
 
EPN:n “Cupifesto” 

Julistus kertakäyttökupittoman maailman puolesta 
 

Joka vuosi joka puolella maailmaa käytetään miljardeja kertakäyttökuppeja. Se on tuhlaavaista ja 
vahingoittaa ihmisiä, metsiä, vesiä ja ilmastoa. Vetoamme liike-elämän johtajiin ja poliitikkoihin, 

jotta he lakkaisivat rohkaisemasta kertakäyttökulttuuria varmistamalla, että kaikki kupit ovat 
uudelleenkäytettäviä. Ei kertakäyttökupeille! 

  

 
 
Kertakäyttökupeilla on vakavia ympäristövaikutuksia. Ihmiset ovat juoneet kivikaudesta lähtien 
keraamisista, puisista, metallisista ja muista pestävistä astioista. Kertakäyttöastioiden keksimisestä 
on seurannut roskaantumista, metsäkatoa ja saastumista kaikkialla maailmassa. Vetoamme 
pikaruoka- ja juomayhtiöihin ja poliitikkoihin, jotta kaikki saisivat mahdollisuuden juoda teetä ja 
kahvia pestävistä asioista. Viestimme on yksinkertainen – ei kertakäyttökupeille. 
  
Kertakäyttökupit edustavat tuhlailevaa raaka-aineiden käyttöä ja kertakäyttökulttuurin 
varauksetonta hyväksyntää, tehdään ne sitten paperista, polystyreenista tai muovista. 
Environmental Paper Networkin huomion kohteena ovat erityisesti paperikupit. Maailmassa 
kertakäyttoisiä paperikuppeja käytetään tähtitieteellisiä määriä - Betacupin mukaan 58 miljardia 
vuodessa, mutta muiden lähteiden arvion mukaan jopa kaksi kertaa enemmän. Paper Calculator 
laskee, että se vaatii miljoona tonnia paperia, jonka tuottamiseen kuluu 32 miljoonaa puuta ja 100 
miljardia litraa vettä (millä täyttäisi 43 olympiakokoista uima-allasta). Tuottaminen synnyttää yhtä 
paljon kasvihuonepäästöjä kuin puoli miljoonaa autoa. Tuhoa tuottavat kupit nakataan roskiin vain 
muutaman hörpyn jälkeen. Vaikka materiaali olisikin kierrätettävää tai kierrätettyä (mitä se harvoin 
on), tuhlaus on kestämätöntä. Ratkaisu on ilmeinen – ei kertakäyttökupeille. 
 
Pelkät yksilöiden valinnat eivät riitä. Poliitikkojen ja yritysjohtajien täytyy näyttää vastuullista tietä 
kohti kestävää paperinkulutusta. Jokaisen täytyy luoda yhteiskuntaa, jossa ei hyväksytä 
kertakäyttötuotteita, joille on oivallisia kestovaihtoehtoja. Ei ole asianmukaista juoda 
kertakäyttöastioista, kun voimme käyttää kaunista keramiikkaa, sitkeää muovia tai tyylikästä 
terästä. On syytä rakentaa kertakäyttökupiton maailma.  
 
Environmental Paper Networkin 145 jäsenjärjestölle Global Paper Vision  on yhteinen näkemys 
tulevaisuuden kestävästä paperintuotannosta ja -käytöstä. Vision ensimmäinen pilari on vähentää 
paperinkulutusta maailmanlaajuisesti. EPN 

● kannustaa tehokkaaseen ja vähäiseen paperin käyttöön  
● tekee ennakoivaa työtä kuluttajien parissa tarpeettoman paperinkulutuksen vähentämiseksi 
● selvittää ja ehkäisee muovin ja muiden vaihtoehtojen huonoja vaikutuksia. 

http://environmentalpaper.org/vision/


 
Environmental Paper Network kehottaa (arvasit oikein): ei kertakäyttökuppeja.  
Ota oma kuppi mukaan ja liity meihin, jos olet samaa mieltä. No throwaway cups. 
 
Lisätietoja  
 
Kansainvälinen kampanja: Mandy Haggit, hag@environmentalpaper.eu 
 
Kampanja Suomessa: Pihla Salminen, pihla.salminen@gmail.com 
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