyy ihmisen toiminnan myötä myös merellä. Merisyntyinen jäte voi syntyä 

kaupallisten kalastusalusten, kauppa-alusten, sotilasalusten, tutkimusalusten, huviveneiden ja 

risteilyalusten sekä öljynporauslauttojen ja toimitusalusten toimesta. Osa jätteestä päätyy 

mereen vahinkopäästönä tai systeemin vian vuoksi, mutta osa puhtaasti huonon jätteenkäsittelyn 

toimesta. (Sheavly ja Register. 2007, 302). Merellä operoivat alukset hyödyntävät 

toiminnassaan monia erilaisia muoviesineitä, sekä lyhyt- että pitkäkäyttöisiä. Lyhytkäyttöisiä 

muoviesineitä ovat esimerkiksi pakkausmateriaalit ja pitkäkäyttöisiä köydet ja 

kalastustarvikkeet. (Kershaw, 2016, 43-44). Merisyntyiset roskat ovat pääasiassa makroroskia, 

mutta voivat ajan kuluessa hajota paljon alkuperäistään pienemmiksi kappaleiksi (Fjäder. 2016, 

22). 

 

Kalastuksella on suhteellisen suuri merkitys merijätteen syntymisessä verrattuna muihin 

lähteisiin, kuten laivaliikenteeseen, turismiin ja vesiviljelyyn. (Kershaw. 2016, 46). Kaupalliset 

kalastajat luovat meriroskaa heittäessään laivalla syntynyttä jätettä yli laidan tai eivät kerää 

meressä kelluvaa kalastusjätettä, kuten kalaverkkoja tai muita kalastuksessa käytettäviä 

tavaroita pois. (Sheavly ja Register. 2007, 302). Meriympäristöihin päässeiden 

kalastustarvikkeiden määrä vaihtelee useasta syystä. Aluksen koko ja toiminnan mittakaava, 

maantieteellinen sijainti, kalastusvälineiden tyyppi, lainsäädäntö ja miehistön 

ympäristötietoisuus ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat kalastuksen aiheuttamien merijätepäästöjen 
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suuruuteen. Meriin päätyneillä hylätyillä kalastusverkoilla voi olla merkittävät vaikutukset 

kaupallisesti hyödynnettyihin kaloihin ja simpukkakantoihin, sekä ne voivat aiheuttaa haittaa 

muillekin, kuin saaliiksi halutuille eliölajeille. (Kershaw, 2016, 43-44). 

 

Rannikoilla tehtyjen tutkimuksien mukaan myös etenkin vilkkaimpien laivareittien 

läheisyydestä on löydetty aluksista peräisin olevia roskia. Rahtialuksista on myös mahdollista 

kadota kontteja meriin huonojen sääolosuhteiden tai virheellisen lastauksen takia. Mereen 

päätyneet kontit voivat sisältää muovikappaleita, kuten muovipellettejä. (Kershaw. 2016, 57, 

45). Kansainvälisten sopimusten valvominen on hankalaa joidenkin osa-alueiden kohdalla. 

Kaikkien merenkävijöiden osalta on mahdotonta valvoa muovijätteen mereen heittämistä. Sen 

sijaan alusten jätekirjanpidon ja jokaisen sataman järjestämän jätekeräyksen valvominen on 

toteutettavissa. (Kershaw. 2016, 119-120). 

 

 

4.3 Lähteet Aasiassa 
 

Kehittyvissä maissa jätteiden dumppaaminen avoimille paikoille ilman minkäänlaista käsittelyä 

on yleistä. Alueellisesti vaihdellen Kiinassa kiinteistä jätteistä dumpataan 30-60 %. Äkillinen 

väestönkasvu maaseudulla on aiheuttanut ympäristön tilan huononemisen. Asiaton jätteiden 

hävittäminen edistää tautien leviämistä, veden saastumista sekä vaarallisten yhdisteiden 

päätymistä ympäristöön, mikä vaarantaa maaseudun asukkaiden elinolosuhteita. 

Asianmukainen jätteiden käsittely, kuten jätteiden keräys, on todettu tehokkaaksi keinoksi 

jätepäästöjen hallitsemiseksi kehittyvissä maissa. (Wang et al. 2018, 294.) 

 

Kuitenkaan Kiinassa suurin osa maaseudun asukkaista ei noudata oikeanlaista jätteenkäsittelyä. 

Syynä voi olla henkilökohtaiset tekijät, kuten heikko tietopohja ympäristövaikutuksista tai 

terveysriskeistä, kulttuurilliset tekijät tai rakenteelliset tekijät, esimerkiksi kylän huonolaatuiset 

jätteenkeräyslaitteistot. On todettu, että henkilö- ja perhekohtaiset erityispiirteet ovat 
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koulutustason ohella ratkaisevat tekijät maaseudulla asuvan ihmisen jätekäyttäytymisessä. 

Korkea koulutustaso tukee kansalaisten ympäristötietoisuutta. Myös ikä vaikuttaa negatiivisesti 

ympäristön huomioonottoon. Vanhemmat ihmiset ovat taipuvaisempia jätteiden 

sattumanvaraiseen dumppaamiseen ennalta määrätyn jätepaikan sijaan. Toimintaan vaikuttaa 

usein perinteinen asuinpaikka, heikko ympäristötietoisuus sekä lisääntynyt fyysinen 

rajoittuneisuus. (Wang et al. 2018, 294.) 

 

Maantieteellisesti viisi suurinta muovijätteen lähdettä sijaitsevat Kiinassa, Indonesiassa, 

Filippiineillä, Vietnamissa ja Sri Lankalla. Edellä mainitut valtiot kattavat 56 % maailman 

muovijätteentuotannosta. Kaikista saastuneimmat joet sijaitsevat Aasiassa. (Christopher. 2018, 

207). Toisen arvion mukaan 20 saastuttavinta jokea, jotka pääasiassa sijaitsevat Aasiassa, 

vastaavat 67 % maailman valtameriin päätyvästä muovijätteestä. Rannikkojen asutuskeskusten 

jätepäästöjä valtameriin on tutkittu sisämaan asutusta enemmän. Tietoa on vielä vähän siitä, 

missä mittakaavassa jätettä päätyy jokia pitkin meriin. (Lebreton et al. 2017, 1-2.) 

 

Esimerkiksi Kiinassa sijaitsevassa Jangtse-joessa todettiin mikromuovin määrän olevan 4137 

muovipartikkelia kuutiometriltä. Tulos on erittäin suuri verrattuna Etelä-Amerikan joissa 

tehtyihin tutkimuksiin, joiden tulokset olivat 0,05 – 0,74 partikkelia kuutiometrissä. 

Tutkimusten perusteella voidaan todeta Jangtsen olevan erittäin voimakas alueellinen muovin 

päästölähde mereen. Aasiassa sijaitsevat joet vastaavat 86 % osuudesta koko maailman meriin 

päätyvästä muovijätteestä. Syynä tähän on korkea asukastiheys, rankkasateet sekä huonosti 

käsitelty muovijäte. Tutkimuksen mukaan Kiinan Jangtse on suurin päästölähde. Indonesia on 

Kiinan ohella suuri muovipäästölähde. Neljästä Indonesiassa sijaitsevasta joesta pääsi vuosittain 

200 000 tonnia muovijätettä mereen. Tulos heijastelee alueen väestöntiheyttä sekä huonoa 

jätehuoltoa. (Lebreton et al., 2017, 2-4.) Taulukossa 3 on esitetty arviot meriin päätyvän 

muovijätteen määrästä suurimpien saastuttajajokien osalta asukaslukuineen sekä jätteen 

tuotantoineen. Kuvassa 2 on esitetty väärin sijoitetun muovijätteen jakautuminen maailmassa 

vuonna 2010. Arviot ovat miljoonissa kuutiotonneissa ja valkoisella merkityt valtiot eivät olleet 
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tutkimuksessa mukana. Kuten kuvasta 2 nähdään, suurimmat muovipäästöt aiheutuvat Kiinasta. 

Myös taulukosta 3 nähdään, että suurin saastuttajamaa on Kiina. 

 

 

Kuva 2. Väärin sijoitetun muovijätteen jakautuminen vuonna 2010. (Jambeck et al. 2015, 769) 

 

Taulukko 3. Eniten muovijätettä meriin päästävät Aasian valtiot. (Muokattu lähteestä Jambeck et al. 2015, 769). 

Valtio Rannikoi-

den väestö 

[miljoonaa] 

Jätetuotto 

[kg/hlö/vrk] 

Muovijät-

teen osuus 

[%] 

Huonosti 

käsitelty 

muovijäte 

[miljoonaa 

tonnia/vuosi] 

Muovijäte 

meriin 

[miljoonaa 

tonnia/vuosi] 

Kiina 262,9 1,10 11 8,82 1,32 – 3,53 

Indonesia 187,2 0,52 11 3,22 0,48 – 1,29 

Filippiini

t 

83,4 0,5 15 1,88 0,28 – 0,75 

Vietnam 55,9 0,79 13 1,83 0,28 – 0,73 

Sri Lanka 14,6 5,1 7 1,59 0,24 – 0,64 

Thaimaa 26,0 1,2 12 1,03 0,15 – 0,41 

Malesia 22,9 1,52 13 0,94 0,14 – 0,37 

Banglade

sh 

70,9 0,43 8 0,79 0,12 – 0,31 

Intia 187,5 0,34 3 0,60 0,09 – 0,24 

Turkki 34,0 1,77 12 0,49 0,07 – 0,19 

Pakistan 14,6 0,79 13 0,48 0,07 – 0,19 
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4 ROSKAANTUMISEN VAIKUTUKSET 

 

4.1 Vaikutukset ihmisiin 
 

Muovit usein sisältävät myrkyllisiä tai hormonitoimintaan vaikuttavia kemikaaleja. (Werner and 

O’Brien, 2018). Monet orgaaniset epäpuhtaudet ovat rasvahakuisia, eli absorboituvat rasvoihin. 

Eläimen, kuten linnun tai kalan, niellessä tällaisia kemikaaleja sisältäviä muoveja on vaarana, 

että myrkky varastoituu altistuneen eläimen elimistöön. Näiden komponenttien pysyvyyden 

myötä on suuri riski, että ihmiset ja muut eläimet altistuvat kemikaaleille pitkään niiden 

tuotannosta irtaantumisen jälkeenkin. (Kershaw. 2016, 34.)  

 

Rantojen roskaantumisen myötä rantoja hyödyntävät ihmiset voivat esimerkiksi satuttaa itsensä 

lasinsiruihin, lääketieteelliseen jätteeseen, kalastusverkkoihin tai pois heitettyihin 

injektioruiskuihin. Merissä ja muissa vesistöissä sukeltajat ja uimarit voivat sotkeutua 

uponneeseen tai pinnalla kelluvaan jätteeseen. Suoraan jätevesien myötä vesistöihin päässeet 

henkilökohtaiset ja lääketieteelliset roskat, kuten kondomit ja tamponit, aiheuttavat merkittävän 

riskin veden laadulle ja turvallisuudelle ja sitä kautta ihmisten terveydelle. Edellä mainittujen 

esineiden esiintyminen kertoo veden mahdollisesti saastuneen viruksista tai bakteereista. 

Kulutus tai kontakti saastuneen veden kanssa voi aiheuttaa hepatiittia, ripulia, punatautia, 

ihottumaa tai jopa lavantautia ja koleraa. (Sheavly ja Register. 2007, 302.) 

 

Roskaantuminen tekee rannikoista epämiellyttävän näköisiä ja mahdollisesti vaarallisia. 

Roskaantuneet rannat vaativat yhteisöiltä ja hallitukselta ylläpitoa, mikä lisää kuluja. Monien 

yhteisöjen tulot ovat riippuvaisia meriin liittyvästä yritystoiminnasta, joten roskaantuneiden 

rantojen taloudellinen vaikutus saattaa olla merkittävä. (Sheavly ja Register. 2007, 302.)  

Merijäte ei edistä valtamerien tarjoamien ekosysteemipalveluiden hyödyntämistä. 

Roskaantuneet meret eivät innosta ihmisiä kalastamaan, veneilemään, uimaan tai vierailemaan 

rannoilla (Sheavly ja Register. 2007, 302.)  
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4.2 Vaikutukset ekosysteemeihin ja eliölajeihin 
 

Luonnonvaraisille eläimille merien roskaantuminen on suuri uhka. Verkkoihin, siimoihin, 

köysiin ja muihin roskiin takertuminen uhkaa etenkin vedessä eläviä eläimiä. Merilinnut, 

merikilpikonnat, delfiinit ja muut merieläimet ovat vaarassa sotkeutua roskiin, mikä voi 

aiheuttaa pahimmassa tapauksessa eläimen tukehtumisen ja hukkumisen. Sotkeutuminen 

vaikeuttaa eläimen liikkumista, estäen sen ravinnonpyynnin, tehden haavoja ja viiltoja, tai 

aiheuttaen tukehtumisen ja hukkumisen. Pahimpia eläinten sotkeutumisia aiheuttavia esineitä 

ovat esimerkiksi yksisäiesiimat, kalastusverkot ja -köydet, nauhat ja pallot sekä 

juomatölkkipakkausten muovirenkaat. (Sheavly ja Register 2007, 302-303.) 

 

Roskiin sotkeutumisen lisäksi muoviesineiden nieleminen on toinen eläimiä uhkaava riski. 

Eläimet voivat sekoittaa muovipelletit kalanmädiksi ja muovipussit meduusoiksi. Monet lajit 

erehtyvät luulemaan roskia ravinnokseen, eivätkä esineen nieltyään pysty sitä enää oksentamaan 

ulos, jolloin se usein jää kurkkuun tai ruoansulatuskanavaan. Mahalaukkuun jumiutunut roska 

saattaa aiheuttaa eläimelle kylläisyyden tunteen, jolloin se lakkaa syömästä ja hitaasti kuolee 

nälkään. (Sheavly ja Register. 2007, 303). Merikilpikonnat usein erehtyvät luulemaan 

muovipusseja ravinnokseen. Kuten kuvassa 3, saattaa meressä ajelehtiva rikkoutunut 

muovipussi muistuttaa hyvinkin paljon meduusaa.  
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Kuva 3. Rikkoutunut muovipussi meressä. Cornwall, UK. (seegraswiese, wikimedia commons). 

 

Merien roskaantuminen vaikuttaa etenkin lintuihin. Merilinnut ovat koko maailman uhatuin 

linturyhmä ja puolet lajeista kärsii populaatioiden pienenemisestä. Suurimmassa vaarassa ovat 

albatrossit sekä liitäjät, kuten ulappa- ja myrskyliitäjät, jotka usein erehtyvät luulemaan 

meriroskia ravinnokseen. Liitäjät ovatkin linturyhmä, joka todennäköisimmin nielee merissä 

olevaa roskaa. Meriroskien syömisestä aiheutuvat lintukuolemat ovat kuitenkin vielä vähän 

tutkittu aihe. Lintujen tiedetään kuolevan nielemiinsä roskiin, mutta tarkkaa tutkimustietoa siitä, 

missä mittakaavassa roskaantuminen vaikuttaa yksittäisiin lintuihin tai suurempiin 

populaatioihin ei ole saatavilla. (Roman et al. 2019, 2.) 

 

1733 merilintua kattaneessa tutkimuksessa todettiin meriroskaa nielleen 32,1 %:n eli 557 

lintuyksilön. Suurin osa lintujen nielemästä roskasta oli kovaa mikromuovia, kuten pellettejä ja 

fragmentteja, kattaen 92,4 % kaikista tutkimuksessa tunnistetuista roskapartikkeleista. (Roman 

et al. 2019, 2.) Vuonna 2008 tiedettiin kaikista merilintulajeista 44 %:n nielevän muoviroskaa 
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(Moore. 2008, 131). Vuoteen 2050 mennessä arvioidaan kaikista merilintulajeista 99 % nielleen 

meriroskaa. (Roman et al. 2019, 1). Lintujen lisäksi muoviroskaa, kuten muovipusseja ja 

kalastusverkkoja, syövät kalat, merikilpikonnat ja useat valaslajit (Moore 2008, 131). Merien 

roskaantuminen vaikuttaa myös negatiivisesti korallieläimien toimintaan. Mikromuovien on 

todettu lisäävän kylmänvedenkorallien polyyppien toimintaa, mutta vaikeuttavan niiden 

ravinnonsaantia. (Chapron et al. 2018, 1). 

 

Hylättyjen kalastusverkkojen on todettu olevan vaarallisia merieläimille vielä vuosia sen 

jälkeenkin, kun kalastaja on verkon käytöstään poistanut. Haamukalastamiseksi kutsutussa 

tapahtumassa mereen hylätty verkko jatkaa kalastamista ja aiheuttaa meriympäristössä vaaraa 

eläimille. (Sheavly ja Register. 2007, 303) Haamuverkkojen tarkkaa määrää ei tunneta, mutta 

arviolta 640 000 tonnia pyydyksiä päätyy maailman meriympäristöihin vuosittain (Kershaw. 

2016, 44).  
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5 ROSKAANTUMISEN VÄHENTÄMINEN 
 

Merijätteen määrän arvioidaan edelleen kasvavan huonon jätehallinnan sekä nopeasti kasvavan 

muovin tuotannon vuoksi (Willis et al. 2017, 1). Tehokas jätehallinta, ihmisten 

ympäristötietoisuuden lisääminen sekä poliittinen toiminta ovat kaikki keinoja jäteongelman 

vakavien vaikutusten välttämiseksi. Edellä mainitut toimintatavat yhdessä, pikemminkin kuin 

yksittäin, todennäköisimmin aikaansaisivat muutoksen. (Khan et al. 2018, 114). Myös 

yksinkertaisilla paikallisilla ratkaisuilla, kuten ihmisten tietoisuuden lisäämisellä kouluttamalla 

sekä jäteastioiden lisäämisellä suosituille ranta-alueille, on mahdollista vähentää meriin 

pääsevän jätteen määrää. Myös myrskyvesiviemäreiden on huomattu estävän jätteen 

eteneminen rannikoita edemmäksi. (Willis et al. 2017, 1, 4).  

 

Kiinassa ja Intiassa muovipusseille on asetettu kieltoja. Vuonna 2002 Intiassa kiellettiin erittäin 

ohuiden (alle 20 μm) muovipussien tuotanto, jotta muovipussit eivät tukkisi 

viemäröintijärjestelmiä ja jotta lehmät eivät päätyisi syömään ruokaa sisältäviä muovipusseja. 

Kuitenkin kieltojen täytäntöönpano on ongelma. Kiinassa kiellettiin alle 25 μm muovipussit 

sekä asetettiin ylimääräinen maksu muille muovipusseille kesäkuussa 2008. Muovipussien 

käyttö väheni 60-80 % kiinalaisissa supermarketeissa ja muovipusseja käytettiin 40 miljardia 

vähemmän. Muovipusseja käytetään kuitenkin edelleen yleisesti katukauppiaiden ja pienempien 

kauppojen keskuudessa. (Xanthos ja Walter. 2017, 19-21). 

 

Punaisella Merellä tehdyn tutkimuksen mukaan rannikkojen mangrovemetsät osaltaan estävät 

merijätteen etenemistä avomerelle saakka (Martin et al. 2019, 504). Mangrovemetsät ovat 

trooppisilla ja subtrooppisilla leveyksillä tavattavia kosteikkoalueiden metsiköitä. 

Mangrovemetsien puiden juuret ovat usein ryteikköä ja näkyvillä veden yläpuolella. Tämä 

mahdollistaa puiden kestävän vuorovesien vaihtelut. Mangrovemetsien juurakot tarjoavat 

kaloille ja muille eliölajeille ravintoa ja suojaa pedoilta. (Pérez et al. 2017, 70). Persianlahden 

rannikkoalueella suoritetussa tutkimuksessa suurin osa mangrovemetsien juurakoihin ja oksiin 

jääneestä jätteestä oli muovijätettä. Eniten havaittiin muovipulloja. Ison osuuden molemmilla 
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alueilla veivät muovipullojen lisäksi muovipussit, kalastusverkot, öljykanisterit sekä 

ruokakääreet. Muovikappaleiden takertumiseen mangrovemetsiin vaikutti kappaleiden koko 

sekä puiden juurakot ja oksat. Tutkimuksessa havaittiin juurakoihin jäävän muovipulloja, kun 

taas muovipussit sekä verkot takertuivat puiden oksiin. (Martin et al. 2019, 503-504). 

Edistämällä mangrovemetsien säilymistä rannikoilla estettäisiin samalla muoviroskan 

etenemistä pidemmälle meriympäristöön. Muoviroskat tulisi kuitenkin kerätä pois, sillä 

ympäristöön jäädessään niillä voi olla vaikutuksia alueen ekosysteemeihin tai ne voivat hajota 

pienemmiksi muovikappaleiksi.  

 

5.1 Ennaltaehkäiseminen 
 

Ennaltaehkäisemisenä voi toimia kansan ja teollisuuden kouluttaminen, asianomaisten 

sidosryhmien, teollisuuden ja yritysten osallistuminen, kansainväliset rannikkopuhdistukset ja 

tiedon kerääminen, lainsäädännön ja säännösten täytäntöönpano sekä innovaatiot. (Sheavly ja 

Register. 2007, 303-305). Innovaatioilla voidaan aikaansaada parempia materiaaleja muovin 

tilalle, parantaa jätehuoltoa tai kehittää roskien keräämistä helpottava keksintö. Tekniset 

innovaatiot eivät kuitenkaan korvaa opetuksen ja käyttäytymisen muutoksen tarvetta (Sheavly 

ja Register. 2007, 305). Ihmisten käytöksen sekä asenteiden muutos on yksi kauaskantoinen 

tekijä kestävämpien toimintatapojen lisäämisessä. Informaalilla oppimisella eli arkioppimisella 

tarkoitetaan massamediaa, kuten televisiota ja sanomalehtiä, sekä sosiaalista kommunikaatiota, 

kuten omien perheenjäsenten tai naapureiden vaikutusta. Arkioppiminen, edellä mainittujen 

sosiaalisia normeja rakentavien verkostojen kautta, on tärkeä keino ympäristötietoisuuden 

vastaanottamisessa. (Wang et al., 2018).  

 

Suuri osa merijätteestä liittyy jokapäiväiseen kulutukseemme, ruokaan, juomaan, 

tupakkatuotteisiin sekä muihin kuluttajahyödykkeisiin. Toinen suuri osa jätteistä aiheutuu 

liikenteestä, kalastuksesta sekä teollisuudesta. Kuluttajatarvikkeita tuottavien toimialojen tulisi 

sitoutua ottamaan vastuuta merijätteen syntymisen ehkäisemisessä. (Sheavly ja Register. 2007, 

304). Myös kuluttajien toimintaan tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi jätteen 
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keräysmahdollisuuksien tarjoamisella. Ahkerassa käytössä olevien hiekkarantojen 

jätteenkeräyspisteiden parantamisella olisi mahdollista vähentää rannoille heitettävien ja sitä 

myötä mereen ajautuvien roskien määrää. Kevyet muovinkappaleet voivat liikkua tuulen 

mukana hyvinkin kauas, joten roskien keräysastioiden tulisi olla tarpeeksi suuria ja estää roskien 

karkaaminen ympäristöön (Fjäder. 2016, 45-46). 

 

Tasmaniassa suoritetussa tutkimuksessa todettiin jokien yläjuoksujen urbanisaatiolla olevan 

suurempi merkitys mereen päätyvien jätteiden määrässä verrattuna myrskyvesiin tai rannalla 

käyviin ihmisiin. Urbaanin maankäytön sekä korkean asukastiheyden on todettu lisäävän 

muoviroskan määrää joissa. Tutkimuksen mukaa paikalliset ratkaisut, kuten infrastruktuurin 

parantaminen, julkinen koulutus ja roska-astiat suosituilla rannoilla ovat mahdollisuuksia, joilla 

vähentää roskien määrää rannikoilla. Samoin sadevesiviemärien roskapyydykset ovat 

todistaneet merkittävästi vähentävän rantaan päätyneiden roskien määrää. Esimerkiksi 

Derwentin suistoalueella Tasmaniassa, roskapyydykset sadevesiviemäreissä keräsivät 136 

tonnia jätettä vuodessa. Yhdysvaltojen Kaliforniassa sadevesiviemärien roskapyydysten on 

myös todettu poistavan 44 % roskasta ennen kuin se saavuttaa San Franciscon lahden. (Willis 

et al. 2017, 4). 

 

5.2 Jätehuollon parantaminen 
 

Jätehuolto ei ole kehittyvissä maissa riittävällä tasolla, toisin kuin kehittyvissä maissa, joissa 

suurin osa jätteestä lajitellaan ennen niiden hävittämistä. Monissa Afrikan maissa kunnallis- ja 

teollisuusjätteet päätyvät lajittelemattomina kaatopaikoille. Tämän kaltaisen toiminnan on 

todettu olevan merkittävä päästölähde Afrikan vesistöihin ja tunnistettu mikromuovin lähde. 

(Khan et al. 2018, 115).  
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Kaatopaikkojen kohdalla on mahdollista ennaltaehkäistä roskaantumista suuresti. Laittomien 

kaatopaikkojen syntymisen ehkäiseminen on yksi keinoista. Ehkäiseminen on kuitenkin 

hankalaa, varsinkin kehittyvissä maissa, joissa muovinkäyttö kasvaa entisestään, mutta joiden 

jätehuolto ei ole kestänyt maan taloudellisen kehityksen perässä. Roskien keräykseen ei ole 

toimivaa järjestelmää ja usein jätteet päätyvät täysin kierrättämättöminä ympäristöön. 

Kaatopaikkojen sijoitus riittävän kauas vesistöistä ja rannikoista ehkäisee roskien leviämistä, 

mutta muovijätteen karkaaminen kaatopaikalta tulisi muutoinkin estää. Kevyet 

muovinkappaleet voivat liikkua tuulen mukana hyvinkin kauas. (Fjäder. 2016, 45-46).  

 

Jätehuollon parantamiseksi kestävien lähestymistapojen tulisi olla etusijalla. Esimerkkejä 

lähestymistavoista ovat muun muassa pysyvät kierrätysasemat tai yhteisöjen kanssa 

työskenteleminen käsitysten muuttamiseksi ja kierrätyksen mainostamiseksi. Jätteiden 

kerääminen linkittäisi tuottajat ja käsittelijät ja toimisi näin alkupisteenä standardisoidulle 

jätteiden käsittelylle. Kerääminen mahdollisesti edistää ympäristöä huomioonottavampaa 

ajattelutapaa, mikä voi kannustaa myös muihin ympäristöystävällisempiin toimintatapoihin 

alueen asukkaiden joukossa. (Wang et al. 2018, 294.) Edellä mainitut tavat vaativat kuitenkin 

aikaa ja vaivaa, eivätkä vaikuta jo vesistöissä olemassa olevaan muovijätteen määrään. (Khan 

et al. 2018, 115) 

 

 

5.3 Valtamerien kunnostus 
 

Rantojen puhdistukseen verraten meristä roskien kerääminen on paljon hankalampaa. Merien 

kunnostus- ja siivoushankkeet ovat suhteellisen alkuvaiheessa. (Fjäder. 2016, 48.) The Ocean 

Cleanup on vuonna 2013 perustettu hanke, jonka tavoitteena on kerätä valtamerien 

jätepyörteiden roskia. Hankkeen ensimmäinen keräyslaite laskettiin mereen syyskuussa 2018. 

Operaation tarkoituksena oli kerätä Tyynellä valtamerellä Havaijin ja Kalifornian välillä 

sijaitsevan jätepyörteen roskia. Keräyslaite ei kuitenkaan toiminut aivan halutulla tavalla, vaan 

esimerkiksi kaikki roskat eivät pysyneet mukana. Keräyslaite korjattiin pois merestä ja hanketta 
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kehitetään edelleen, tavoitteena lähettää keräyslaite uudelleen merelle mahdollisimman 

nopeasti. (The Ocean Cleanup. 2019). 

 

Myös mikrobeja pyritään valjastamaan merien muovijäteongelman ratkaisemiseksi. VTT:n 

PlastBug-projekti yrittää löytää mikrobikantaa, jonka olisi mahdollista hajottaa muovia. Osa 

tutkituista mikrobeista on jo läpäissyt tutkimuksen ensimmäiset seulontavaiheet. Tavoitteena on 

kehittää pieni kontissa toimiva tehdas. Kontti olisi mahdollista sijoittaa alueelle, jossa muutoin 

muovijätteen keräys ei ole kannattavaa tai mahdollista. (VTT. 2018).  

 

 

5.4 Roskaantumisen vähentämisen haasteet  
 

Kasvavan jätteen tuotannon lisäksi vähiten kehittyneet maat kohtaavat jätehuollon osalta 

muitakin haasteita. Rahoituksen puutteen vuoksi monilla mailla ei ole toimivaa jätteenkeräystä, 

joka voi ilmetä vähäisenä jäteautojen määränä ja niiden ylläpidon ongelmina. Kunnallisilla 

viranomaisilla ei välttämättä ole tarpeeksi työvoimaa tai tarvittavaa laitteistoa lisääntyneen 

jätemäärän hallitsemiseksi eikä kotitalouksia ole välttämättä varustettu asianmukaisesti 

jätteiden hävittämistä varten. Myös teknisen osaamisen puute on merkittävä este 

jätehuoltoteknologioiden parantamisessa. (Bundhoo. 2015, 1874).  

 

Lainsäädännön puutteellisen toteutumisen vuoksi monet kehittyvien maiden asukkaista 

toteuttavat laitonta dumppausta tai jätteiden polttamista. Edellä mainittujen käytäntöjen 

jatkumista edistää myös ihmisten tietämättömyys ympäristö- ja terveysvaikutuksista. (Bundhoo. 

2015, 1874). Lainsäädännön puuttumisen lisäksi monet Afrikan sisävesistä ovat valtioiden 

rajoja ylittäviä, joten niiden jäteongelman hallitseminen vaatii yhteistyötä ja yhtenäisiä 

alueellisia toimintaperiaatteita. Kuitenkin useimpien rajat ylittävien järvien ja jokien 

ekosysteemien hallinta on hankalaa valtioiden poliittisten ristiriitojen vuoksi. (Khan et al. 2018, 

116).  
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Useat Afrikan valtioista kohtaavat muoviroskaa suurempia ongelmia, kuten sotaa, nälänhätää, 

pulaa puhtaasta vedestä, köyhyyttä, korruptiota ja lukutaidottomuutta. Monien valtioiden 

varallisuus ei mahdollista tutkimuksien suunnittelua ja suorittamista. Monen valtion saaman 

taloudellisen avun ensimmäisenä käyttökohteena ei ymmärrettävästi ole muovijäteongelman 

tutkimus. Taloudellisten haasteiden perusteella muoviongelman hillitsemiseksi tulisi paikallisen 

rahoituksen sijaan keskittyä yhdistämään erilaisia sidosryhmiä. Erilaiset sidosryhmät, kuten 

paikalliset yhteisöt, tutkijat, kansalaisjärjestöt sekä erilaiset hallinnot voisivat keskittyä 

keräämään dataa, arvioimaan toimintatapoja sekä toteuttamaan tehokkaaksi havaittuja tapoja 

jäteongelman hillitsemiseksi. (Khan et al. 2018, 116) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Muovin koostaessa selkeästi suurimman osan meriin päätyvästä ja meressä olevasta jätteestä, 

on sen käytön laajuudella suuri merkitys merijäteongelman hillitsemisessä. Vaikka meriin 

päätyvän jätteen lähteistä on vielä rajallisesti tutkittua tietoa, tiedetään jo nyt, että suurimmat 

lähteet sijaitsevat Aasiassa. Jätteen tuotannolla, alueen väestönmäärällä ja meriin päätyvällä 

roskalla on selvä yhteys. Kaikkein pahin ongelma on alueilla, joissa on verrattain korkea BKT, 

mutta suhteellisen kehittymätön jätehuolto. Esimerkiksi suurimmassa päästölähde maassa 

Kiinassa ihmiset tuottavat kehittyviä maita enemmän jätettä, mutta jätehuolto ei ole 

kehittyneiden valtioiden tasolla. Suuri osa jätteistä päätyy siis suoraan käsittelemättöminä 

laittomille kaatopaikoille tai muille aukeille dumppauspaikoille. Edellä mainituilta paikoilta 

jätteet edelleen päätyvät meriympäristöihin.  

 

Kehittyvien maiden jätehuollon parantaminen on suuressa roolissa merien roskaantumisen 

ennaltaehkäisemisessä. Suurimpien päästölähteiden, Aasiassa sijaitsevien saastuttajamaiden, 

tulisi meriin päätyvien jätteiden vähentämiseksi panostaa jätehuoltonsa parantamiseen. Arviolta 

1,21 miljoonaa tonnia jätteitä vuodessa päätyy meriympäristöihin pelkästään Aasiassa. Koko 

maailman osuudesta tämä on 86 %. Aasian maiden jätehuoltotekniikoiden kehittämisellä olisi 

mahdollista vähentää meriin päätyvän jätteen määrää. Kiinassa, joka on maailman suurin 

saastuttaja merijätteen osalta, myös ihmisten ympäristötietoisuuden lisäämiselle olisi tarvetta. 

Kaikilla ihmisillä välttämättä ole tietoa käsittelemättömien jätteiden osallisuudesta sairauksien 

leviämiseen ja muihin terveysvaikutuksiin. 

 

Roskien poistaminen valtameristä on erittäin hankalaa, joten jäteongelman minimoimiseksi 

ennaltaehkäisyn tärkeys korostuu. Merkittäviä tuloksia ennaltaehkäisemisellä on kuitenkin 

hidas saavuttaa ja ne vaativat usein paljon aikaa. Lainsäädännön, kansainvälisten sopimusten ja 

yleisien käytäntöjen aikaansaaminen sekä käyttöönotto vaativat useiden eri osapuolien 

osallistumista. Monissa kehittyvissä valtioissa, etenkin Afrikassa, poliittinen epävakaus tai 

konflikteista toipuminen on usein sopimusten solmimisen esteenä. Usein myöskään 

taloudellinen tilanne ei anna myöten jäteongelman hillitsemiseksi.  
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Vaikka merijäteongelman ratkaisemiseksi on jatkuvasti kehitteillä useita innovatiivisia 

ratkaisuja, olisi jätehuollon parantaminen tehokkaampi ratkaisu meriroskien vähentämiseksi. 

Myös ihmisten tietoisuuden lisääminen olisi tehokas ja pitkäaikainen ratkaisu. Muovin käytön 

ja tuotannon vähentäminen, kierrätyksen lisääminen tai materiaalinen vaihtaminen hajoaviin tai 

paremmin kierrätettäviin voisi mahdollisesti osaltaan olla ratkaisemassa jäteongelmaa.   
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7 YHTEENVETO 
 

Merien roskaantuminen on globaali ongelma ja kattaa kaikki maapallomme meriympäristöt. Se 

on monien vuosikymmenten ajan ollut tunnistettu ongelma, mutta vasta viime aikoina merien 

roskaantumisen mittavuuteen on herätty. Jätteiden moninaisten lähteiden tunnistaminen on 

ensisijainen tehtävä jäteongelman hallitsemiseksi. Lähteet tunnistamalla on alueellisesti 

mahdollista pureutua päästöjen vähentämiseen. Maailmanlaajuisesti jätehuollon parantaminen 

on ehdottomasti suurin yksittäinen tekijä, jolla meriin päätyvän roskan määrää olisi mahdollista 

vähentää. 

 

Muovin käyttö on kaikkialla maailmassa lisääntynyt viime vuosikymmeninä hyvin paljon. 

Muovin hyödyntämistä käyttöesineissä selittää sen hyvät ominaisuudet kuten keveys ja 

kestävyys. Suurin osa merijätteestä on muovia, lähteestä riippuen noin 60-90 %. Tutkimuksien 

myötä on todettu, että lisääntyneellä muovin tuotannolla ja meriin päätyvän muovijätteen 

määrällä on selvä yhteys. Muovin kestävyydestä ja synteettisyydestä johtuen se ei myöskään 

häviä meriympäristöistä. 

 

Merijäte vaikuttaa ekosysteemeihin ja eliölajeihin. Etenkin merieläimiin merijätteellä on 

vakavia vaikutuksia. Monet eläimet kärsivät muovijätteestä joko sitä nielemällä tai siihen 

sotkeutumalla. Syödyn muoviroskaan kuolleiden eläinten lisäksi monet hukkuvat ja tukehtuvat 

merissä vapaana ajelehtiviin muoviroskiin. Ihmisille meriroska aiheuttaa esteettisten haittojen 

lisäksi terveysriskin.  
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