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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, mistä mikromuovia syntyy, minne sitä kul-
keutuu ja mitä vaikutuksia sillä on ympäristöönsä. Lisäksi työssä pohditaan mahdollisia kei-
noja vähentää mikromuovin syntyä ja estää sen kulkeutumista ympäristöön. Työ on tehty 
kirjallisuuskatsauksena olemassa olevan tiedon pohjalta.  
 
Mikromuovien lähteet voidaan jakaa primaarisiin ja sekundaarisiin lähteisiin mikromuovin 
muodostumisen perusteella. Yhdeksi merkittävimmistä lähteistä osoittautuivat autojen ren-
kaat. Mikromuovia on löydetty vesistöistä, maaperästä, ilmasta ja eläimistä. Sitä kulkeutuu 
ympäristöön muun muassa hulevesien, jätevedenpuhdistamojen, kaatopaikkojen ja roskaa-
misen kautta. Mikromuovin on todettu kulkeutuvan myös ravintoketjussa eteenpäin. Mikro-
muovit voivat aiheuttaa fyysisiä, kemiallisia ja biologisia vaikutuksia. Ne pystyvät sitomaan 
itseensä yhdisteitä ympäristöstä ja kuljettamaan niitä eteenpäin. Mikromuovit pystyvät myös 
päästämään itsestään kemikaaleja ympäristöön. Joillakin näistä kemikaaleista tiedetään ole-
van muun muassa hormonitoimintaa muokkaavia vaikutuksia. Lisää tutkimusta tarvitaan 
mikromuovien vaikutuksista eläinten ja ihmisten terveyteen. Keinoja vähentää mikromuovia 
ovat muun muassa mikromuovien kieltäminen tuotteissa ja niiden korvaaminen toisilla ma-
teriaaleilla. Myös mikromuovin kulkeutumista ympäristöön voidaan estää ja mikromuovi-
päästöjä kerätä talteen. 
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LYHENNELUETTELO 
 

BHPF  fluoreeni-9-bisfenoli 

BPA  bisfenoli-A 

BPF  bisfenoli-F 

BPS  bisfenoli-S 

DDT  diklooridifenyylitrikloorietaani 

HCH  lindaani 

PA  polyamidi 

PAH  polysyklinen aromaattinen hiilivety 

PCB  polykloorattu bifenyyli 

PE  polyeteeni 

PES  polyesteri 

PET  polyetyleenitereftalaatti 

PE-LD  matalatiheyksinen polyeteeni 

PMMA polymetyylimetakrylaatti 

PP  polypropeeni 

PS   polystyreeni 

PVC  polyvinyylikloridi 

SBR  styreenibutadieenikumi 
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1   JOHDANTO 
 

Muovin käyttö on kasvanut suuresti viimeisen 60 vuoden aikana. 1950-luvulla muovia tuo-

tettiin globaalisti noin 2 miljoona tonnia vuodessa. Vuonna 2015 vastaava luku oli 381 mil-

joonaa tonnia vuodessa. (Ritchie & Roser 2018.) Muovilla on monia erilaisia käyttökohteita 

muun muassa kuluttajille suunnatuissa tuotteissa. Elinkaarensa lopussa suuri osa muovima-

teriaaleista päätyy kuitenkin luontoon. Luonnossa muovimateriaalit voivat rikkoutua pie-

nemmiksi palasiksi esimerkiksi kuumuuden, kemiallisten reaktioiden tai hapettumisen takia. 

Nämä pienet muovipalaset voivat säilyä luonnossa pitkiä aikoja. (Canniff & Hoang 2018, 

500 – 501.)  

 

Mikromuoviksi kutsutaan alle 5 mm:n kokoisia muovihiukkasia. Muovihiukkastyyppejä on 

viisi: fragmentit (fragments), pelletit (pellets), kuidut (fibers), kalvot (films) ja vaahtomuovit 

(foams). Nimille ei löydy vielä virallisia suomenkielisiä vastineita, joten tässä työssä käyte-

tään edellä mainittuja suomennettuja termejä. Hiukkastyypit eroavat toisistaan kokonsa, 

muotonsa ja värinsä puolesta. (Rezania et al. 2018, 191.) Kuvassa 1 on esitetty esimerkit 

erilaisista mikromuovityypeistä. Meristä löydetyistä mikromuoveista suurin osa kuuluu kuu-

teen eniten käytettyyn polymeerityyppiin. Näihin kuuluvat polyeteeni (PE), polypropeeni 

(PP), polystyreeni (PS), polyvinyylikloridi (PVC), polyamideista (PA) nailon ja polyetylee-

nitereftalaatti (PET). (GESAMP 2015, 64.) Mikromuoveja on löydetty vesistöistä, maape-

rästä ja ilmasta varsinkin kaupunkiympäristössä. Niiden tiedetään kulkeutuvan myös eläi-

miin ja siirtyvän ravintoketjussa eteenpäin. Mikromuovien aiheuttamat vaikutukset eläi-

missä ja ihmisissä ovatkin nousseet suureksi huolenaiheeksi, koska ei tiedetä tarkkaan ai-

heuttavatko mikromuovit esimerkiksi vaaraa terveydelle. 

 

Tässä työssä kootaan yhteen kansainvälistä tutkittua tietoa mikromuovien lähteistä ja hai-

toista sekä pohditaan mahdollisia mikromuovien vähennyskeinoja. Työn tavoitteena on vas-

tata seuraaviin kysymyksiin: mistä mikromuovia syntyy, minne sitä kulkeutuu ja mitä vai-

kutuksia sillä on ympäristöönsä? Työssä pohditaan myös ratkaisuja mikromuovien vähentä-

miseksi. Kokonaisuudessaan työssä kerätään yhteen tiivis tietopaketti mikromuovista ja 

muodostetaan löydettyjen tietojen avulla yleiskuva mikromuovista ympäristössämme. Na-
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nomuovia, joka määritellään alle 100 nm:n kokoisiksi muovipartikkeleiksi, käsitellään hie-

man pohdittaessa mikromuovien vaikutuksia. Työssä keskitytään käsittelemään mikro-

muovien kulkeutumista ympäristöön, joten työstä on rajattu pois elintarvikemuovin vaiku-

tukset suoraan ravintoon.  

 

Työ alkaa käsittelemällä toisessa kappaleessa mikromuovien syntymistä ja muovipartikke-

leiden eri lähteitä. Kolmannessa kappaleessa siirrytään tarkastelemaan mikromuovien kul-

keutumista vesistöihin, maaperään, ilmakehään ja ravintoketjuun, jonka jälkeen selvitetään 

mikromuovin vaikutuksia ja myrkyllisyyttä eläimille ja ihmisille. Lopuksi pohditaan mah-

dollisia keinoja vähentää mikromuovin syntymistä ja estää sen kulkeutumista ympäristöön 

sekä kertymistä eläimiin.  

 

 

Kuva 1. Mikromuovityypit: (a) fragmentit, (b) kuidut, (c) pelletit ja (d) kalvot ja vaahtomuovit. (Kartnik et al. 

2018, 1394) 
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2   MIKROMUOVIEN LÄHTEET 
 

Mikromuovit voidaan jakaa primaarisiin ja sekundaarisiin mikromuoveihin niiden lähteiden 

perusteella. Primaarisia mikromuoveja ovat tarkoituksenmukaisesti alle 5 mm:n kokoisiksi 

tuotetut muovikappaleet. Tällaisia mikromuoveja on muun muassa teollisuuden puhdisti-

missa, kaavauksissa käytetyissä muovijauheissa sekä kosmetiikka- ja hygieniatuotteissa. Li-

säksi muovintuotannossa käytetään laajalti neitsytmuovista valmistettuja pellettejä. Sekun-

daariset mikromuovit ovat peräisin suuremmasta muovikappaleesta, joka on hajonnut pie-

nemmiksi palasiksi esimerkiksi kulumisen tai sirpaloitumisen seurauksena. Sekundaarisia 

mikromuoveja syntyy muun muassa tekstiileistä, maalista ja liikenteessä autonrenkaista. Li-

säksi luontoon päätyneet muovikappaleet voivat hajota sekundaarisiksi mikromuoveiksi. 

(GESAMP 2015, 18.)  

 

Mikromuovien määrät eri lähteistä eivät ole kuitenkaan vielä tarkasti tutkittuja (Setälä et al.  

2017, 1). Taulukossa 1 on esitetty Ruotsin arvioituja mikromuovipäästöjä tonneina vuo-

dessa. On arvioitu, että Ruotsissa autojen renkaiden ja tien kuluminen aiheuttaisivat suurim-

mat mikromuovipäästöt. Toiseksi suurin lähde ovat tekonurmet. (Magnusson et al. 2016, 

75.) Tekonurmissa käytetään yleensä styreenibutadieenikumia (SBR), joka on peräisin van-

hoista renkaista. SBR on nurmessa yleensä noin 2 mm:n kokoisina partikkeleina, joten sen 

voidaan ajatella kuuluvan mikromuoveihin. SBR sisältää terveydelle haitallisia aineita, ku-

ten metalleja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) ja nitrosoamiineja. (OSPAR Com-

mission 2017, 29 – 30.) Ruotsissa tapahtuvasta roskaamisesta aiheutuvien mikromuovien 

määristä ei tiedetä, mutta määrä on arvioitu myös suureksi. (Magnusson et al. 2016, 75.)  
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Taulukko 1. Mikromuovien määrät eri lähteistä Ruotsissa. (muokattu lähteestä, Magnusson et al. 2016, 75 – 

76) 

 

Mikromuovien lähde Mikromuovien määrä 

tonneina vuodessa [t/a] 

Autojen renkaiden ja tien kuluminen 8 190 

Tekonurmet 1 640 – 2 460 

Veneiden rungon kuluminen 160 – 740  

Pyykinpesu 8 – 950  

Muovipelletit 310 – 530  

Rakennusten pinnoitteet 130 – 250  

Kelluvien esineiden kuluminen 2 – 180  

Hygienia- ja kosmetiikkatuotteet 66 

Kotitalouspöly 1 – 19 

 

 

Autojen renkaista irtoavat mikromuovit ovat arvioitu myös muissa lähteissä yhdeksi suurim-

mista mikromuovipäästöistä. Esimerkiksi Sherringtonin (2016) mukaan ajoneuvojen ren-

kaat, muovipelletit ja tekstiilit olisivat suurimmat mikromuovien lähteet, kun ei oteta huo-

mioon suuremmista muoviroskista ympäristössä irtoavaa mikromuovia. Sherringtonin mu-

kaan renkaista irtoaisi 270 tuhatta tonnia mikromuovia vuosittain maailmanlaajuisesti, kun 

taas pellettejä he arvioivat kulkeutuvan 230 tuhatta tonnia vuosittain ja tekstiilien mikro-

muovia 190 tuhatta tonnia vuosittain. Näiden jälkeen tulisivat rakennusten ja teiden maalit. 

(Sherrington 2016.) Boucher & Friotin (2017, 16 – 21) mukaan 35 % merien mikro-

muoveista olisi peräisin tekstiileistä, 28 % renkaista ja 24 % kaupunkipölystä, kun ei huo-

mioida suuremmista muoviroskista irtoavaa mikromuovia. He luokittelevat kaupunkipölyyn 

kuuluvaksi tavaroiden ja rakennusten kulumisen, muun muassa kenkien pohjat, kotitalous-

pölyn ja tekonurmet. Heidän mukaansa muovipellettien määrä merissä olisi vain 0,3 %. 

(Boucher & Friot 2017, 16 – 21.) Tästä huomaa sen, kuinka eri mikromuovilähteiden pro-

senttiosuudet voivat vaihdella huomattavasti eri kirjallisuuslähteissä. Tarvitaan siis lisää tut-

kimusta, jotta saadaan yhtenäisempiä lukuja mikromuovien lähteistä ja osataan arvioida läh-

teen merkittävyyttä kokonaisuuteen. Eroavaisuuksiin voi vaikuttaa esimerkiksi se, että eri 

paikoissa mikromuovit kulkeutuvat erilaisista lähteistä. Esimerkiksi muovipellettien pääsy 
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ympäristöön aiheutuu vahingoista, mikä saattaa selittää suuret eroavaisuudet sen prosen-

teissa. Voidaan kuitenkin jo huomata se, että merkittävimpiin mikromuovien lähteisiin kuu-

luvat varsinkin liikenne ja vaatteet. Enemmän tutkimusta tarvitaan suuremmista muoviros-

kista irtoavien mikromuovien määristä, koska tämä luku saattaa olla myös suuri. Myös joi-

denkin lääkkeiden on huomattu sisältävän mikromuovia (Auta et al. 2017, 167).  

 

2.1   Primaariset lähteet 
 

Mikromuoveja käytetään monien erilaisten henkilökohtaisen hygienian ja kosmetiikan tuot-

teiden koostumuksessa. Erilaisia mikromuoveja on löydetty muun muassa voiteista, saippu-

oista, kuorintavoiteista ja hammastahnoista. Mikromuoveja sisältäviä tuotteita käytettäessä 

mikromuovit kulkeutuvat viemäriin ja sitä kautta vedenpuhdistuslaitoksille. (Carr et al. 

2016, 174.) Kosmetiikasta mikromuoveja on löydetty muun muassa luomiväreistä, poski-

punista, meikkivoiteista, maskarasta, deodoranteista, hiusväreistä, kynsilakoista ja aurinko-

voiteista. Myös vauvoille suunnatuista tuotteista on löydetty mikromuovia. (Auta et al. 2017, 

167.) On pystytty arvioimaan, että yhden mikromuoveja sisältävän hygieniatuotteen käyttö-

kerran aikana voisi kulkeutua jopa 4594 – 94 500 mikromuovikappaletta tuotteesta viemä-

riin. Noin 93 % kosmetiikassa käytetyistä mikromuovikappaleista on PE-muovia. Muita kos-

metiikasta löytyviä muovipolymeerejä ovat PP, PET, polymetyylimetakrylaatti (PMMA) ja 

nailon. (Napper et al. 2015, 178.)  

 

Praveenan et al. (2018, 137 – 139) tekemän tutkimuksen mukaan malesialaisten eniten käyt-

tämät henkilökohtaisen hygienian tuotteet ovat hammastahna ja ihon puhdistusaineet, joita 

kyselyn mukaan kuluttajista 73 % käyttää useamman kerran päivässä. Tutkimuksen mukaan 

näissä tuotteissa olleiden muovikappaleiden koot vaihtelivat suuresti yhdestä millimetristä 

pienempiin hiukkasiin. Muovikappaleita löytyi niin värillisiä kuin värittömiäkin. Ihon puh-

distusaineista löytyi matalatiheyksistä polyeteeniä (PE-LD) ja PP-muovia. Nämä ovat ylei-

sestikin tavallisimpia mikromuovien polymeerityyppejä. Muovikappaleiden tarkoitus ham-

mastahnoissa on olla puhdistimina, pehmentiminä ja esteettisyyden tuojina. Tutkimuksen 

mukaan voidaan arvioida, että Malesiassa yhteensä 199 miljardia mikromuovikappaletta 

pääsee vuosittain ympäristöön ihonpuhdistusaineiden ja hammastahnojen kautta. (Praveena 

et al. 2018, 137 – 139.) 
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Mikromuoveja käytetään myös ilmapuhalluksessa puhdistettaessa ruostetta tai maalia esi-

merkiksi koneista tai laivojen rungoista. Prosessissa akryyli-, melamiini- ja polyesterihiuk-

kasia puhalletaan puhdistettavaa aluetta päin. Näitä hiukkasia käytetään useasti, kunnes nii-

den koot pienentyvät ja puhdistusvaikutus katoaa. Tämän seurauksena muovihiukkasiin ker-

tyy usein raskaita metalleja kuten kadmiumia, kromia ja lyijyä. (Auta et al. 2017, 167.) 

 

Raakaöljystä muodostetaan pellettejä, jotka sulatetaan ja muokataan moniksi erilaisiksi kap-

paleiksi. Nämä pelletit ovat yleensä 2 – 7 mm:n kokoisia lieriömäisiä jyviä. Pellettejä voi 

joutua ympäristöön esimerkiksi vahingossa kuljetuksen aikana. (Antunes et al. 2013, 62.) 

Pelletit kuuluvat kokonsa puolesta mikromuoveihin, joten ne ovat tällöin primaarisia mikro-

muoveja. 

 

2.2   Sekundaariset lähteet 
 

Viime aikoina on tehty tutkimuksia autojen renkaista irtoavista mikromuoveista. Mekaani-

nen kulutus ajon aikana aiheuttaa renkaiden kulumisen ja sen mukana mikromuovien irtoa-

misen ympäristöön. Ajon aikana rengas sekä kuluu, että lämpenee. Kuluminen aiheuttaa vä-

hän suurempien partikkelien irtoamisen, kun taas lämpö aiheuttaa pienempien, alle mikro-

metrin kokoisten partikkelien irtoamisen. On tutkittu, että renkaista irtoavien nano- ja mik-

romuovien koot vaihtelevat ainakin 10:stä nanometristä 100:n mikrometriin ja myös tämän 

kokoalueen ulkopuolelta on löydetty hiukkasia. Kulutusvoimat ja lämpö aiheuttavat myös 

tiestä irtoavien partikkelien kiinnittymisen renkaista irtoaviin partikkeleihin. Kole et al. 

(2017, 1 – 6) tutkimuksessa arvioitiin renkaista irtoavien mikromuovien osuuden henkilöä 

kohti olevan 0,23 – 1,9 kg/vuosi välillä, Yhdysvalloissa jopa 4,7 kg/vuosi. Tutkimuksessa 

käsiteltiin 13:a eri valtiota, joihin kuului valtioita Euroopasta, Aasiasta ja Pohjois- ja Etelä-

Amerikasta sekä Australia. Esimerkiksi Ruotsissa, henkilöauton renkaiden arvioitiin kulu-

van noin 50 mg kilometrillä. Linja-autojen ja rekkojen renkaiden arvioitiin kuluvan 700 mg 

kilometrillä. Vuonna 2012 henkilöautojen, linja-autojen ja rekkojen yhteenlaskettu ajomäärä 

oli noin 77 miljardia kilometriä. Tämä tekisi renkaiden kulumisen määräksi noin 13 000 ton-

nia vuodessa. (Kole et al. 2017, 1 – 6.) Luvut on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Liikenteen mikromuovipäästöt Ruotsissa vuonna 2012. (muokattu taulukosta, Kole et al. 2017, 

6) 

 Renkaiden kulu-

minen [mg/km] 

Ajomäärät vuonna 

2012 [*106 km] 

Kuluminen yh-

teensä vuonna 

2012 [t/a] 

Henkilöauto 50 62 940 3147 

Linja-auto/Rekka 700 14 416 10 091 

Yhteensä  77 356 13 238 

 

Kole et al. (2017) esittämä renkaista irtoavien mikromuovien määrä (taulukko 2) on siis hie-

man suurempi kuin Magnusson et al. (2016) arvioima, taulukossa 1 esitetty luku. Kole et al. 

(2017) tutkimuksen mukaan merissä olevasta muovista 5-10 % on lähtöisin renkaiden kulu-

misesta. Tämä tarkoittaa sitä, että renkaiden kulumisen aiheuttamat mikromuovipäästöt ovat 

huomattava osa maailman muovipäästöistä. (Kole et al. 2017, 1 – 24.) 

 

Myös teissä käytetyistä maaleista irtoaa mikromuovia. Maalit sisältävät polymeerejä, jotka 

rakenteensa vuoksi hajoavat helpommin, kuin puhtaat polymeerit. Tutkimukset ovat löytä-

neet teissä käytetyistä maaleista irtoavia fragmentteja esimerkiksi sadevesiviemärien ala-

juoksusta. (Horton et al. 2016, 218 – 219.) Esimerkiksi Norjassa käytetään vuodessa 320 

tonnia maalia teiden maalaamiseen. Maalin kulumista voimistavat suolaus ja talvella käytet-

tävät nastarenkaat. (Kole et al. 2017, 15.) Myös laivojen rungoista ja rakennusten maaleista 

irtoaa useita erityyppisiä muoveja, muun muassa polyuretaania (Boucher & Friot 2017, 16). 

 

Mikromuovia irtoaa synteettisistä vaatteista pesuprosessissa mekaanisen ja kemiallisen är-

sytyksen seurauksena. Falco et al. (2017, 917 – 924) tutkimuksen mukaan 5 kg määrästä 

polyesterikankaita irtoaa yli 6 000 000 mikromuovikappaletta pesun aikana. Tutkimuksen 

mukaan synteettisistä kankaista eniten mikromuovia irtoaa kudotusta polyesterista. Mikro-

muovien irtoamista vaatteista lisää jauhemainen pyykinpesuaine, korkea lämpötila, veden 

kovuus ja mekaaninen liike. Muovien irtoamista pystytään vähentämään käyttämällä pesussa 

pehmittimiä. Jätevedenpuhdistamoilla ei pystytä keräämään kaikkia mikromuoveja jäteve-

destä, jolloin niitä kulkeutuu vesistöihin. Jätevesien laskualueilta onkin löydetty mikromuo-

veja. (Falco et al. 2017, 917 – 924.)  
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UNEP määritteli julkaisussaan kahdeksi tärkeimmäksi mikromuovilähteeksi turismin sekä 

ruoka ja juoma -sektorin. Näistä molemmista alueista aiheutuu sekundaarisia mikromuovi-

päästöjä sirpaloituneiden pakkauksien ja kulutustavaroiden kautta. (UNEP 2016, 40.) Pro-

senttiosuuksia sille, kuinka paljon ympäristöön pääsevistä mikromuoveista on suuremmista 

muovikappaleista hajonneita, on vaikea löytää. Sherringtonin mukaan yhteensä yli 12 mil-

joonaa tonnia muovia pääsee meriin vuodessa, josta 9 miljoonaa tonnia on maalta ja vajaa 2 

tonnia mereltä. Mikromuovien osuus on vain 0,95 miljoonaa tonnia vuodessa, mutta tämä ei 

huomioi suuremmista muoviroskista irtoavaa muovia. (Sherrington 2016.) Ympäristöön kul-

keutuvat muovimäärät ovat todella suuria, joten niistä todennäköisesti aiheutuu myös suuret 

sekundaariset mikromuovipäästöt.  

 

3   MIKROMUOVIEN KULKEUTUMINEN 
 

Mikromuovien määrä varsinkin vesistöissä ja vesien eläimissä on saanut viime vuosina pal-

jon huomiota. Mikromuovitutkimus on tuonut näyttöä siitä, että muovipartikkeleja voi ker-

tyä maaperään, ilmakehään sekä ravintoketjuun. Mikromuoveja voi kulkeutua ympäristöön 

monien eri reittien kautta. 

 

3.1   Kulkeutuminen vesistöihin 
 

Suomen ympäristökeskuksen mukaan noin 80 % meriin päätyvästä roskasta on peräisin 

maalta ja tästä noin 60 – 80 % on muoviroskia. Roskat päätyvät maalta vesistöihin muun 

muassa jätevedenpuhdistamojen, hulevesien, roskaamisen ja kaatopaikkojen kautta. Vesis-

töissä roskat voivat kulkea jokien kautta järviin ja meriin ja levitä virtauksien mukana laa-

jalle alueelle. Meristä muoviroskaa on löydetty rannoilta, vesipatsaista, merten pohjista ja 

eliöstöstä. Asukastiheyden on huomattu vaikuttavan roskaantumiseen niin, että tiheämmin 

asutetuilla rannoilla meriroskia on enemmän. Myös kalastus, vesiviljely ja liikenne vaikut-

tavat roskien määrään. Muovit kerääntyvät merissä eri kokoisia ja eri muovilaatuja sisältä-

viin rykelmiin muistuttaen muovikeittoa (plastic soup). Arvioiden mukaan suurimmat mik-

romuovien hot spot -alueet rannikkojen läheisyydessä olisivat Aasian, Välimeren ja Austra-

lian rannikoilla (kuva 2). Näillä alueilla mikromuovia on arvioitu olevan 20 000 – 93 000 
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partikkelia neliökilometrillä. (Fjäder 2016, 19 – 20.) Mikromuoveja on löydetty jopa kau-

kaisilta saarilta ja napa-alueilta (Wang et al. 2018, 209). Viime aikoina tehtyjen tutkimusten 

mukaan mikromuovia on löydetty merien lisäksi myös makeista vesistä sekä juomavedestä.  

 
Kuva 2. Arvioidut mikromuovien määrät rannikoilla. (Fjäder 2016, 20) 

 

Hulevedet kuljettavat mukanaan mikromuovipartikkeleja, jotka ovat peräisin liikenteestä. 

Liikenteessä mikromuovia irtoaa autojen renkaiden lisäksi teiden pinnoista ja autojen muista 

osista kuten jarruista. Hulevesien kautta mikromuovit voivat päätyä pintavesiin. (Fjäder 

2016, 27.) On olemassa kaksi viemäröintijärjestelmää: sekajärjestelmässä kaikki vedet kul-

keutuvat jätevedenpuhdistamoille ja erotetussa järjestelmässä (sadevesiviemäröinti) sade-

vesi kulkeutuu pintavesiin ja pelkästään jätevesi puhdistuslaitokselle. Ilmastonmuutoksen 

myötä, sademäärien todennäköisesti kasvaessa, enemmän sadevettä kulkeutuu suoraan pin-

tavesiin. Erotellussa järjestelmässä huono puoli on se, ettei sadeveden mukana kulkeutuvia 

saasteita putsata, jolloin mikromuovit pääsevät kulkeutumaan suoraan liikenteestä pintave-

siin. (Kole et al. 2017, 31.) 

 

Jätevedenpuhdistamot ovat yksi suurimmista mikromuovien levittäjistä ympäristöön. Puh-

distamoissa mikromuoveja pystytään ottamaan talteen, mutta silti osa päätyy kulkemaan 
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puhdistamon läpi vesistöihin. USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa saatiin selville, että kunnal-

lisista jätevedenpuhdistamoista pääsisi noin 8 miljardia mikromuovipartikkelia luontoon 

päivässä. Toisen tutkimuksen mukaan vastaava lukema oli 13 miljardia partikkelia. (Li et al. 

2017, 364 – 365.) Simon et al. (2018, 7 – 8) tutkimuksessa tanskalaisessa jätevedenpuhdis-

tamossa 10 – 500 µm:n kokoisista mikromuoveista 98 % pystyttiin poistamaan jätevedestä. 

Silti vastaavan kokoisia mikromuoveja pääsi laitokselta ympäristöön noin 3 tonnia vuodessa. 

(Simon et al. 2018, 7 – 8.) Ruotsissa yli 20 µm:n kokoisista mikromuoveista noin 19,8 % 

pääsi jätevedenpuhdistamon läpi. Vastaava lukema Norjassa oli noin 5,3 %. Alankomaissa 

yli 10 µm:n kokoisista mikromuoveista on mitattu pääsevän jopa 28 % jätevedenpuhdista-

mon läpi. (Kole et al. 2017, 16 – 17.) Valtioiden välisten mittaustulosten erot voivat selittyä 

erilaisista mittausjärjestelyistä sekä vedenpuhdistustehokkuuksien eroista. 

 

Myös kaatopaikat ovat yksi mikromuovien reiteistä ympäristöön. On arvioitu, että Euroo-

passa noin 40 – 50 % muoveista päätyy kaatopaikoille. Huonosti hoidetuilta kaatopaikoilta 

muovit voivat päätyä esimerkiksi jokiin ja sitä kautta levitä ympäristöön. Muovit voivat 

myös hajota kaatopaikoilla jouduttuaan tekemisiin esimerkiksi tietyn lämpötilan ja pH:n 

kanssa. Syntyneet mikromuovit voivat päätyä kaatopaikkojen suotovesiin ja sitä kautta kul-

keutua eteenpäin. (Fjäder 2016, 23 – 24.) 

 

3.2   Kulkeutuminen maaperään 
 

Maaperässä olevista mikromuoveista tiedetään vielä vasta vähän. Liu et al. (2018, 856 – 859) 

esittää raportissaan, että joitakin tutkimuksia on tehty mikromuoveista maaperässä. Näissä 

tutkimuksissa mikromuoveja on löydetty pintamaasta, vuorovesitasanteilta ja tulvatasan-

goilta. Mikromuovit voivat päätyä maaperään roskista, teollisuudesta, liikenteestä, ilman-

saastelaskeumista ja maaperän sedimentaatiosta. (Liu et al. 2018, 856 – 859.) 

 

Omassa tutkimuksessaan Liu et al. (2018, 856 – 859) ottivat maanäytteitä 20 paikasta eri 

puolilta Kiinaa. Näytteitä otettiin maan pinnalta sekä myös 3 – 6 cm:n syvyydestä. Jokaisesta 

näytteestä löytyi mikromuovia. Pintamaasta mikromuovia löytyi noin 78 partikkelia kilosta 

maata ja syvemmältä maasta noin 62,5 partikkelia kilosta maata. Löydetyt mikromuovit oli-

vat kuituja, fragmentteja, kalvoja ja pellettejä. Pintamaiden mikromuoveista kuituja löytyi 
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eniten (53,33 %) ja fragmentteja toiseksi eniten (37,58 %). Syvemmissä näytteissä myös 

kuitujen määrä oli suurin (37,62 %), mutta toiseksi eniten löytyi kalvoja (33,76 %). Mikro-

muovien koot vaihtelivat 0,03 – 5 mm välillä ja väriltään ne olivat mustia, sinisiä, vihreitä, 

punaisia ja läpinäkyviä. Polymeerityyppejä mikromuoveista löytyi kolmea: PP 50,51 %, PE 

43,43 % ja polyesteriä (PES) 6,06 %. (Liu et al. 2018, 856 – 859.)  

 

3.3   Kulkeutuminen ilmakehään 
 

Mikromuovit voivat liikkua myös ilmavirtausten mukana. Tuulet voivat kuljettaa mikro-

muovia esimerkiksi kaatopaikoilta tai pölyistä. Cai et al. (2017, 24928 – 24934) tutkivat 

Kiinassa sijaitsevan Dongguan kaupungin laskeuman sisältämiä mikromuoveja. Tutkimuk-

sessa selvisi laskeuman sisältävän mikromuovia kuituina, vaahtomuovina, fragmentteina ja 

kalvoina, joista kuituja löytyi eniten. Muovit olivat PE-, PP- ja PS-muoveja. Kaikista tutki-

muksen näytteistä löytyi mikromuovia ja niiden määrä vaihteli noin 31 – 43 partikke-

lia/m2/päivä. Näytteenottimet olivat melkein 15 metrin korkeudessa. Tutkimuksen mukaan 

aiheesta olisi tärkeää tehdä lisää tutkimuksia ja selvittää varsinkin mahdollisuutta siihen, että 

ihmiset hengittävät mikromuovista ilmaa. (Cai et al. 2017, 24928 – 24934.) 

 

Toisessa tutkimuksessa Dehghani et al. (2017, 20360) tutkivat mikromuoveja Iranin pääkau-

pungin Teheran kaupunkipölystä. Kymmenestä näytteestä he pystyivät löytämään noin 88 – 

605 mikromuovipartikkelia 30 grammaa kuivaa pölyä kohti. Pölystä löytyi eniten mustia ja 

keltaisia mikromuovipartikkeleja, jotka olivat kooltaan 250 – 500 µm. Tutkimuksen mukaan 

aikuiset ihmiset hengittävät normaaliolosuhteissa (100 mg irtopölyä päivässä) noin 107 – 

736 mikromuovipartikkelia vuodessa. Lasten arvioidaan altistuvan katupölyn mikromuo-

ville enemmän kuin aikuisten, koska katupöly voi kulkeutua lapsen suuhun lapsen maistel-

lessa omia käsiään, tavaroita ja mahdollisesti myös maata. Lasten arvioitiin altistuvan nor-

maaliolosuhteissa (200 mg irtopölyä päivässä) noin 214 – 1472 kaupunkipölyn mikromuo-

vipartikkelille vuodessa. (Deghani et al. 2017, 20360.) 

 

Myös Suomessa on tutkittu hengitysilman sisältävän mikromuovia. Lokakuussa 2018 Yle 

uutisoi Saaristomeren tutkimuslaitoksen keränneen suurtehoimurilla ilmasta runsaasti mik-

romuovia. Tämä tarkoittaa sitä, että myös Suomessa hengitämme sisäämme mikromuovia. 
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Vielä ei kuitenkaan tiedetä, millaisia vaikutuksia mikromuovi aiheuttaa hengitysteihin kul-

keutuessaan. (Piirainen 2018.)  

 

3.4   Kulkeutuminen ravintoketjuun 
 

Mikromuovit voivat ajautua myös eläimiin ja ruoan kautta myös ihmisiin. Mikromuovia on 

löydetty monista eri vesien eläimistä, esimerkiksi kaloista ja hummereista. GESAMP:n 

(2015, 45) raportissa kerrotaan Farrellin ja Nelsonin tutkimuksesta, jossa tutkittiin 0,5 µm 

kokoisten PS-mikromuovien siirtymistä ravintoketjussa. Tutkimuksessa muovihiukkasille 

altistuneita simpukoita syötettiin ravuille. Rapujen elimistöstä löytyi tämän jälkeen näitä 

muovipartikkeleita vatsasta, maksasta, haimasta, munasarjasta ja kiduksista. Kolmen viikon 

jälkeen suurin osa mikromuovipartikkeleista oli poistunut rapujen elimistöstä. (GESAMP 

2015, 45.) 

 

Mikromuoveja on löydetty myös niin eläinplanktonista, hietamadoista, simpukoista, oste-

reista, kaloista, merikilpikonnista, delfiineistä, valaista ja merilinnuista (Li et al. 2017, 365). 

Mikromuoveja on siis levinnyt niin suuri- kuin myös pienikokoisiin eliöihin. On arvioitu, 

että merien muovit ovat vaikuttaneet 693:n lajiin vuonna 2015. Näistä 267:n lajin elimistöstä 

on löytynyt muovia. Mikromuovien määrät eliöissä vaihtelevat, mutta esimerkiksi Kiinan 

kalamarkkinoiden simpukoista mikromuovia on löydetty 4,3 – 57,2 partikkelia yksilöstä. 

Kanadassa sinisimpukoista on löydetty jopa 178 mikromuovipartikkelia yksilöstä. Pohjan-

meren ja Itämeren pohjakalalajeista mikromuovia on löydetty 0,03 ± 0,18 partikkelia yksi-

lössä. (Wang et al. 2018, 215 – 216.) 

 

Kuten Rist et al. (2018, 724 – 725) nostaa esille, on muistettava, että mikromuovit voivat 

kulkeutua ihmiseen monien reittien kautta. Tutkimuksissa ja mediassa on keskitytty paljon 

varsinkin merieläimien kautta ihmisten ruokapöytään kulkeutuviin mikromuoveihin, mutta 

mikromuovia kulkeutuu ihmiseen myös muiden ruokalajien sekä esimerkiksi hengityksen 

kautta, mahdollisesti myös ihokosketuksen. (Rist et al. 2018, 724 – 725.) On arvioitu, että 

ihmiset altistuvat noin 27:lle mikrosaasteelle vihannesten ja hedelmien kulutuksen kautta. 

Luku on arvioitu kasvien kasteluveden sisältävien mikrosaasteiden perusteella. Monet näistä 

mikrosaasteiden kemikaaleista ovat muovin tuotannon lisäaineita. (Ng et al. 2018, 1384.)  
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4   VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 
 

Mikromuovien vaikutukset organismeihin ja terveyteen on alkanut huolestuttaa ihmisiä. 

Mikromuoveista aiheutuvat vaikutukset ympäristöön voivat olla fyysisiä, kemiallisia tai bio-

logisia. (Li et al. 2017, 365.) Yhtenä mikromuovien vaikutuksena voidaan mahdollisesti pi-

tää myös nanomuovin syntyä, sillä mikromuovi voi hajota edelleen pienemmiksi palasiksi 

synnyttäen nanomuovia (Gigault et al. 2018, 1032). Nanomuovin tutkiminen on kuitenkin 

vielä todella alussa, eikä sen aiheuttamista vaikutuksista tiedetä vielä paljoa. 

 

4.1   Mikromuovien kemikaalit ja niiden vaikutukset 
 

Mikromuoviin liittyvät kemikaalit voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään 

kuuluvat kemikaalit, jotka mikromuovit absorboivat ympäristöstä itseensä. Esimerkiksi ve-

dessä kelluvien mikromuovien pintaan voi kiinnittyä vedestä erilaisia kemikaaleja ja ympä-

ristömyrkkyjä. Toiseen ryhmään kuuluvat kemikaalit, joita mikromuovi päästää itsestään 

ympäristöönsä. Näihin kuuluvat muovien lisäaineet, monomeerit ja oligomeerit. (Teuten et 

al. 2009, 2028.) Monomeeri on polymeerin rakenneyksikkö (Muoviteollisuus ry 2018).  Oli-

gomeeri on puolestaan molekyyli, joka koostuu yleensä noin kymmenestä monomeerista. Se 

eroaa polymeeristä siten, että polymeerissä monomeereja on satoja tai jopa miljoonia enem-

män. (Kangasniemi 2007.)  

 

Joillakin mikromuovien kemikaaleilla tiedetään olevan biologisia vaikutuksia. Bisfenoli-A 

(BPA) on yksi muovin monomeeri. (Teuten et al. 2009, 2028.) BPA pystyy matkimaan est-

rogeeniä, joka on naishormoni. Täten BPA voi vaikuttaa lisääntymiseen, hedelmällisyyteen, 

oppimiseen ja myös immuunijärjestelmään. Kemikaali onkin yhdistetty eläinten hormoni-

toiminnan ongelmiin. (Yle 2011.) Myös muovin lisäaineena käytetyllä alkyylifenolilla on 

estrogeeninen vaikutus. Muovin pehmittimenä käytetyt ftalaatit on yhdistetty testosteronin 

muodostumisen laskuun. (Teuten et al. 2009, 2028.) Li et al. (2017, 365 – 366) kertoo ra-

portissaan tutkimuksesta, jossa ostereita altistettiin PS-mikromuoville. Kahden kuukauden 

altistuksen jälkeen ostereissa havaittiin oosyyttien eli varhaismunasolujen vähenemistä ja 
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siittiöiden nopeuden laskua. Tästä voitiin olettaa aiheutuvan lisääntymishäiriöitä. (Li et al. 

2017, 365 – 366.)  

 

Mikromuovit voivat myös sitoa itseensä kemikaaleja ympäristöstä. Wang et al. (2018, 209 

– 211) tutkivat vuosina 1972 – 2017 julkaistujen tieteellisten tutkimusten perusteella poly-

kloorattujen bifenyylien (PCB), diklooridifenyylitrikloorietaanien (DDT) ja lindaanien 

(HCH) pitoisuuksia mikromuoveissa. He erittelivät pitoisuudet suurissa kaupungeissa, pie-

nissä kaupungeissa ja kaukaisilla saarilla. PCB-konsentraatiot suurissa kaupungeissa koho-

sivat jopa 300 ng:aan grammassa mikromuoveja ja PCB:tä löytyi yhdisteistä eniten. Tutki-

muksen suuret kaupungit olivat Australian ja Portugalin kaupunkeja. Pienissä kaupungeissa 

minkään yhdisteen konsentraatiot eivät nousseet yli 50 ng/g ja kaukaisilla saarilla yhdistei-

den pitoisuudet pysyivät alle 20 ng/g. DDT- ja HCH-arvot kohosivat kuitenkin muutamassa 

paikassa PCB-arvoja suuremmiksi. Mikromuoveihin kiinnittyneiden yhdisteiden määrään 

vaikuttaa alueellinen teollistumisen määrä. (Wang et al. 2018, 209 – 211.)  

 

Muovin materiaali, väri, koko ja kemikaalinen koostumus vaikuttavat siihen, miten mikro-

muovi imee itseensä kemikaaleja. Mikromuovien hydrofobisen eli vesipakoisen luonteen 

vuoksi orgaaniset kemikaalit imeytyvät mikromuoveihin helposti. Wang et al. (2018, 210– 

213) tutkivat mikromuovin värin vaikutusta mikromuoviin kiinnittyviin yhdisteisiin. He ja-

koivat mikromuovit mustiin, valkoisiin, värillisiin sekä ikääntyneihin ja tutkivat niiden PCB-

, DDT- ja PAH-pitoisuuksia Portugalin rannikolta otetuista näytteistä. Selvisi, että PCB ja 

PAH konsentraatiot olivat suuremmat mustissa ja ikääntyneissä mikromuoveissa kuin val-

koisissa ja värillisissä. DDT konsentraatiot olivat puolestaan suurimmat ikääntyneissä mik-

romuoveissa, kun taas mustissa, valkoisissa ja värillisissä konsentraatiot olivat vähän pie-

nemmät. Yhdisteiden konsentraatioarvot vaihtelivat suuresti mittauspaikan mukaan. PCB-

arvot olivat suurilta osin alle 100 ng:a grammassa mikromuoveja, mutta suurimmat yksittäi-

set huiput nousivat yli 200 ng:aan. PAH-arvot olivat suurilta osin alle 500 ng/g, mutta yksit-

täiset piikit nousivat jopa lähemmäs 45 000 ng/g. DDT-arvot olivat suurilta osin alle 15 ng/g, 

mutta huiput nousivat yli 40 ng/g. (Wang et al. 2018, 210 – 213.) 
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Mustien mikromuovien absorptiokykyyn voi vaikuttaa se, että niissä voi olla enemmän lisä-

aineita. Ikääntyneet mikromuovit tarkoittavat mikromuoveja, jotka ovat olleet kauan ympä-

ristössä. Ne jälkikellertyvät ja rappeutuvat. Pitkä ajanjakso ympäristössä voi kasvattaa muo-

viin sitoutuneiden kemikaalien määrää ja niiden kulkeutumista syvemmälle muovipartikke-

liin. Lisäksi muovin kuluminen antaa enemmän tarttumapintaa kemikaaleille. Jotkin tutkijat 

ovat kuitenkin esittäneet, että merissä muovin sitomat kemikaalit vapautuisivat muovista sen 

siirtyessä puhtaampaan vesiympäristöön. Lisäksi on väitetty, että muovin kuluminen tapah-

tuisi muovin rantauduttua, kun taas kemikaalien imeytyminen tapahtuisi merellä. (Wang et 

al. 2018, 210 – 213.)  

 

Muovin materiaali vaikuttaa sen absorptiokykyyn. PE-muovi imee itseensä paremmin ym-

päristömyrkkyjä kuin muut muovilajit. PE- ja PP-muovit ovat kumimaisia muoveja, kun taas 

PS ja PVC ovat lasimaisia. Kumimaiset muovit pystyvät sitomaan itseensä paremmin kemi-

kaaleja kuin lasimaiset muovit. Kumimaiset muovit ovat joustavampia ja niillä on enemmän 

tilaa molekyylien välissä, kun taas lasimaisilla muoveilla rakenne on tiheämpi. Kemikaalit 

myös diffusioituvat helpommin pienemmän tiheyden omaaviin mikromuoveihin. Myös par-

tikkelin koko vaikuttaa sen absorptiokykyyn. Pienemmät partikkelit imevät itseensä enem-

män kemikaaleja kuin suuret partikkelit. Pienemmillä partikkeleilla imemispinta on suu-

rempi ja kemikaalien diffuusion etäisyys on pienempi. Voidaan siis sanoa, että mustat, pie-

nikokoiset ja kumimaiset mikromuovit imevät itseensä eniten kemikaaleja. (Wang et al. 

2018, 215.) 

 

Mikromuovit pystyvät sitomaan myös raskasmetalleja. Mikromuovien on tutkittu absorboi-

van muun muassa alumiinia, rautaa, hopeaa, mangaania, kuparia, sinkkiä ja lyijyä merive-

destä. Esimerkiksi Brennecke et al. (2016) tutkivat, miten PS- ja PVC-mikromuovit absor-

boivat merivedestä kuparia ja sinkkiä. Molempien mikromuovityyppien huomattiin absor-

boivan näitä metalleja. (Brennecke et al. 2016, 189 – 190.) Mikromuovien toimiminen ras-

kasmetallien kuljettajina aiheuttaa vaaran eliöstölle, mikäli raskasmetallit voivat kulkeutua 

mikromuovien mukana myös eliöihin. 
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4.2   Vaikutukset eläimissä ja ihmisissä 
 

Mikromuoveilla voi olla fyysisiä, kemiallisia ja biologisia vaikutuksia eliöihin. Eliöiden syö-

dessä muovia, muovi vaikuttaa eliön ruoansulatusjärjestelmään ja voi aiheuttaa jopa eliön 

nääntymisen nälkään. Esimerkiksi sinisimpukoiden niellessä mikromuovia, muovi kulkeu-

tuu suolistoon ja kerääntyy ruoansulatuskanavan onkaloihin ja putkiin. Wang et al. (2018, 

216 – 217) tutkimus kuitenkin arvioi, että mikromuoveja täytyy olla paljon vedessä, jotta 

siitä aiheutuisi suuria fyysisiä vaikutuksia. Kemiallisiin vaikutuksiin kuuluvat Mikro-

muovien kemikaalit ja niiden vaikutukset -kappaleessa käsitellyt ongelmat, eli mikro-

muovien toimiminen kemikaalien kuljettajana sekä mikromuoveista irtoavat yhdisteet ja li-

säaineet. Mikromuovit voivat kuljettaa kemikaaleja eliöihin ja vapauttaa niitä desorption 

kautta. On esimerkiksi tutkittu, että isoliitäjä-lintujen rasvakudoksen PCB-määrä oli suoraan 

yhteydessä niellyn mikromuovin määrään. Mikromuovit myös siirtyvät helpommin eliöihin 

pienen kokonsa takia. Mikromuoveista irtoavilla yhdisteillä, kuten PCB:llä ja BPA:lla, voi 

olla karsinogeenisiä, teratogeenisiä ja mutageenisiä vaikutuksia. Biologisia vaikutuksia mik-

romuovit aiheuttavat esimerkiksi siten, että ne voivat kuljettaa niihin takertuneita lajeja uu-

sille alueille merivirtojen ja tuulten mukana. (Wang et al. 2018, 216 – 217.) Mikromuoveista 

on muodostunut liikkuvia elinympäristöjä vesien leville, sammaleläimille, siiroille, merien 

madoille ja mikrobeille (Ng et al. 2018, 1379).  

 

Mikromuovien vaikutuksista ihmisissä ei vielä tiedetä paljoa. Joitain mahdollisia vaikutuk-

sia mikromuoveilla ihmiskehoon on kuitenkin havaittu ja arvioitu olevan. Mikromuovit voi-

vat aiheuttaa oksidatiivista stressiä epiteeli- ja aivosolulinjoissa. Mikromuovit voisivat siis 

aiheuttaa paikallisia vaikutuksia immuunijärjestelmässä ja tulehdusta suolistossa. Mikro-

muovit voivat siirtyä myös imusuonistoon. Nisäkkäillä tämän hetkisen tiedon mukaan mik-

romuovit eivät pääsisi syvälle elimiin. Sen sijaan nanomuovit voivat todennäköisesti kul-

keutua muun muassa maksaan, munuaisiin, aivoihin, sydämeen ja istukkaan. Nanomuovit 

voivat olla vuorovaikutuksessa proteiinien, lipidien ja hiilihydraattien kanssa. On mahdol-

lista, että nanomuovit voisivat vaikuttaa keskushermostoon. Tätä väitettä tukevat tutkimuk-

set nanomuovien vaikutuksesta katkarapujen ja kalojen käyttäytymisen muutoksiin. Nano-

muoveilla saattaa olla vaikutuksia myös lisääntymisen toimintahäiriöihin. (Waring et al. 
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2018, 66 – 67.) Mahdolliset arvioidut vaikutukset ovat kuitenkin vain arvioita, joten tarvi-

taan lisää tutkimusta, jotta vaikutuksista tiedettäisiin varmasti.  

 

On mahdollista, että hengityksen kautta kulkeutuvat mikromuovit aiheuttaisivat erilaisia ter-

veyshaittoja varsinkin, jos hengitettävien mikromuovien määrä on suuri. Mikromuovit voi-

vat aiheuttaa haittoja teollisuuden ympäristöissä, joissa käsitellään synteettisiä tekstiilejä, 

PVC:tä tai vanua. Tällaisissa olosuhteissa työntekijöillä on havaittu esiintyvän ärsytystä hen-

gitysteissä, yskää ja keuhkojen tilavuuden pienenemistä. (Kole et al. 2017, 21.) Nämä olo-

suhteet voivat aiheuttaa esimerkiksi interstitiaalisia keuhkosairauksia. Yleisesti ympäristöstä 

kulkeutuvat mikromuovimäärät saattavat myötävaikuttaa myös hengitys- sekä sydän- ja ve-

risuonitauteihin. (Prata 2017, 123.) Mikromuovit voivat vaikuttaa myös kemiallisesti hengi-

tysteiden kautta. Esimerkiksi autojen renkaista irtoavan pölyn mukana on tutkittu kulkeutu-

van metalleja. Rengaspölyn mukana kulkeutuvien vesiliukoisten sinkin ja kuparin on huo-

mattu aiheuttavan sydämen oksidatiivista stressiä tutkimuksessa, jossa rottia altistettiin suu-

rille määrille tätä pölyä. Hengitysteiden kautta kulkeutuva sinkki on yhdistetty akuutteihin 

vaikutuksiin hengityksessä. (Kole et al. 2017, 22.) 

 

4.3   Vaikutukset maaperään ja kasveihin 
 

Koska mikromuoveja päätyy myös maaperään, on tärkeää tutkia, millaisia vaikutuksia muo-

vipartikkelit voivat siellä aiheuttaa. Machado et al. (2018, 9656 – 9665) tekivät tutkimuksen 

siitä, miten polyakryyli- ja polyesterikuidut, polyamidijyvät ja polyeteenifragmentit vaikut-

tivat maaperän irtotiheyteen, vedenpitokapasiteettiin, hydrauliseen johtavuuteen, maaperän 

koostumukseen sekä mikrobien aktiivisuuteen. Tutkimuksen mukaan mikromuovit heiken-

sivät maaperän irtotiheyttä ja mikrobien aktiivisuutta. Polyesterikuidut lisäsivät vedenpito-

kapasiteettia, mikä voi vaikuttaa maaperän kosteuteen ja kokonaishaihduntaan. (Machado et 

al. 2018, 9656 – 9665.) Liu et al. (2017, 908 – 916) tutkimuksen perusteella mikromuovit 

vaikuttavat maaperän liukoiseen orgaaniseen ainekseen ja maaperän entsyymien toimintaan. 

Tutkimuksessa käytetty 56 gramman määrä mikromuoveja maaperässä lisäsi ravinteiden 

määrää liukoisessa orgaanissa aineksessa. Mikromuovit todennäköisesti siis kiihdyttävät 

maaperän entsyymien toimintaa. Tämän voitaisiin ajatella olevan kasvien kasvulle hyödyksi, 

mutta aihe vaatii enemmän tutkimusta. (Liu et al. 2017, 908 – 916.)   
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Mikromuovien ei odoteta kulkeutuvan kasveihin, koska mikromuovit ovat sen verran suuri-

kokoisia tai niiden molekyylipaino on suuri. Sen vuoksi ne eivät pääse kasvin soluseinän 

läpi. Nanomuovit sen sijaan pystyvät kulkeutumaan kasvin solujen sisään. Eri kasvien omi-

naisuudet ja solujen läpäisevyys vaihtelevat, mutta yleensä alle 6 nm:n kokoiset partikkelit 

pystyvät kulkemaan soluseinän läpi. Nanomuovien varastoitumisesta ja kulkeutumisesta 

kasveissa ei ole vielä tutkimuksia. Myöskään nanomuovien myrkyllisyydestä kasveille ei 

vielä tiedetä. (Ng et al. 2018, 1384.)  

 

5   MIKROMUOVISAASTEEN VÄHENTÄMINEN 
 

Jotta mikromuovien määrää ympäristössä saataisiin vähennettyä, täytyy ottaa huomioon 

mikromuovien monet eri lähteet ja kulkeutumisreitit. Mikromuovien määrää voidaan pie-

nentää vähentämällä niiden syntyä, korvaamalla ne muilla materiaaleilla sekä estämällä nii-

den kulkeutumista ympäristöön ja ympäristössä. Myös mikromuovien aiheuttamia kemikaa-

lisia vaikutuksia voidaan vähentää pienentämällä muovin sisältämien myrkyllisten yhdistei-

den määriä sekä ympäristöstä itseensä sitovien, muita reittejä ympäristöön päätyvien ympä-

ristömyrkkyjen määriä. 

 

5.1   Mikromuovien kieltäminen ja korvaaminen 
 

Yksi keino pienentää mikromuovien määriä on vähentää primaaristen mikromuovien val-

mistusta. Mikromuoveja voitaisiin vähentää esimerkiksi kieltämällä mikromuovien käyttö 

kosmetiikassa ja hygieniatuotteissa. Monet valtiot ympäri maailman ovatkin jo kieltäneet tai 

suunnittelevat kieltävänsä tällaiset mikromuovia sisältävät tuotteet. Yhdysvallat kielsivät 

mikrohelmiä (microbeads) sisältävien terveydenhuollon ja kosmetiikan tuotteiden valmis-

tuksen vuonna 2016 sekä myymisen vuoteen 2018 mennessä. He myös kielsivät mikro-

muovia sisältävien käsikauppalääkkeiden myymisen vuoteen 2019 mennessä. Myös Kana-

dassa ja Iso-Britanniassa on kielletty hygienia- ja kosmetiikkatuotteiden mikrohelmet. Eu-

roopan kosmetiikkakauppaa edustava Cosmetics Europe on ilmoittanut mikrohelmien rajoit-

tamissuunnitelmastaan. (Smith 2018.) Ruotsissa mikromuovit on kielletty muun muassa 
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hammastahnoissa, suihkusaippuoissa ja shampoissa (Hakkarainen 2018). Kieltoja tai suun-

nitelmia kielloille on tehty myös Irlannissa, Taiwanissa ja Uudessa-Seelannissa. Myös Suo-

messa kansalaisaloite mikromuovien kieltämisestä kosmetiikassa on etenemässä eduskun-

nalle. (Sieppi 2018.) Kaikki tehdyt ja suunnitellut kiellot eivät kuitenkaan koske kaikkien 

hygienia- ja kosmetiikkatuotteiden mikromuoveja. Monet kiellot koskevat vain poispestäviä 

tuotteita, eivätkä iholle jätettäviä tuotteita. Mikromuovia on alettu korvaamaan kosmetiik-

katuotteissa luonnollisilla ja biohajoavilla vaihtoehdoilla.  

 

Kuluttajat voivat omilla ostovalinnoillaan vaikuttaa mikromuovien määrään ja käyttöön 

tuotteissa. Vaatteita ostaessa kannattaa välttää polyesteristä tehtyjä tuotteita ja suosia ekolo-

gisia materiaaleja. Kannattaa myös valita vaatteita, jotka kestävät pitkään. Vaikka nyky-yh-

teiskunnan muodin seuraaminen aiheuttaa trendien mukana uusien vaatteiden ostamista, on 

muistettava, että ylikulutus aiheuttaa ongelmia ympäristölle ja mahdollisesti lopulta myös 

ihmisille. Lisääntyneen ympäristöajattelun takia markkinoille on alkanut ilmestyä ekologi-

semmista materiaaleista valmistettuja vaatteita. Kuluttajat pystyvät ostopäätöksillään vai-

kuttamaan siihen, millaisia tuotteita kaupoissa on tarjolla. Mikäli monet suosisivat mikro-

muovittomia vaatteita, niiden kysyntä kasvaisi ja tarjonnan tulisi nousta vastaamaan tätä ky-

syntää. Sama pätee myös hygienia- ja kosmetiikkatuotteissa. 

 

5.2   Kulkeutumisen estäminen 
 

Mikromuovien syntymisen lisäksi niiden kulkeutumista ympäristöön voidaan estää tai aina-

kin vähentää. Jokainen kuluttaja voi vähentää mikromuovien kulkeutumista vähentämällä 

vaatteidensa pesukertoja. Arkipäiväiset vaatteet eivät yleensä heti likaannu ja monille vaat-

teille riittäisi välillä pelkkä tuuletus raikastamaan vaatteet. Pyykinpesukoneisiin on myös 

kehitetty, ja kehitetään tälläkin hetkellä, erilaisia mikromuovia kerääviä filttereitä. Esi-

merkki tästä on Cora Ball, joka laitetaan vaatteiden mukana pesukoneeseen, ja joka kerää 

pesun aikana vaatteista irtoavia mikromuoveja (Cora Ball 2018). On olemassa myös mikro-

muovia kerääviä pesupusseja, kuten Guppyfriend (Guppyfriend 2018). Jätevedenpuhdista-

moilla mikromuovien talteen otossa on vielä kehitettävää. Vaikkakin jätevedenpuhdista-

moilla voidaan saada suuri osa mikromuovista talteen, suuri määrä mikromuovia pääsee kul-
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keutumaan myös niiden lävitse. Jätevesien puhdistustehokkuudet vaihtelevat suuresti ym-

päri maailman, joissain maissa suurinta osaa jätevedestä ei edes kerätä ja puhdisteta (Falco 

et al. 2018, 922). Keinoiksi, joilla jätevesien puhdistamisen tehokkuutta voitaisiin kasvattaa, 

on esitetty muun muassa sedimentointia, hyydytettä, UV-säteilyä, hapettumistekniikoita ja 

hybridi silikageelejä. (Kole et al. 2017, 24.) Jätevedenpuhdistamojen toimintaa voitaisiin 

myös valvoa tarkemmin lailla ja määrätä rajat sille, kuinka paljon mikromuovia jäteveden-

puhdistamot saavat päästää ympäristöön. 

 

Myös hulevesien puhdistaminen vähentäisi mikromuovien kulkeutumista liikenteestä. Eri-

teltyjä viemärijärjestelmiä voitaisiin vähentää, jotta myös sadevedet kulkeutuisivat jäteve-

denpuhdistuslaitoksille. Tämä vaatisi jätevedenpuhdistamojen kapasiteetin kasvattamista. 

Toinen vaihtoehto olisi kehittää keräysjärjestelmät, jotka keräisivät mikromuovit ennen vie-

märiin tai pintavesiin pääsyä. Suurempien partikkelien määrää vedessä voitaisiin vähentää 

myös saostusaltailla. Myös asfaltin muokkaaminen vähemmän renkaita kuluttavaksi vähen-

täisi muovipäästöjä. (Kole et al. 2017, 24.) Myös autoilun vähentäminen yleisesti pienentäisi 

omalta osaltaan renkaiden kulumisesta aiheutuvia mikromuovipäästöjä. 

 

Roskaaminen aiheuttaa sekundaaristen mikromuovien syntyä, joten roskaamista tulisi saada 

vähennettyä. Yksi keino vähentää roskaamista olisi roskaamisen kieltäminen lailla ja mää-

rätä siitä annettavaksi sakkoja. Jätteenhuoltojärjestelmien kehittäminen olisi tärkeää ympäri 

maailman, varsinkin alueilla, joilla jätteet päätyvät huonosti hoidetuille kaatopaikoille tai 

luontoon. Myös kaatopaikkoja tulee kehittää sellaisiksi, ettei niistä pääsisi kulkeutumaan 

muovijätettä ympäristöön esimerkiksi suotovesien mukana.  

 

5.3   Muut vähennyskeinot 
 

Mikromuovien aiheuttamia vaikutuksia eläimissä ja ihmisissä voidaan vähentää pienentä-

mällä niiden mukana tuomaa kemikaalista kuormaa. Muovien tuotannossa voitaisiin vähen-

tää terveydelle haitallisten yhdisteiden käyttöä. On kehitetty esimerkiksi BPA-vapaita tuot-

teita, joissa BPA on korvattu muilla yhdisteillä. Joidenkin vaihtoehtoisten yhdisteiden, esi-

merkiksi fluoreeni-9-bisfenolin (BHPF), on kuitenkin tutkittu aiheuttavan myös terveyshait-

toja (Zhang et al. 2017, 1). Kaikkia vaihtoehtoisten yhdisteiden, esimerkiksi bisfenoli-S:n 
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(BPS) ja bisfenoli-F:n (BPF), terveysvaikutuksia ei ole tutkittu vielä tarkasti. (Kolatorova et 

al. 2017, 305). Lisäksi ympäristöön muita reittejä pääsevien ympäristömyrkkyjen ja raskai-

den metallien pääsy tulisi estää, jotta mikromuovit eivät sitoisi näitä yhdisteitä luonnossa 

itseensä ja kuljettaisi niitä eliöihin. Jotkin ympäristömyrkyt onkin jo useissa maissa kielletty 

lailla, kuten DDT, mutta näitä yhdisteitä löytyy edelleen luonnosta. Yksi keino olisi myös 

kehittää tekniikkaa, jolla nämä ympäristömyrkyt saataisiin putsattua luonnosta pois. Ylei-

sesti muovin kulutuksen vähentäminen vähentäisi myös mikromuovien syntyä. 

 

6   TULOKSET 
 

Yksi työn merkittävimmistä tuloksista on havainto siitä, että ajoneuvojen renkaat ovat yksi 

suurimmista mikromuovien lähteistä. Tätä väitettä tukevat useammat eri kirjallisuuslähteet. 

Taulukon 1 mukaan liikenteen mikromuovipäästöt voisivat olla jopa kahdeksankertaiset ver-

rattuna vaatteiden mikromuovipäästöihin. Sherringtonin (2016) mukaan ero ei olisi maail-

manlaajuisesti niin suuri. Kosmetiikan osuus mikromuovien lähteenä on aika pieni, mahdol-

lisesti alle kymmenesosa vaatteiden päästöistä. SBR-kumia sisältävät tekonurmet osoittau-

tuivat myös yhdeksi suureksi mikromuovien lähteeksi. Suuremmista muovikappaleista ir-

toavien mikromuovien määrissä on vielä tutkittavaa, mutta määrät voitaisiin olettaa suureksi 

luonnossa olevan suuren muovijätemäärän takia. 

 

Mikromuovit ovat päässeet kulkeutumaan hyvin laajasti vesistöihin, maaperään, ilmaan ja 

ravintoketjuun. Niitä löytyy kaikkialta, kaupungeista napa-alueille asti. Käsiteltyjen tutki-

musten perusteella fragmentteja ja kuituja löytyi ympäristöstä eniten. Muovilaaduista var-

sinkin PE, PP ja PS esiintyivät useissa eri tutkimuksissa. Vesistöihin mikromuovit kulkeu-

tuvat muun muassa jätevedenpuhdistamoiden, hulevesien, kaatopaikkojen ja roskaamisen 

kautta. Jätevesien puhdistustehokkuudet vaihtelevat valtioittain, jolloin myös mikromuovia 

pääsee vaihtelevia määriä ympäristöön. Maaperästä mikromuovia on löydetty pintamaan li-

säksi maanpinnan alta. Hengitysilman on tutkittu myös sisältävän mikromuovia, myös Suo-

messa tehdyn tutkimuksen mukaan. Mikromuovia on löydetty myös niin pieni- kuin myös 

suurikokoisista eläimistä ja sen on tutkittu pystyvän siirtymään ravintoketjussa eteenpäin.  
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Mikromuovilla voi olla kemiallisia, biologisia ja fyysisiä vaikutuksia. Mikromuovit voivat 

vapauttaa itsestään kemikaaleja ympäristöön, muun muassa BPA:ta ja ftalaatteja, jotka voi-

vat vaikuttaa eliön hormonitoimintaan. Lisäksi mikromuovit pystyvät sitomaan itseensä ym-

päristömyrkkyjä ja metalleja ympäristöstä ja kuljettamaan niitä eteenpäin. Muovin ab-

sorptiokykyyn vaikuttaa sen materiaali, väri, koko ja kemikaalinen koostumus. Wang et al. 

(2018) tutkimuksen mukaan mustat, pienikokoiset ja kumimaiset (PE ja PP) mikromuovit 

sitovat parhaiten itseensä kemikaaleja. Fyysisiä vaikutuksia mikromuovi voi aiheuttaa ker-

tymällä eliöiden elimistöön. Mikromuovien ja nanomuovien arvioidut vaikutukset ihmisen 

terveyteen ovat vielä enimmiltä osin arvioita. 

 

Mikromuovien vähennyskeinoja pohdittaessa on tärkeää huomioida mikromuovin monet eri 

lähteet ja kulkeutumisreitit. Hygienia- ja kosmetiikkatuotteissa mikromuovien käyttöä on jo 

rajattu useammassa valtiossa ja mikromuovia on korvattu luonnollisemmilla ainesosilla. 

Synteettisten kankaiden, muun muassa polyesterin, välttäminen ja pesukertojen vähentämi-

nen auttavat myös pienentämään jätevedenpuhdistuslaitoksille aiheutuvaa mikromuovikuor-

maa. Kuluttaja pystyy ostovalinnoillaan vaikuttamaan suuresti siihen, kuinka paljon mikro-

muovia hän kuljettaa ympäristöön. Jokainen on myös vastuussa siitä, että laittaa muoviroskat 

roskikseen, eikä heitä niitä luontoon. Jätevedenpuhdistamojen tehokkuuden lisääminen ja 

kaatopaikkojen kunnossapito ovat myös merkittävässä asemassa vähennyskeinoja mietittä-

essä. Hulevesien puhdistukseen olisi myös tärkeää löytää toimivia keinoja, jotta liikenteen 

suuret mikromuovipäästöt saataisiin kerättyä talteen.  

 

Kuvassa 3 on esitetty yhteenvetona mikromuovien merkittävimmät lähteet, kulkeutumisrei-

tit ja kohteet. Kaupunkipölyn ajatellaan sisältävän muun muassa tekonurmet, kotitalouspö-

lyn sekä rakennusten ja tavaroiden kulumisen. 
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Kuva 3. Suurimmat mikromuovien lähteet, kulkeutumisreitit ja kohteet. (clip arts: Powerpoint) 

 

 

7   JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tulosten perusteella voidaan huomata, että sekundaarisista lähteistä syntyy enemmän mik-

romuovia kuin primaarisista lähteistä. Eri lähteistä peräisin olevien mikromuovimäärien tut-

kimisessa on kuitenkin vielä kehitettävää, koska mikromuovien esitetyt syntymäärät vaihte-

levat suuresti eri kirjallisuuslähteissä. Myös primaaristen ja sekundaaristen mikromuovien 

määrittely vaihtelee eri lähteissä, joten yleisesti sovitut määritelmät helpottaisivat tiedon kä-

sittelyä ja vertailua.  

 

Muovin käytön koko ajan lisääntyessä olisi erittäin tärkeää kehittää mikromuovien talteen-

ottoa ja kulkeutumisen estämistä ympäristöön. Koska liikenne ja vaatteet aiheuttavat mah-

dollisesti suurimmat mikromuovipäästöt, on näiden päästöjen vähentäminen ja kulkeutumi-

sen estäminen ympäristöön erittäin tärkeää. Liikenteestä hulevesiin kulkevia mikromuoveja 
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tulisi alkaa keräämään esimerkiksi sadevesiviemäreihin sijoitetuilla suodattimilla tai suoda-

tusaltailla. Pyykinpesussa irtoavien mikromuovien keräämiseksi on myynnissä jo erilaisia 

pesukoneeseen laitettavia mikromuovikeräimiä, joten näiden käyttöä tulisi lisätä. Pesuko-

neisiin integroituja mikromuovikeräimiä tulisi myös kehittää. Myös jätevedenpuhdistamo-

jen mikromuovinkeräykselle tulisi tehdä yleisiä rajoja sallittujen mikromuovipäästöjen suu-

ruuksille.  

 

Mikromuovien vaikutuksissa luontoon, eläimiin ja ihmisiin on vielä paljon tutkimusaukkoja. 

Suurin osa tutkimuksista sijoittuu merissä oleviin mikromuoveihin, joten esimerkiksi maa-

perässä olevat mikromuovit tarvitsisivat enemmän tutkimusta. Esimerkiksi, olisi hyvä tutkia, 

sitovatko mikromuovit maaperästä saasteita ja ympäristömyrkkyjä niin kuin vesistöissä. 

Myös eläinlajeista eniten on keskitytty vasta merieläimiin. Mikromuovien vaikutuksista ih-

misten terveyteen tarvitaan vielä paljon lisää tutkimusta, koska tähän asti vaikutukset ovat 

perustuneet enemmän arvioihin. Tutkimusta tarvitaan muun muassa siitä, ovatko mikro-

muovien kuljettamat kemikaalimäärät tarpeeksi suuria aiheuttamaan vahinkoa ihmisen ter-

veydelle. Nanomuovit ovat osoittautuneet myös mahdollisesti ihmisten terveyttä uhkaavaksi 

ryhmäksi, joten niiden vaikutuksia ihmisiin tullaan todennäköisesti tulevaisuudessa tutki-

maan enemmän.  

 

8   YHTEENVETO 
 

Muovin tuotanto on viimeisten vuosikymmenten aikana kasvanut nopeasti, mikä on aiheut-

tanut myös mikromuovin määrän suuren kasvun. Tässä työssä kerättiin yhteen kokonaisku-

vaa mikromuovista. Työn tavoitteena oli selvittää mikromuovien lähteitä, kulkeutumisreit-

tejä ja vaikutuksia ympäristöön sekä pohtia mahdollisia keinoja vähentää mikromuovia ja 

estää sen kulkeutumista ympäristöön. Työstä rajattiin pois elintarvikemuovin vaikutukset 

suoraan ravintoon. 

 

Mikromuovin lähteet voidaan jakaa primaarisiin ja sekundaarisiin lähteisiin mikromuovin 

syntymisen perusteella. Primaarisiin lähteisiin kuuluvat muun muassa muovipelletit sekä hy-

gienia- ja kosmetiikkatuotteissa olevat mikromuovit. Sekundaaristen lähteiden osuus on suu-
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rempi ja siihen kuuluvat muun muassa autojen renkaat, tekstiilit, maalit, suuremmat muovi-

kappaleet sekä kaupunkipöly. Autojen renkaat ovat yksi suurimmista mikromuovien läh-

teistä.  

 

Mikromuovit ovat kulkeutuneet vesistöihin, maaperään, ilmaan ja ravintoketjuun. Koska lii-

kenteestä aiheutuu yhdet suurimmista mikromuovipäästöistä, ovat hulevedet todennäköisesti 

yksi merkittävimmistä mikromuovien kuljettajista. Vaatteista irtoavat mikromuovit kulkeu-

tuvat pyykinpesusta viemärin kautta jätevedenpuhdistamolle, jonka läpi osa mikromuovista 

pääsee jatkamaan vesistöihin. Mikromuovia kulkeutuu ympäristöön myös kaatopaikoilta 

sekä roskaamisen takia. Mikromuovia on löydetty niin meristä kuin myös järvistä, pinta-

maasta sekä syvemmältä maaperästä, hengitysilmasta ja suuri- sekä pienikokoisista eläi-

mistä. 

 

Mikromuovit pystyvät sitomaan itseensä yhdisteitä ympäristöstä, muun muassa ympäristö-

myrkkyjä sekä metalleja. Ne pystyvät myös päästämään itsestään kemikaaleja, kuten BPA:ta 

ja ftalaatteja. Muovin absorptiokykyyn vaikuttavat sen materiaali, koko, väri ja kemikaali-

nen koostumus. Fyysistä haittaa mikromuovi voi aiheuttaa kertymällä eliöihin. Mikro-

muovin vaikutukset ihmisten terveyteen ovat vasta arvioita. 

 

Keinoja vähentää mikromuovia ovat muun muassa mikromuovin kieltäminen ja korvaami-

nen se muilla materiaaleilla. Kuluttaja pystyy vaikuttamaan mikromuovien määrään valitse-

malla mikromuovittomia tuotteita. Mikromuovin kulkeutumista voidaan myös estää kehittä-

mällä mikromuovin keräystä hulevesistä ja jätevedenpuhdistamoilta sekä parantamalla kaa-

topaikkojen kuntoa. Myös roskaamisen vähentäminen on avainasemassa mikromuovipääs-

töjä vähennettäessä. Muovin aiheuttamia kemikaalisia haittoja saataisiin vähennettyä kor-

vaamalla muovin tuotannossa käytetyt, terveydelle haitalliset aineet turvallisemmilla ai-

neilla. Haittoja saataisiin vähennettyä myös ympäristöön muita reittejä pitkin pääsevien ym-

päristömyrkkyjen ja metallien estämisellä, jotta mikromuovit eivät pystyisi kuljettamaan 

näitä yhdisteitä eläimiin ja ihmisiin. Vähentämisen toteuttamiseksi voitaisiin esimerkiksi 

säätää lakeja ja kehittää tekniikkaa. 
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Lisää tutkimusta tarvitaan varsinkin mikromuovien vaikutuksista eläinten ja ihmisten ter-

veyteen. Tulisi selvittää, aiheuttavatko ihmisiin kulkeutuvat mikromuovi- ja kemikaalimää-

rät haittaa terveydelle sekä millaisia vaikutuksia mikromuovista hajoavalla nanomuovilla on 

ihmiskehoon.  
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