Mikromuovien käytön kieltäminen kosmetiikassa,
Vuosi sitten kansalaisaloitteemme mikromuovien käytön kieltämisestä
kosmetiikassa keräsi huikeat 58 367 allekirjoitusta. Tämä osoittaa sen, miten
tärkeänä suomalaiset kokevat puhtaan veden, ruoan ja ympäristön. Mikromuovit
koetaan todellisena terveys- ja ympäristöuhkana.
Aloitteemme on estää mikromuoveja sisältävän kosmetiikan maahantuonti,
valmistus ja myynti Suomessa.
Mikromuoviongelmaan on herätty vasta 2000-luvulla, mistä johtuen tutkimustietoa
on hyvin vähän tarjolla. Kuitenkin voidaan todeta, että mikromuoveja esiintyy niin
vesistöissä, kuin ilmassakin ja mikroskooppisen pieniä nanomuoveja on löydetty
jopa ihmissolujen sisältä.
Kosmetiikan mikromuovipitoisuudet muodostavat kokonaisuudessaan merkittävän
saasteen lähteen. 2016 Tukholman yliopiston tutkimuksessa Ruotsissa vuotuiset
kosmetiikan mikromuovipäästöt vesistöihin olivat 60 tonnia. Mikromuoveja on
useissa kosmetiikkavalmisteissa sekä pesuaineissa deodoranteista perusvoiteisiin,
hammastahnoista meikkeihin. Kosmetiikassa on käytössä yli 500 erilaista
muoviyhdistettä. Muoveihin on yhdistetty mm erilaisia pehmitinaineita, katalyytteja,
värejä, metalleja, uv-suoja-aineita ja täyteaineita. Yhdisteiden moninaisuuden lisäksi
vesistöissä mikromuovit muodostavat ennalta-arvaamattomia haittoja mm niiden
sitoessa raskasmetalleja ja kemikaaleja itseensä, jotka muuten vajoaisivat pohjaan
sedimentoitumaan. Sitoutuessaan muoveihin ne jäävät leijumaan vesistön ylempiin
kerroksiin, joista todennäköisemmin ravintoketjun kautta päätyvät myös
ihmisravintoon.
EU suunnittelee rajoituksia mikromuoveihin kosmetiikassa. Mm Ruotsi, IsoBritannia, Irlanti, Taiwan, Kanada, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat ovat kieltäneet
osittain tai kokonaan mikromuovien käytön. Meidän näkemyksemme mukaan
kuitenkin Suomella on nyt upea näytönpaikka olla ensimmäisten joukossa
laatimassa omat rajoitukset mikromuovin käyttöön jo ennen EU:n toimia. Voimme
osoittaa vastuuntuntomme ottamalla selkeän kannan globaaliin ongelmaan.
Meidän tulee toimia välittömästi ja määrätietoisesti. Nuorten järjestämät
ilmastolakot vaativat ja odottavat hallitukselta tekoja puhtaamman tulevaisuuden
eteen. 58 000 kansalaista vaatii toimia tämän täysin turhan saastuttamisen muodon
lakkauttamiseksi. On myös aika näyttää kansalle, että hallitus on valmis kuulemaan
kansalaisaloitteiden vahvaa viestiä. Kun asia on riittävän vakava, ihmiset haluavat
välitöntä muutosta. Myönteinen käsittely kansalaisaloitteellemme lisää myös
kansalaisten luottamusta hallitusta sekä kansanedustajia kohtaan.
Kansalaisaloitteen käsittelyssä tulisi ehdottomasti huomioida, että kansa on
osoittanut olevansa sitä mieltä, että tämä tilanne ja ongelma pitää hoitaa
mahdollisimman tiiviillä aikataululla kuntoon.
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