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Mikromuovia 
on jo sade-
pisarassakin
Mikromuovia on järvissä, merissä – 

jopa sateessa. Tutkijat ja teollisuus 

etsivät keinoja muoviroskan torjuntaan. 

Pian jauhomadot ja mikrobit torjuvat 

mikromuovisaastetta. Torjuntajoukoissa 

toimivat myös muovit itse.

n KALEVI RANTANEN

Pienet muovihiukkaset merissä, järvissä ja sadevedessä 
ovat uhka, jonka suuruutta ei vielä tiedetä. Toistai-
seksi tiedetään varmasti vain, että muovipäästöt va-
hingoittavat kaloja ja muita merieliöitä. Vaikutuksia 
ihmisiin ei vielä tunneta.

Tutkijat hakevat ratkaisuja muovijäteongelmaan esimerkiksi 
luonnon bioteknologiasta. Myös muoviteollisuus itse varautuu 
torjumaan mikromuovipäästöjä.

Muoviroskaa troolataan             
Kallavedestä
Kesän aikana on saatu uutta tutkimustietoa mikromuovien leviä-
misestä ja vaikutuksista kaloihin.

Uppsalan yliopiston tutkijoiden tutkimus polystyreenin vai-
kutuksesta kaloihin julkaistiin kesällä Science-lehdessä. Ahve-
nen poikaset syövät mikrokokoisia, alle 90 mikrometrin kokoisia 
muovihiukkasia. Hiukkaset heikentävät kasvua ja kykyä haistaa 
petokatoja. Poikaset joutuvat entistä helpommin haukien saaliik-
si. Lopulta sekä ahven- että haukikannat pienenevät.

Toisessa tutkimuksessa, joka tehtiin Lundin yliopistossa, sel-
viteltiin nanomittaisten, 24–27 nanometrin kokoisten polysty-
reenihiukkasten vaikutusta. Levät keräävät hiukkasia. Vesikirput 
syövät leviä ja kalat vesikirppuja. Tutkijat havaitsivat, että kalojen 
ruokahalu heikkeni.

Pidä Saaristo Siistinä ry

p Huoltoalus M/S Roope-Saimaa troolasi muoviroskia 
Kallaveden pinnasta Kuopiossa elokuussa.
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Suomessa Itä-Suomen yliopiston tutkija Samuli Hartikainen 
työtovereineen on löytänyt mikromuoveja Kallaveden vedestä 
ja jäästä.

Itä-Suomen yliopisto ja Suomen ympäristökeskus saivat äs-
kettäin Suomen Akatemialta rahoituksen tutkiakseen mikro-
muovien esiintymistä Itämeressä ja Kallavedessä Kuopion 
ympäristössä. Näin mikromuovien vaikutuksia ravintoverkois-
sa päästään tutkimaan Suomessa makean veden ekosystee-
missä.

Mikromuovit Suomen vesistöissä -hankkeessa on mukana 
myös Pidä Saaristo Siistinä ry, jonka huoltoalus M/S Roope-
Saimaa aloitti troolausvedot elokuun lopussa Suomen ympä-
ristökeskuksen mantatroolarilla Kallavedellä. Mantatroolari ke-
rää mikroroskia veden pinnasta. Itä-suomen yliopisto analysoi 
näytteet.

Muoviset sadepisarat
Mikromuovit ovat löytäneet tiensä jo sadevesiinkin.

Ranskassa Paris-Est -yliopiston tutkijat sanovat ensimmäisen 
kerran mitanneensa sateen mukana tulevien muovihiukkasten 
määrän. Pariisin lähistölle sataa pienimmillään kaksi ja suu-
rimmillaan 355 muovihiukkasta per neliömetri. Suur-Pariisin 
alueelle, jonka pinta-ala on 2 500 neliökilometriä, sataa vuosit-
tain 3–10 tonnia muovikuituja.

Ranskalaistutkijoiden mukaan mittaukset tukevat olettamusta, 
että atmosfäärinen, siis pilvistä tuleva osa hiukkasvirtaa on huo-
mioitava yhtenä mikromuovipäästöjen lähteenä.

Likaisen veden kuivuessa tavallisesti siirtyy hiukkasia myös 
hengitysilmaan. Ympäristöterveystutkija, professori Frank Kel-
lyn ryhmä Lontoon King’s Collegesta on ryhtynyt selvittämään, 
ovatko mahdolliset muovihiukkaset ilmassa merkittävä terveys-
riski.

Uutta pesukoneteknologiaa
Uppsalan ryhmän tutkimusta arvioi Science-lehdessä biologi 
Chelsea M. Rochman kalifornialaisesta Davis-yliopistosta. 
Hän vertasi mikromuovipäästöjä DDT:hen ja happosateisiin. 
Hän kirjoitti, että ympäristöpolitiikan tulisi perustua tieteelli-
seen näyttöön eikä ekologiseen katastrofiin. Eli on toimittava 
jo silloin, kun päästöjen haitallisuudesta on näyttöä, mutta riski 
ei ole vielä toteutunut.

Ainakin joillekin muoviyrityksille jo nykyinen tieto on ollut 
riittävä syy ennakoida tulevia tilanteita ja valmistautua ympäristö-
vaatimusten kiristymiseen. Tämän vuoden loppuun kestävässä 

t Sataa, sataa, ropisee… nimittäin muovia taivaalta. 
Sadepisaroissa maahan putoilee myös mikrokokoisia muovi-
jätehippusia. Suur-Pariisin alueelle sataa vuosittain jopa 
kymmenen tonnia muovikuituja.

p Vaatteet ovat nykyisin usein jonkinlaista muovisekoitetta. 
Pestessä niistä irtoaa muovijätehippusia, jotka päätyvät pesu-
veden mukana jätevesilaitokselle ja sieltä vesistöihin.
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eurooppalaisessa tutkimushankkeessa nimeltä Mermaid espanja-
lainen RadiGroup, polyesteri- ja polyamidilankojen valmistaja, 
kehittää kumppaniensa kanssa menetelmiä, joilla pesukoneen 
muovihiukkaspäästöistä leikataan 70 prosenttia. Vähennyksellä 
uskotaan olevan merkitystä. Professori Kellyn mukaan muovia 
sisältävä vaatekappale päästää nykyään yli tuhat muovihiukkasta 
viemäriin joka pesukerralla.

Tutkimuksessa on havaittu muun muassa, että tekstiilien val-
mistus- ja pesutavat vaikuttavat syntyvien hiukkasten määrään. 
Ennen kehräämistä värjätystä langasta irtoaa vähemmän kuidun-
pätkiä kuin perinteisesti jälkeen päin värjätystä. Alkalinen pesu-
aine synnyttää yhdeksän kertaa enemmän hiukkasia kuin tislattu 
vesi.

Pahiksesta sankariksi
Muovi aiheuttaa ongelmia, mutta muovia myös käytetään on-
gelmien ratkaisemisessa.

”Muovi estää muovin haitat”, kiteyttää Muoviteollisuus ry:n 
toimitusjohtaja Vesa Kärhä. Hän mainitsee esimerkkinä haja-
asutusalueiden jätevesien käsittelyn. Puhdistamoissa ja jätevesi-
järjestelmissä käytetään muovisia putkia, säiliöitä ja suodattimia. 
Ne estävät jätteen kuten muovikappaleiden pääsyä vesistöihin. 
Muoviteollisuuden etuna on, että ajankohtaisen liiketoiminnan 
ja kestävän kehityksen tavoitteet on usein helppo sovittaa yhteen. 
Mitä innokkaammin maailma suojelee ja puhdistaa vesiä, sitä 
enemmän tarvitaan muoviputkia.

Kierrätykseen, ei veteen
Mikrohiukkasia muovinenkaan suodatin ei pysäytä. Mermaid-
hanke on esimerkki tutkimuksesta, jota tarvitaan, kun etsitään 
keinoja käsitellä uudenlaisia muovihiukkasia.

Onneksi useimpien mikrohiukkasten syntyminen voidaan eh-
käistä tunnetuilla tavoilla.

Valtaosa mikroskooppisista hiukkaista syntyy, kun muovit 
murenevat. Polystyreeni on yksi viidestä myös ympäristönsuoje-
lulle merkittävästä muovista. Loput neljä ovat polypropyleeni, 
polyeteeni ja polyvinyylikloridi sekä polyetyleenitereftalaatti tai 
polyeteeni-tereftalaatti eli PET.

Muovit ovat verraten ekologisia. Ongelmat aiheutuvat siitä, 
että ihminen ei huolehdi niiden jätehuoltovaiheesta kunnolla. 
Muoviroskan leviäminen ympäristöön mikro- ja nanohiukkasina 
olisi suhteellisen helppoa ja halpaa estää: kierrätetään kierrätys-
kelpoinen muovijäte ja poltetaan loput.

Jätteiden käsittelyssä on Suomessa viime vuosina edistytty paljon.

Kastemadossakin 
muovia

Mikromuovit puhuttivat myös alkukesäs-
tä pidetyssä IFAT-messutapahtuman 
resurssiviisauskonferenssissa. Profes-

sori Christian Laforsch saksalaisesta Bayreuthin 
yliopistosta muistutti, että muovien kohdalla ei 
voida puhua resurssitehokkuudesta vaan -tehot-
tomuudesta:

”Kaikesta tuotetusta muovista kolmasosa valuu 
luontoon. Sitä kertyy vesistöihin jätteistä, muovi-
granulaattituotannosta ja esimerkiksi kosmetii-
kasta ja synteettisestä tekstiiliteollisuudesta”, La-
forsch listasi.

Joka vuosi vesistöihin päätyy arviolta 10 mil-
joonaa tonnia muovia. Muoviroskaa on löydetty 
jo kaikista vesistöistä.

Isoissa merivirroissa kelluu Laforschin mukaan 
paljon mikromuovia, noin 2,5 milligrammaa neliö-
metriä kohden. 70 prosenttia muovista ei kellu 
vaan uppoaa pohjaan.

Mikromuovista voi puhua, kun hippusen koko 
on alle viisi millimetriä. Tätäkin pienempää nano-
muovijätettä vesistöistä löytyy.

”Muovi jauhautuu luonnossa yhä pienemmäksi 
ja pienemmäksi hiukkaseksi. Mitä tarkempi mitta-
ri, sitä pienempiä muovipaloja löytyy”, Laforsch 
sanoo.

Pienet muovihituset joutuvat herkästi myös 
pieneliöiden kuten planktonin ruoaksi.

”Muovia on löytynyt jopa kastemadoista.”n

ELINA SAARINEN
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”Kuulumme nyt kärkipuolitusinaan Euroopassa”, sanoo Kärhä. 
”Se tarkoittaa, että olemme maailman maiden kärkijoukossa.”

Pakkaukset ovat hyvä ja keskeinen esimerkki. Kärhä viittaa 
saksalaisen Denkstatt-tutkimuslaitoksen laskelmaan. Sen mu-
kaan hyödyllinen pakkausten kierrätystaso Euroopassa on välillä 
36–53 prosenttia. Tason nostaminen tätä suuremmaksi alkaisi 
huonontaa lopputulosta. Resurssien kulutus ylittäisi säästöt.

”Järkevän kierrätyksen taso muovituotteelle riippuu tuote-
alueesta, maantieteellisen alueen infrasta ja monen monesta 
muustakin tekijästä”, kertoo Kärhä. ”Lisäksi tilanne voi muut-
tua ajan myötä, sillä osa muovituotteista on käytössä kymmeniä 
vuosia.”

Polttoaineena muovi on hiilineutraali silloin, kun se korvaa 
fossiilisia polttoaineita. Suomessa polttovaihtoehtoa puoltavat 
vielä yhdyskuntarakenne, kauppapolitiikka ja ilmasto.

”Täällä puolikkaan Pariisin kokoinen väestö asuttaa Saksan 
kokoista plänttiä”, muistuttaa Kärhä.

”Jätteiden energiahyödyntäminen polttamalla on täällä EU:n 
keskimäärää järkevämpää, koska tuomme edelleen paljon hiiltä 
ja maakaasua, meillä on huippu kaukolämpöjakelu ja vissi lämpö-
energian tarve.”

Tekniikan edistyminen lisää muovien kierrätysmahdollisuuk-
sia. Suomalaisessa ARVI-hankkeessa on selvitetty materiaa-
lien arvovirtoja ja tunnistettu kierrätysmuovien uusia käyttö-
alueita. (Tästä enemmän: Uusiouutiset 4/16: ”Moottoritie on 
muovia!”.)

Aalto-yliopistossa Heikki Karvinen tutki diplomityössään 
mobiiliverkon tukiaseman muovikuoren valmistusta kierräte-
tystä polykarbonaatista. Hän havaitsi, että siirtyminen uusio-
raaka-aineeseen alentaa päästöjä ja energian kulutusta 86 pro-
senttia. 

Biohajoavaa tulee rinnalle
Tonneissa mitattuna kierrätys ja poltto pysyvät tärkeimpänä 
keinona vähentää muovipäästöjä lähivuosina. Samalla alun perin 
biohajoaviksi suunniteltujen materiaalien merkitys kasvaa.

Esimerkiksi Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat ja ita-
lialainen yritys Bio-on julkistivat kesäkuussa täysin biohajoavan 
pakkausmateriaalin, joka valmistetaan paperista ja kasvibio-
muovista. Biomuovia voidaan saada kasvijätteestä ja muusta 
kasviraaka-aineesta, joka ei kilpaile ruokatuotannon kanssa.

Laboratorioissa melkein          
tieteisfantasiaa
Tieteen kehitys tuo tulevaisuudessa uusia ratkaisuja vaikeiden 
muovien käsittelyyn.

IBM:n Almaden-laboratorio Kaliforniassa esitteli heinäkuus-
sa yksivaiheisen prosessin, jossa polykarbonaattijäte muutetaan 
yhdeksi erikoismuoviksi, PSU-muoviksi eli polysulfoniksi. Poly-
sulfonia voidaan edelleen käyttää veden puhdistuksessa, kuitu-
optiikassa ja lääketieteellisessä tekniikassa. Tutkijat mallinsivat 
prosessin laskennallisesti ja testasivat tulokset laboratoriokokeilla. 
He hyödynsivät Watson Discovery Advisoria, ohjelmistoa, joka 
havaitsee säännönmukaisuuksia datassa.

Toinen esimerkki on biotekniikasta. Laboratoriokokeessa, 
jonka tulokset julkaistiin viime vuonna, kiinalaisten ja yhdys-
valtalaisten tutkijoiden ryhmä Beihangin ja Stanfordin yliopis-
toista sai jauhomadot syömään polystyreeniä. Muovi hajoaa ma-
don suolistossa hiilidioksidiksi ja vedeksi. Itse matoja käytetään jo 
lemmikkieläinten rehuna, Aasiassa myös ihmisravinnoksi.

Apua meriorganismeilta
Ehkä vaikeinta on luoda teknologiaa, jolla veteen jo joutunut 
mikro- ja nanomuovi kerätään pois tai tehdään vaarattomaksi.

Hollantilainen Ocean Cleanup on julkistanut prototyyppilait-
teen, joka kerää muovirojua pinnalta ja siten ehkäisee mikros-
kooppisten hajoamistuotteiden syntymistä. Tyynenmeren sii-
vouksen yritys aikoo aloittaa vuonna 2020.

Pienten muovihiukkasten käsittelyyn odottamattomia ratkai-
suja voi tuoda biologinen tutkimus.

Australialainen valtameritutkija Julia Reisser kirjoitti vuonna 
2014 kahden kollegansa kanssa muovihiukkasista The Conversa-
tion -lehdessä. Artikkelin otsikko kuului: “Pienillä merimuovi-
paloilla asustelevat organismit saattavat puhdistaa meriämme”.

Tutkijakolmikko oli havainnut, että jotkut piilevät majaile-
vat noin millimetrin kokoisilla muovipaloilla. Kun leviä tulee 
tarpeeksi, lautta uppoaa lopulta pohjaan. Jotkut mikrobit taas 
hajottavat muovihiukkasia. Ilman meren organismien toimintaa 
veden pinnalla kelluisi vielä enemmän muovia kuin nyt.

Meriarkeologian harrastajat etsivät uponneita aarrearkkuja. 
Tutkijoita kiinnostavat toisenlaiset aarteet. He hakevat luonnon 
bioteknologiaa, joka tuo ratkaisuja muovijäteongelmaan. n

n Kiinnostuitko tutkimuksista, joihin jutussa viitataan? 
Löydät alkuperäiset tutkimuslähteet Uusiouutisten 
nettisivuilta.

p Kastemato-parka. Sen 
sisuksiin voi koukun lisäksi 
joutua myös muovijätettä.


