
Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry - webinaari
8.10.2020



JALKAPALLONURMET JA YMPÄRISTÖ
Suomen Palloliitto
Tero Auvinen olosuhdepäällikkö

-> Tilanteen esittely

-> EU-ECHA ja mikromuovit

-> Yhteinen haaste – sama tavoite

-> Toimenpideohjelma

8.10.2020















Status Quo - mikromuovien rajoitusehdotus

2 esillä olevaa vaihtoehtoa ECHA (RAC, SEAC committees):

➢ Ei täyskieltoa 3 vuoden siirtymäaika RMM (Risk Management Measurements) valmistamiseksi

➢ Täyskielto 6 vuoden siirtymäajan jälkeen



mikromuovirajoitusten 
päätösprosessi

-Q4 2020 ECHA antaa lopullisen lausunnon Euroopan komissiolle, mikä puolestaan 

käynnistää seuraavat vaiheet (mahdolliset viiveet COVID-19: n vuoksi)

- Q2 2021: Euroopan komission lainsäädäntöehdotus

- Q2 -4 2021: Neuvottelut EU:n jäsenvaltioiden, EU:n neuvoston ja Euroopan 

parlamentin kanssa

- 2022: Lopullinen päätös – siirtymäaika – voimaantulo - 2028?



Julkinen kuuleminen – lausunnot (SEAC 1.9.2020) ECHA



Tavoite

▪ Tavoite, että täyskielto ei astu voimaan, vaan kenttien päästörajoitukset!

▪ Vaikuttamistyötä (kv. ja kansallista) jatketaan ->pohjoismaille poikkeuslupa

▪ Siirtymäajaksi vähintään 12 vuotta (esitys nyt 6v)

▪ Valtiolta ja EUlta erityistukiohjelma (100 miljoonaa euroa)

▪ Tutkimushankkeiden käynnistäminen ja orgaanisten täyteaineiden testaus

▪ Palloliiton ohjeistus tekonurmikenttien päästöjen vähentämiseksi(valistus ja viestintä)

▪ Valtionavustusten – ja HatTrick-avustustukien sopimuskäytäntöjen tarkastaminen 

(avustusten takaisinperintä)

▪ Kilpailutoimintaan liittyvä määräyskäytäntö laajennetaan kumirouhepäästöihin 

(vaarallinen kenttä- kentän käyttökielto)

▪ Tukiohjelma kenttien peruskorjaukseen (sponsorointiyhteistyö-alan toimijat muut)

▪ Muuta…. (keppi ja porkkana, luottamus hyvä-valvonta parempi)?



RMM- Risk Management Measurements



EN-standardi -17519
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Toimenpideohjelma

TILANNE PROJEKTI SEURAAVAT ASKELMERKIT

Miksi tarvitsemme toimenpiteitä?   Miten ajattelemme tehdä asian?           Työryhmät

Mitä tietoa tarvitsemme?

Ketä tarvitsemme mukaan?

Koska aloitamme?



Työryhmien perustaminen

Työryhmä 1   -> Resurssiohjaus

(OKM, VLN, AVIt, Kaupungit/kunnat/EU/SPL)

Työryhmä 2.  - Rakentamisen ohjaus

(Suunnittelutoimistot, jalkapallonurmitoimittajat, kenttärakentajat, SPL)

Työryhmä 3. – Kentänhoitamisen ohjaus

( jalkapallonurmitoimittajat, SLA-ry, kentänhoitajat, SPL)

Työryhmä 3. - Käyttäjäkulttuuri

(Jalkapalloseurat, kentänomistajat, SPL)



Aikataulu

• Toimenpideohjelma perustetaan - SPL hallitus

• Aloituskokous ja työryhmien nimeäminen
10.2020

• Työryhmätyöskentely

11.2020

-3.2021

• Työryhmien palautteet ja yhteenveto

• Ohjelman julkistaminen
3-5.2021



Kiitos ja kysymyksiä?




