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U72/2018 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi (kertakäyttömuovidirektiivi)

1 Metsäteollisuus ry:n viestit kertakäyttömuovidirektiivin valmistelussa
1

Metsäteollisuuden ratkaisut eivät tulisi olla direktiivin soveltamisalassa
- Metsäteollisuustuotteet eivät ole 10 rantoja roskaavimman
tuotteen joukossa
- Kuitupohjaiset tuotteet toimivat öljypohjaisten korvaajina

2

Mikäli joitain metsäteollisuuden ratkaisuja tulee direktiivin
soveltamisalaan, kuitupohjaiset ja öljypohjaiset tuotteet tulee erotella
toisistaan ja kuitupohjaisille ratkaisuille tulee tulla lievemmät
vaatimukset kuin öljypohjaisille
- Kuitupohjaiset kertakäyttötuotteet ovat kierrätettäviä, vaikka ne
sisältäisivät pienen määrän toiminnallisuuden kannalta
olennaisia muovipinnoitteita

2 Metsäteollisuuden näkemykset valtioneuvoston kirjelmään U72/2018
Metsäteollisuus ry pitää hyvänä valtioneuvoston kantaa
kertakäyttömuovidirektiiviä koskien. Erityisesti Metsäteollisuus ry nostaa
esille kirjauksen, jossa todetaan, että kertakäyttöisen muovituotteen
määritelmä kuitu- ja selluloosapohjaisten tuotteiden osalta on epäselvä.
Metsäteollisuus kannattaa ehdotusta, että kuitu- ja sellupohjaiset tuotteet,
joissa on vain vähäinen määrä toiminnallisuuden kannalta olennaisia
muovipinnoitteita, jäävät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.
Neuvoston käsittelyn edetessä on käynyt ilmi, että jotkut kuitupohjaiset
tuotteet, joissa on ohut muovikalvo, haluttaisiin sisällyttää direktiivin
soveltamisalaan. Metsäteollisuus ry kannattaa valtioneuvoston kantaa, että
Suomi tavoittelee mahdollisimman pitkää siirtymäaikaa polymeerisilla
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pinnoitteilla käsiteltyjen kuitu- ja sellupohjaisten tuotteiden
vähentämistoimille.
3 Uusiutuvista raaka-aineista valmistetuilla tuotteilla voi korvata öljypohjaisia
Suomalainen metsäteollisuus tuo globaaleille markkinoille uusiutuvista ja
kierrätettävistä raaka-aineista valmistettuja, ekologisesti kestäviä
ratkaisuja, joilla ihmisten ja yhteiskunnan riippuvuutta fossiilisista
luonnonvaroista voidaan vähentää. Direktiivin soveltamisalaan halutaan
EU:n toimesta nostaa metsäteollisuudessa valmistettavia, kuitupohjaisia,
mutta muovipinnoitteita sisältäviä tuotteita, jolloin ne rinnastettaisiin
öljypohjaisiin vastaaviin. Tämä on metsäteollisuuden näkemyksen mukaan
merkittävä epäkohta.
Metsäteollisuustuotteita ei ole mainittu direktiiviehdotuksen pohjalla
käytetyssä listauksessa 10 rantoja roskaavimmasta tuotteesta. Lisäksi on
syytä huomata, että kuitupohjaisten pakkausten kierrätysaste on EUtasolla 84,9 %, kun samaan aikaan muovisten vastaavien kierrätysaste on
40,9 %. Direktiivin soveltamisalaan ehdotetut kuitupohjaiset tuotteet on
kierrätettävissä pakkausten kanssa samassa kierrätysjärjestelmässä.
Metsäteollisuus ry pitää tärkeänä, että Suomi on aktiivinen SUPdirektiivistä käytävissä keskusteluissa ja ajaa voimakkaasti omaa
kantaansa.
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