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Muovipussit pois kaupoista ja luonnosta

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki selvittää etunojassa muovipussien (aloitteessa
listattujen) vähentämistoimien mahdollisuudet Helsingissä.
Jo tällä hetkellä Itämeren jokainen kuutio sisältää muovia. On arvioitu, että 2050 maailman merissä
on enemmän muovia kuin kalaa. Ihmisten laiskuus ja ajattelemattomuus lisäävät turhaa muovia luonnossa joka päivä. Helsingissä tulisi määrätietoisesti ja esimerkkinä edistää kehitystä, jossa turhaa
muovin käyttöä vähennetään paikoissa ja tilanteissa, missä tämä on mahdollista.
EU-komissio on asettanut tavoitteeksi muovipussien käytön vähentämisen henkeä kohti 198 vuosittaisesta pussista 90:een vuonna 2019 ja 45:een vuonna 2025. Suomessa käytetään kaupan alustavien
arvioiden mukaan noin 55 kassia henkeä kohti vuodessa. Näihin lukuihin eivät sisälly hyvin ohuet
muovikassit. Komission arvion mukaan EU:ssa päätyi vuonna 2010 yli 8 miljardia muovikassia roskaksi ympäristöön. Muovikassien määrän vähentämistä koskevasta ehdotuksesta sovittiin marraskuussa 2014. Jäsenvaltioiden tulee asettaa muovikassien vähentämisvelvoite sekä päättää toimista
sen saavuttamiseksi. Jäsenmaat voivat jättää kuitenkin toimien ulkopuolelle nämä hyvin ohuet muovikassit eli 'hedelmäpussit'.
Ympäristöministeriössä valmistui maaliskuussa 2016 taustaselvitys Suomen nk. vähentämistoimista.
Taustaselvityksessä arvioitavia vähentämistoimia olivat muovikassikielto, neuvonta ja valistus, ostoskassien maksullisuuden laajentaminen, muovikassivero, viranomaisten ja keskeisten taloudellisten
toimijoiden välinen sopimus, vähentämistavoitteesta säätäminen sekä kaupalle annettava velvoite pitää tarjolla vaihtoehtoisia pakkauksia ohuille muovisille hedelmäpusseille.
Käyttäytymismallia ja muutosta tukemaan Helsingin tulisi etunojassa selvittää taustaselvityksen mukaisesti vähentämistoimien käyttöönoton mahdollisuudet Helsingissä. Muovikassien vähentämisen
ohella tärkeätä on, että huomiota kiinnitetään myös jätteen syntymisen ehkäisemiseen. Tämä Helsingin edelläkävijyys ajaisi uutta käyttäytymismallia, jossa kuluttajia kannustetaan siirtymään ekovaihtoehtoihin, ja kaikilla olisi mahdollisuus olla mukana muutoksessa oman päivittäistoiminnan kautta.
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