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Tämän kandidaatintyön teoriaosan tavoitteena oli selvittää mahdollisia erotusmenetelmiä mikromuovin 

poistamiseen vedestä. Monilla nykyaikaisilla vedenpuhdistusmenetelmillä pystytään erottamaan yli 95 

prosenttia käsiteltävän veden sisältämistä mikromuovipartikkeleista. Lisäksi muiden aineiden, kuten 

kaoliinin, erotukseen suunniteltuja prosesseja pystytään potentiaalisesti hyödyntämään mikromuovin 

poistamisessa vedestä. Ongelmana ovat kuitenkin alle 20 mikrometrin kokoiset muovipartikkelit. 

Johtuen vedenpuhdistamoiden suurista käsittelykapasiteeteista, puhdistettuihin vesivirtoihin saattaa 

jäädä miljoonia mikromuovipartikkeleita päivittäin.  

Etenkin membraanibioreaktori, hiekka- ja kiekkosuodatus sekä sähkökoagulaatio vaikuttavat 

potentiaaliselta erotusmenetelmiltä mikromuovin poistamiseen vedestä. Membraanibioreaktorilla on 

saatu poistettua 99,9 % käsiteltävän veden sisältämistä mikromuovipartikkeleista. Vastaavasti 

hiekkasuodatuksella partikkeleista on saatu erotettua 97,1 % ja kiekkosuodatuksella 98,5 %. 

Sähkökoagulaatiolla on päästy 99 massaprosentin erotustehokkuuteen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, 

että vielä tarvitaan lisää tutkimuksia eri erotusmenetelmillä etenkin alle 20 mikrometrin kokoisten 

mikromuovipartikkelien poistamisessa vedestä. 

Kokeellisen osan tavoite oli selvittää hiekkasuodatuksen potentiaali mikromuovin erotuksessa vedestä. 

Laboratoriokokeet suoritettiin soralla ja kvartsihiekalla täytetyllä laboratoriomittakaavan 

kolonnilaitteistolla, jonne kaadettiin savukkeiden filttereistä ja ionivaihdetusta vedestä synteettisesti 

valmistettu mikromuovisuspensio. Hiekkasuodatuksen erotustehokkuus laskettiin massaosuutena. 

Lopuksi tutkittiin hiekkasuodatettujen näytteiden sisältämää kiintoainetta 

pyyhkäisyelektronimikroskoopilla 0,2 mikrometrin ruiskusuodattimen pinnalta sekä syöttösuspension 

sisältämän muovin rakennetta valomikroskoopilla. 

Hiekkasuodatetut vesinäytteet sisälsivät läpi päässeen mikromuovin lisäksi kiviainesta. Mikromuovista 

saatiin poistettua noin 99 massaprosenttia, kuitenkin approksimoiden epäpuhtauksien määrää 

ruiskusuodatuskokeista saatujen kiintoainepitoisuuksien avulla. Tulosten perusteella hiekkasuodatus 

toimii suurikokoisen (silmin havaittavissa olevan) mikromuovin poistamiseen vedestä. 
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Kirjallisuusosa 

1. Johdanto 

 

Viimeisen 50 vuoden aikana muovin käyttö on 20-kertaistunut ja sen oletetaan kaksinkertaistuvan 

seuraavan 20 vuoden sisällä (WEC 2016). Vuosien 1950 ja 2015 välillä muovin valmistus on kasvanut 

2,3 miljoonasta tonnista 448 miljoonaan tonniin vuodessa (National Geographic 2019). Kuvassa 1 on 

esitetty muovin valmistuksen kehitys 50-luvulta lähtien. 

 

 

Kuva 1 Muovin valmistuksen historia miljoonina tonneina (mukaillen National Geographic 2018). 

 

Muovin käytön räjähdysmäinen kasvu johtuu materiaalin monista hyvistä ominaisuuksista. Muovi on 

edullista valmistaa, helppoa muotoilla, se on kevyttä mutta kuitenkin suhteellisen kestävää. Materiaalia 

käytetään niin ajoneuvojen osissa, rakennusmateriaalina, elektroniikassa, vaatteissa, päivittäistuotteissa 

kuin niiden pakkausmateriaalina. Muovin käytöllä on lukuisia etuja. Keveyden ansiosta logistiikan 

energiakustannukset pienenevät, mikä on suoraan suhteessa fossiilisten polttoaineiden käyttöön. 
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Erinomaisen eristävyyden ansiosta muovi vähentää rakennusten lämpöhäviötä ja kylmälaitteiden 

energiantarvetta. Elintarvikepakkauksissa muovi pidentää ruoan säilyvyyttä pitämällä suojakaasun 

pakkauksen sisällä ja suojaa ulkoisilta haitoilta, mikä pienentää ruokahävikkiä. Lisäämällä muovia 

muihin materiaaleihin pystytään luomaan monipuolisia komposiittimateriaaleja, joilla saadaan 

esimerkiksi lasikuidun lujuus yhdistettyä muovin keveyteen. Esimerkiksi pesäpallo- ja jääkiekkomailoja 

valmistetaan hiili- ja lasikuitukomposiiteista.  Muovi on siis hyödyllinen materiaali ja sitä on kaikkialla 

ympärillämme. Vuosittain tuotetun muovin käyttökohteet on havainnollistettu kuvassa 2. 

 

Kuva 2 Valmistetun muovin käyttö miljoonissa tonneissa (mukaillen National Geographic 2018). 

 

Muoviteollisuuden jatkuvalla kasvamisella on myös varjopuolensa. Kuten kuvasta 2 huomataan, 161 

miljoonaa tonnia vuosittain valmistetusta 448 miljoonasta tonnista käytetään pakkausmateriaalina. Tämä 

vastaa lähes 40 % vuosittain valmistetusta muovista. Se siis käytetään kerran ja on tämän jälkeen jätettä. 

Samanaikaisesti vain viidesosa maailman muovijätteestä kierrätetään (National Geographic 2018). 

Vuonna 2015 maailmassa arveltiin olevan 6300 miljoonaa tonnia muovijätettä, ja nykyisellä 

muoviteollisuuden kehityksellä vuonna 2050 sitä tulee olemaan 12 000 miljoonaa tonnia (Geyer, 

Jambeck et al. 2017). Suurten jätemäärien epäeettinen hävittäminen vesistöihin etenkin Aasian 

rannikkoalueilla on aiheuttanut merten saastumista muoviroskasta. Tämän lisäksi muovia päätyy meriin 

huonosti hoidetuilta kaatopaikoilta, hule- ja jätevesien mukana sekä roskaamisen seurauksena (WWF 

2019). Vuonna 2016 arvioitiin merissä olevan yli 150 miljoona tonnia muovia (EPA Sydney 2016).  
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Muoviroskasta on tullut maailmanlaajuisesti yksi vakavimmista uhista vesiekosysteemeille. Merieläimet 

jäävät kiinni ja tukehtuvat isokokoiseen muoviroskaan, kun taas pienempiä muovinpaloja päätyy lintujen 

ja kalojen ruuansulatukseen (kuva 3). 

 

 

Kuva 3 Muovia ravinnoksi luullut albatrossin poikanen Midwaysaarilla (National Geographic 2018). 

 

Kuitenkaan muoviroska ei ole ongelma pelkästään eläimille. Juomaveden mukana ihmisten elimistöön 

voi päätyä hyvin pienikokoista muovia, niin kutsuttua mikromuovia, jopa pankkikortin verran viikossa 

(WWF 2019). On siis selvää, että keinoja muovin erotukseen vedestä tulee tutkia. 

Tämä kandidaatintyö sisältää sekä kirjallisen että kokeellisen osan. Kirjallisuusosan tavoite on selvittää 

mahdollisia erotusmenetelmiä mikromuovin poistamiseen vedestä. Lisäksi siinä käsitellään lyhyesti 

mikromuovien analysointimenetelmiä. Kokeellisessa osassa tutkitaan mikromuovin erottamista vedestä 

hiekkasuodatuksella. Kokeet suoritettiin synteettisesti valmistetuilla näytteillä. 
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2. Mikromuovit 

 

Muovipartikkeleita, jotka ovat alle 5 millimetrin kokoisia halkaisijaltaan, kutsutaan mikromuoveiksi. 

Mikromuovit jaotellaan primaarisiin ja sekundaarisiin sen mukaan, miten ne ovat muodostuneet. 

Primaariset mikromuovit ovat valmistuksesta lähtien pienessä partikkelikoossa, kuten esimerkiksi 

kosmetiikassa ja hygieniatuotteissa käytetty muovi. Sekundaariset mikromuovit syntyvät suuremmista 

muovituotteista esimerkiksi luonnossa olevan muovijätteen hajoamisen (ultraviolettisäteily, mekaaninen 

rasitus, biologiset prosessit) seurauksena tai synteettisten vaatteiden pesussa. (Cole, Lindeque et al. 

2011.) Kuvassa 4 on esitetty primaarisia ja sekundaarisia mikromuovipartikkeleita. 

 

 

Kuva 4 A ja B: Primaarisia mikromuoveja hygieniatuotteista. C ja D: Sekundaarisia mikromuoveja muovituotteista ja 

tekstiileistä (Talvitie, Mikola et al. 2017). 

 

Mikromuovien muoto vaihtelee muodostumistavan ja materiaalin mukaan. Kosmetiikassa käytetyt 

muovit, niin kutsutut mikrohelmet, ovat pallomaisia. Vaatteiden pesun yhteydessä irtoavat tekstiilikuidut 

ovat pitkulaisia ja teollisuudessa käytetyt muovipelletit erimuotoisia rakeita.  
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Kalvomaista mikromuovia syntyy esimerkiksi muovipussien ja kelmujen hajotessa, kun taas 

hiutalemaista mikromuovia muodostuu ajoneuvojen renkaiden kuluessa. Lisäksi vaahtomaisia 

muovipartikkeleita syntyy muun muassa pakkaus- ja rakennusmateriaalin hajotessa. (Wang, Zou et al. 

2019.)  Kuvassa 5 on esitetty muodoltaan toisistaan poikkeavia mikromuoveja. 

 

 

Kuva 5 Erilaisia mikromuovipartikkeleita (mukaillen Wang, Zou et al. 2019). 

 

Mikromuovia esiintyy kaikkialla akvaattisessa ekosysteemissä. Partikkeleita on löydetty niin joista, 

järvistä, meristä kuin jätevesilaitoksien poistovesistä. Vesistöissä mikromuovi kulkeutuu ennen pitkää 

myös vesieliöihin. Muovia on havaittu kaikenlaisissa merellisen elämän muodoissa, alkaen 

eläinplanktonista aina valaisiin asti (Besseling, Foekema et al. 2015). Elintarviketuotteissa partikkeleita 

on löydetty esimerkiksi pöytäsuolasta, hunajasta, sokerista, oluesta sekä pullo- ja talousvedestä. 

(Liebezeit 2014, Kovacova, Hrbek et al. 2013, Karami, Golieskardi et al. 2017, Schymanski, Goldbeck 

et al. 2018.) Tämän lisäksi mikromuovia on löydetty suurten kaupunkien hengitysilmasta. Esimerkiksi 

Pariisissa ilmasta laskeutuvaa mikromuovia on mitattu 118 partikkelia per neliömetri päivässä. (Dris, 

Gasperi et al. 2015). 
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Ongelmana on, että mikromuovin terveysvaikutuksista ihmisiin ja eläimiin tiedetään vielä varsin vähän. 

Muovin sisältämät täyte-, lujite- ja lisäaineet sekä taipumus adsorboida epäpuhtauksia, kuten metalleja 

ja lääkeaineita, muodostavat terveysriskin (Barboza, Vieira et al. 2018). Terveysvaikutuksia pohtiessa 

tulee ottaa huomioon sekä hengitetty että ruoansulatuselimistöön päätyvä mikromuovi. Kuvassa 6 on 

esitetty mikromuovin reitit ja mahdollisia vaikutuksia ihmiskehoon. 

 

 

Kuva 6 Mikromuovin kulkeutuminen ja mahdolliset vaikutukset ihmiseen (mukaillen Prata, da Costa et al. 2020). 

 

Kuvassa 6 yhdeksi kulkeutumisreitiksi on otettu huomioon alle sadan nanometrin kokoisten partikkelien 

mahdollinen ihon läpäisy. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä (Revel, Châtel et al. 2018). Hengitettynä 

pieninä konsentraatioina muovipartikkelit voivat potentiaalisesti aiheuttaa hengityssairauksia sekä 

sydän- ja verisuonisairauksia (Prata 2018). Ruoansulatuselimistöön päätyessä mikromuovit voivat 

mahdollisesti aiheuttaa esimerkiksi syöpää, epämuodostumia ihmisissä ja eläimissä sekä heikentyneen 

lisääntymiskyvyn ja immuunivasteen (Auta, Emenike et al. 2017).  
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3. Mahdollisia erotusmenetelmiä mikromuovin poistamiseen vedestä 

 

Tässä kappaleessa esitetään mahdollisia erotuskeinoja mikromuovin poistamiseen vedestä. Näistä 

muutamia on todettu potentiaalisiksi menetelmiksi mikromuovin erottamiseen jätevedenpuhdistamoilla. 

Ensin esitetään suodatukseen perustuvia vedenkäsittelymenetelmiä ja lopuksi erilaisia vaahdotus- eli 

flotaatio- ja paakkuuntumismenetelmiä. Vaahdotuksella mahdollistetaan erotuslaitteen suodattimen 

huokoskoosta riippumaton erotus, jolloin pienimmätkin partikkelit voidaan potentiaalisesti erottaa. 

Suodatukseen perustuvia vedenkäsittelymenetelmiä ovat kiekko- ja hiekkasuodatus sekä 

membraanibioreaktori. Vaahdotukseen ja paakkuuntumiseen perustuvia menetelmiä ovat 

korkeapaineflotaatio, sähkökoagulaatio, agglomeroituminen alkoksi-silyyliä sisältävällä aineella sekä 

koagulointi alumiinisulfaatilla. 

Nykyään 98 % mikromuovista pystytään erottamaan jätevedenpuhdistamoilla, mutta halkaisijaltaan alle 

20 mikrometrin kokoisia partikkeleita ei juurikaan saada talteen (Carr, Liu et al. 2016). Puhdistamoiden 

suurista vedenkäsittelykapasiteeteista johtuen ympäristöön päätyy silti merkittävä määrä 

mikromuovipartikkeleita. Esimerkiksi 650 000 ihmisen jätevedet käsittelevä jätevesilaitos 

Glawgow’ssa, jonka mikromuovin erotustehokkuus on 98,41 massaprosenttia, vapauttaa ympäristöön 

arviolta 65 miljoonaa mikromuovipartikkelia päivittäin (Murphy, Ewins et al. 2016).  Tämän vuoksi 

jätevesilaitoksien ajatellaan olevan merkittävä muovisaasteen lähde. 

 

3.1 Membraanibioreaktori 

 

Membraanibioreaktori on systeemi, jossa biologisen katalyytin (bakteerit, entsyymit) avulla katalysoitu 

vesi suodatetaan membraanin läpi (Xiao, Liang et al. 2019). Membraanikalvo koostuu pienistä 

(esimerkiksi 1-10 µm kokoisista) huokosista ja suodatus perustuu veden virtaamiseen huokosten läpi 

paine-erosta johtuen. Vesi virtaa kalvon läpi ja partikkelit, jotka ovat huokosia suurempia, jäävät kalvon 

konsentraattipuolelle. Membraanisuodatuksen avulla pystytään luomaan kontrolloitu heterogeeninen 

(orgaaninen aine/vesi) tai monta faasia (neste/kaasu) sisältävä systeemi. Erotetut faasit voidaan pitää 

erillään tai ne voidaan dispergoida toisiinsa. Membraanibioreaktorin etuna on, että se voidaan helposti 

integroida olemassa oleviin prosesseihin näiden tehostamiseksi. (Poerio, Piacentini et al. 2019.) 

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa esikäsitelty vesi virtaa bioreaktoriin. Mikromuovin erottamisessa 

bioreaktorin tehtävä on biologisesti hajottaa orgaaninen aine, jolloin liuoksen kompleksisuus laskee ja 

mikromuovin poistaminen mahdollistuu. Reaktiossa muodostunut seos pumpataan 

membraaniprosessiin, jossa mikromuovi erottuu vedestä lietteen mukana suodatuksen avulla. (Poerio, 

Piacentini et al. 2019.) Kuvassa 7 on havainnollistettu edellä mainittu systeemi. 
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Kuva 7 Membraanibioreaktorin muodostama kokonaisuus (mukaillen Poerio, Piacentini et al. 2019). 

 

Membraanibioreaktori vaikuttaa lupaavalta erotuskeinolta mikromuovin poistamiseen vedestä. Talvitien 

et al. (2017) mukaan kyseisellä erotusmenetelmällä pystyttiin poistamaan 99,9 % käsiteltävän veden 

sisältämistä mikromuovipartikkeleista, käytettäessä 8 neliömetrin suodatuspinta-alan ja 0,4 mikrometrin 

huokoskoon omaavaa membraania. Veden mikromuovipitoisuus pystyttiin laskemaan 6,9 partikkelista 

litrassa 0,005 partikkeliin litrassa. (Talvitie, Mikola et al. 2017.) Tämän lisäksi käsiteltävän veden laatu 

parantui yleisesti, joten vedenpuhdistamoilla pystyttäisiin membraanibioreaktorilla korvaamaan 

useampia perinteisiä prosessivaiheita. Menetelmän käyttöä vaikeuttaa membraaninpinnan 

likaantuminen, jonka estämiseksi on kehitetty erilaisia puhdistusmenetelmiä. Esimerkkinä tällaisista ovat 

erilaiset kemikaali- ja entsyymikäsittelyt, mekaanisesti avustettu ilmastuspesu sekä sähkökemialliset 

menetelmät. (Poerio, Piacentini et al. 2019.) 

 

3.2 Kiekkosuodatus 

 

Kiekkosuodattimessa kiintoaineen erotus perustuu partikkelien pidättäytymiseen suodatinkiekkoihin. 

Käsiteltävä vesi virtaa kiekoissa oleviin suodatinlohkoihin ja kiintoaine kertyy kakuksi 

suodatinpaneelien pintaan. Suodattimien pintaan kertyvä kiintoaine hidastaa suodatusta, mikä aiheuttaa 

veden määrän nousun laitteen sisällä. Kun vesipinta saavuttaa sensorin, suodattimien taustapesu 

aktivoituu ja kertynyt kiintoainekakku huuhdellaan pois laitteesta. (Talvitie, Mikola et al. 2017.) 
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Kuva 8 Kiekkosuodattimen toimintaperiaate (mukaillen Quinzaños, 2016). 

 

Kiekkosuodattimen käyttöä mikromuovin erotuksessa on tutkittu käyttämällä pilot-mittakaavan 

laitteistoa (Hydrotech HSF 1702-1F), joka koostuu kahdesta 24 kangaspäällysteistä suodatinpaneelia 

sisältävästä kiekosta. Laitteen suodatuspinta-ala on 5,76 m2. Kokeissa on käytetty rautapohjaista 

koaguloivaa ainetta (2 mg/L) sekä kationista polymeeriä (1 mg/L), käsiteltävän veden tilavuusvirran 

ollessa 20 m3/h. Käyttämällä suodatuksessa 20 mikrometrin huokoskoon omaavaa suodatinkangasta, on 

kiekkosuodatuksella saatu poistettua 98,5 % näytevirran sisältämistä mikromuovipartikkeleista. 

Mikromuovipitoisuus on laskenut 2,0 partikkelista litrassa 0,03 partikkeliin litrassa. Kymmenen 

mikrometrin huokoskoolla erotustehokkuudeksi on saatu 40 %, vaikka oletuksena on pienemmän 

huokoskoon parantavan mikromuovin erottumista. Tämän oletetaan johtuneen häiriöistä 

vedenpuhdistamon aikaisemmissa prosessivaiheissa näytteenoton aikana, minkä vuoksi 

kiekkosuodattimen syöttövirtauksen mikromuovipitoisuus on vaihdellut merkittävästi. Muuttuvan 

mikromuovipitoisuuden takia syöttövirta on sisältänyt ylimäärin mikromuovipartikkeleita. Lisäksi 

partikkelien suuri määrä on johtanut erotuslaitteen nopeampaan taustapesujen tahtiin, jolloin osa 

mikromuovista on todennäköisesti läpäissyt suodatinkankaan paineistetun vesisuihkun yhteydessä. 

Molemmilla huokosko’oilla havaittiin suurta vaihtelua erotustehokkuudessa perättäisten kokeiden 

välillä, joten tuloksiin tulee suhtautua kriittisesti ja ne ovat suuntaa antavia. (Talvitie, Mikola et al. 2017.) 
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3.3 Hiekkasuodatus 

 

Hiekkasuodatuksessa käsiteltävä vesi suodattuu hiekkakerroksen läpi painovoiman vaikutuksesta. 

Veden sisältämä kiintoaines erottuu hiekanjyvien väliin muodostuviin huokosiin tai adsorptoituu niiden 

pinnalle ja käsitelty vesi virtaa eteenpäin systeemin pohjan kautta. Hiekan lisäksi laite sisältää kerroksen 

esimerkiksi kvartsia tai soraa. Jyvien väliin jäänyt kiintoaine puhdistetaan laitteen pohjassa sijaitsevalla 

taustapesusysteemillä. (Hidayaturrahman, Lee 2019.) Kuvassa 9 on esitelty hiekkasuodatuslaitteiston 

osat. 

 

Kuva 9 Hiekkasuodatuslaitteisto (mukaillen Ali & Nasir, 2017). 

Teollisen mittakaavan hiekkasuodatuslaitteistolla, joka koostui metrin syvyisestä tukikerroksesta soraa 

(partikkelikoko 3-5 mm) ja puolen metrin kerroksesta kvartsia (partikkelikoko 0,1-0,5 mm), on pystytty 

erottamaan 97,1 % mikromuovipartikkeleista. Mikromuovipitoisuus on laskenut 0,7 partikkelista litrassa 

0,02 partikkeliin litrassa. Lisäksi erotustehokkuutta pystytään todennäköisesti parantamaan käyttämällä 

koaguloivia aineita. (Talvitie, Mikola et al. 2017.) Hiekkasuodatuksen hyödyntämisessä mikromuovin 

erotuksessa suurimmaksi ongelmaksi muodostuu todella pienet mikromuovipartikkelit. Halkaisijaltaan 

hiekanjyviä pienemmillä partikkeleilla on mahdollisuus päästä suodatuksesta läpi (Hidayaturrahman, 

Lee 2019). Läpäisyä saattaa edesauttaa myös se, että osa muovipartikkeleista on elastisia ja niiden muoto 

voi muuttua. 
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3.4 Korkeapaineflotaatio 

 

Korkeapaineflotaatiossa eli -vaahdotuksessa vesi käsitellään saostus- ja/tai vaahdotuskemikaaleilla, 

jolloin vedessä olevat kiintoainepartikkelit muodostavat flokkeja. Käsitelty vesi kyllästetään ilmalla 

korkeassa paineessa, jonka jälkeen se pumpataan ilmanpaineessa olevaan flotaatioaltaaseen. Altaassa 

veden seassa oleva ilma alkaa muodostua kupliksi alentuneen paineen seurauksena. Nesteessä olevat 

pienistä kiintoainepartikkeleista koostuvat flokit tarttuvat ilmakupliin ja kelluvat niiden mukana nesteen 

pinnalle. Lopuksi muodostunut liete ja sen sisältämä kiintoaines erotetaan nesteen pinnalta. (Perry & 

Green, 1997.) Systeemin toiminta on havainnollistettu kuvassa 10. 

 

 

Kuva 10 Kiintoaineen erotus korkeapaineflotaation avulla (mukaillen Perry & Green 1997). 

 

Koska flotaatio on suunniteltu erottamaan matalan tiheyden omaavia pieniä partikkeleita, sen oletetaan 

olevan tehokas erotusmenetelmä mikromuovin erottamisessa vedestä. Käyttämällä saostusaineena 

polyalumiinikloridia 40 mg/L on korkeapaineflotaatiolla pystytty erottamaan 95 % 

mikromuovipartikkeleista. Muovipitoisuus on laskenut 2,0 partikkelista litrassa 0,1 partikkeliin litrassa. 

(Talvitie, Mikola et al. 2017)  
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3.5 Sähkökoagulaatio 

 

Sähkökemiallinen koagulointi perustuu elektrolyysiin, jossa samanaikaisesti anodimetallin liuetessa 

vesivirtaan alkaa katodille muodostua vesimolekyylien hajotessa vetykaasua ja hydroksidi-ioneja. Nämä 

liuenneet positiivisesti varautuneet metalli-ionit (rauta/alumiini) muodostavat koagulantteja 

reagoidessaan hydroksidi-ionien kanssa metallihydroksideiksi. Kyseiset koaguloivat aineet horjuttavat 

nesteen sisältämien kiintoainepartikkelien pintavarauksia, rikkoen kolloideja ja emulsioita pienemmiksi 

partikkeleiksi. Kiintoaineen pilkkoutuessa pienempään kokoon molekyylit pääsevät nesteessä 

lähemmäksi toisiaan, jolloin Van der Waalsin voimat alkavat vaikuttamaan niiden välillä. Nesteeseen 

kehittyy koagulanttien muodostama lietepatja, johon kiintoaines jää kiinni. Lopuksi katodilla 

muodostuvat vetykuplat nostavat lietteen pintaan ja se voidaan erottaa nesteestä. (Perren, Wojtasik et al. 

2018.)  

Sähkökoaguloinnilla on pystytty erottamaan 85-99 massaprosenttia näytteen sisältämästä 

mikromuovista, riippuen käsiteltävän veden pH:sta ja käsittelyajasta. Kokeet suoritettiin yhden litran 

sekoitetussa panosreaktorissa ja veteen lisättiin natriumkloridia sähkönjohtavuuden parantamiseksi. 

Käytetty muovinkonsentraatio oli 0,1 g/L ja sopiva NaCl-pitoisuus havaittiin olevan 0-2 mg/L 

energiakustannusten minimoimiseksi. Käytetyt pH:n arvot olivat 3, 5, 7,5 ja 10 ja käsittelyaika 60 

minuuttia. (Perren, Wojtasik et al. 2018.) Kuvassa 11 on esitetty kokeista saadut tulokset. 

 

 

Kuva 11 Mikromuovin erotustehokkuus eri pH:n arvoilla (mukaillen Perren, Wojtasik et al. 2018). 
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Kuten kuvasta 11 voidaan nähdä, erotustehokkuus kasvaa ajan kuluessa, kuitenkin tasoittuen 45 

minuutin kohdilla. pH:n muutos 3-10 välillä ei näytä vaikuttavan merkittävästi mikromuovin 

erottumiseen.  Tämä luo potentiaalia sähkökemiallisen koaguloinnin käytölle mikromuovin 

poistamisessa jätevedenpuhdistamoilla, joissa käsiteltävän veden pH saattaa vaihdella suuresti. 

Kuitenkin suurin erotus (99 %) saavutetaan pH:n ollessa 7,5 ja käsittelyajan 60 minuuttia. Tämä osoittaa 

koagulanttien muodostumisen olevan sitä parempaa, mitä neutraalimpi pH on (Perren, Wojtasik et al. 

2018).  

pH:n lisäksi kokeissa testattiin virran tiheyden vaikutusta mikromuovin erottumiseen. Kuvassa 12 on 

esitetty tulokset virran tiheyksillä 11, 15, 19 ja 23 A/m2. 

 

 

Kuva 12 Virran vaikutus muovin erottumiseen (mukaillen Perren, Wojtasik et al. 2018). 

 

Kuvasta 12 huomataan, että virran tiheyksien välillä ei ole suurta eroa mikromuovin erottumisessa 45 

minuutin kohdalla. Ero kuitenkin huomataan kokeen alkuvaiheessa, koska korkeammalla virralla 

koagulanttien muodostuminen ja tästä johtuva mikromuovin erottuminen on nopeampaa. Perrenin et al. 

(2018) mukaan tämä selittyy sillä, että kokeen alkuvaiheessa koagulanttien muodostuminen, ja sitä 

kautta flokkulaatiomekanismi, on pääasiallinen erotustapa. Kun koagulantteja on muodostunut 

ylimäärin, on sedimentointi pääasiallinen erotustapa. (Perren, Wojtasik et al. 2018.) Näin ollen 

käytettävä virran tiheys riippuu prosessin reaktioajasta ja on tapauskohtaista. 
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3.6 Muita vaahdotusmenetelmiä 

  

Eräs mielenkiintoinen menetelmä mikromuovin poistamiseen vedestä on agglomerointi alkoksi-silyyliä 

sisältävällä bioinspiroidulla aineella. Menetelmä perustuu sooli-geeli prosessiin, jossa veden 

vaikutuksesta silikoni alkoksidit hydrolysoituvat ja kondensoituvat muodostaen siloksaanisidoksia. 

Muodostuneen hybridisilikageelin ja mikromuovipartikkelien välillä vaikuttavat Van der Waalsin 

voimat ja paikalliset hydrofobiset vuorovaikutukset aiheuttavat partikkelien kasaantumisen. Käyttämällä 

koaguloivia aineita pystytään muodostamaan tilavuudeltaan alkuperäiseen partikkelikokoon nähden yli 

600-kertaista paakkuuntumistuotetta, joka on helppo erottaa vedestä jälkikäteen.  (Herbort, Sturm et al. 

2018.) Kuvassa 13 on esitetty reaktion eteneminen. 

 

 

Kuva 13 Paakkuuntumisprosessi (mukaillen Herbort, Sturm et al. 2018). 

 

Mikromuovin erottuminen riippuu reaktiossa käytetyn alkoksi-silyyliä sisältävän aineen ja 

muodustuneen hybridisilikageelin molekyylirakenteesta. Ultrasuurimolekyylisen polyeteenin 

erotuksessa mahdolliset erotuskapasiteetit ovat 75 prosentista yli 95 prosenttiin, riippuen 

paakkuuntumistuotteen koosta ja menetelmä vaatii lisää tutkimusta.  (Herbort, Sturm et al. 2018.) 
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Toinen viime aikoina tutkittu menetelmä on kaoliinin puhdistusprosessissa käytetty koagulointi 

alumiinisulfaatilla. Mikromuovin erotus perustuu alumiinisulfaatin reaktioon veden kanssa, jolloin se 

saostuu alumiinihydroksidiksi. Nesteen sisältämät mikromuovit jäävät kiinni muodostuneisiin 

alumiinihydroksidiflokkeihin, jotka voidaan poistaa vedestä. Kuvassa 14 on havainnollistettu 

alumiinihydroksidin kasaantuminen flokkeihin, joihin mikromuovi jää kiinni.  

 

 

Kuva 14 Flokkien kasautuminen a) ennen alumiinisulfaatin lisäystä. Liuos sisältää pesuainetta jäteveden simuloimiseksi.       

b) 2,4 mg/L Al, c) 4,8 mg/L Al, d) 9,6 mg/L Al (mukaillen Skaf, Punzi et al. 2020). 

 

Kuvasta 14 huomataan, että ennen alumiinisulfaatin lisäystä molekyyleillä ei ole taipumusta kasaantua. 

Käyttämällä 5-10 mg/L alumiinisulfaattia on menetelmällä pystytty laskemaan konsentraatioltaan 5 

mg/L ja kooltaan 1-5 µm kokoista muovia sisältävän veden sameus kuudestatoista NTU:sta yhteen 

NTU:n (nefelometrinen sameusyksikkö). Sameutta voidaan luonnehtia veden vähentyneenä 

valonläpäisevyytenä ja NTU arvo mitataan valonsironnan avulla.  Esimerkiksi kirkkaan juomaveden 

sameuden arvo on alle yhden NTU:n ja lievästi samean järviveden noin viiden NTU:n luokkaa.  Tämä 

osoittaa tavanomaisen koaguloinnin olevan mahdollisesti tehokas keino mikromuovin erottamiseen 

vedestä. Prosessi on kuitenkin herkkä liuoksen sisältämille aineille ja lisää tutkimuksia tarvitaan. (Skaf, 

Punzi et al. 2020.) 
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4. Mikromuovin analysointi 

 

Vaikka mikromuoveja on tutkittu jo vuosia, ei standardisoituja analyysimenetelmiä vielä ole. 

Mikromuovien analysointi koostuu kahdesta osasta: näytteen uuttaminen/puhdistaminen muusta 

kiintoaineesta sekä itse muovipartikkelien laskeminen/tunnistaminen. Ensimmäisen vaiheen tarkoitus on 

laskea liuoksen kompleksisuutta ja näin ollen helpottaa toisessa vaiheessa tapahtuvaa tunnistusta. 

Eniten käytetty esikäsittelymenetelmä on tiheyteen perustuva erotus. Kyseisessä menetelmässä näyte 

sekoitetaan liuokseen, jonka tiheys tiedetään (usein 1,2 kg/L NaCl-liuos). Tämän jälkeen seosta 

ravistetaan ja liuoksen annetaan tasoittua. Korkean tiheyden omaavat partikkelit, kuten orgaaninen savi, 

laskeutuvat liuoksen pohjalle. Matalan tiheyden muovit nousevat pintaan, josta ne voidaan erottaa. 

Menetelmän etuna on sen edullisuus ja kemikaalittomuus, mutta joitakin korkean tiheyden muoveja ei 

pystytä erottamaan. Esimerkiksi polyvinyylikloridin tiheys on 1,16-1,58 kg/L ja polyasetaalin 1,41-1,61 

kg/L. (Li, Liu et al. 2018.) 

Muita näytteen puhdistusmenetelmiä ovat esimerkiksi entsyymeihin ja kemikaaleihin perustuva 

hajoaminen. Entsyymeillä pystytään hajottamaan näytteen sisältämä orgaaninen kiintoaines, kuten 

esimerkiksi proteiinit, hiilihydraatit ja rasvat (Cole, Webb et al. 2014). Kemikaalikäsittelyssä näytteen 

sisältämiä orgaanisia ja epäorgaanisia aineita hajotetaan erilaisilla kemikaaleilla, esimerkiksi 

vetyperoksidilla tai peroksidin ja mineraalihappojen seoksella (Zhao, Danley et al. 2017, Imhof, Ivleva 

et al. 2013). Haittapuolena edellä mainituissa käsittelyissä on etenkin entsyymien korkea hinta ja 

kemikaalien myrkyllisyys. Lisäksi kemikaaleja käytettäessä tulee varoa näytteen sisältämän muovin 

hajottamista esimerkiksi käyttämällä pieniä konsentraatioita. 

Kun mikromuoveja sisältävä näyte on tarpeen mukaan esikäsitelty, aloitetaan itse partikkelien tunnistus 

ja laskenta. Usein käytetty menetelmä mikromuovien tunnistamiseen on visuaalinen lajittelu 

mikroskoopin avulla. Kuitenkin pelkkä näköön perustuva lajittelu ei mahdollisesti tuota tarkkaa tietoa, 

etenkin jos näyte vielä sisältää muita pieniä mikromuovien kaltaisia partikkeleita. Tunnistamiseen 

tarvitaan mikroskoopin lisäksi muita menetelmiä. Tällaisia menetelmiä ovat erilaiset spektroskooppiset 

ja kromatografiset menetelmät sekä merkkausmenetelmä. Esimerkiksi spektroskooppisilla menetelmillä 

pystytään tutkimaan aineen molekyylirakennetta ja näin tunnistaa eri muovilaatuja. 
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4.1 Spektroskooppiset menetelmät  

 

Tässä kappaleessa käsitellään kolmea spektroskooppista mikromuovien tunnistamiseen käytettävää 

analysointimenetelmää. Nämä ovat FTIR-spektroskopia (Fourier Transform Infra Red), Raman 

spektroskopia sekä pyyhkäisyelektronimikroskopia (SEM). 

FTIR-spektroskopiassa näytettä säteilytetään infrapunasäteilyllä tietyllä aallonpituusalueella 

(esimerkiksi 2,5–25 µm) ja osa säteilystä absorboituu materiaaliin. Näytteestä heijastuvan säteilyn 

värähtely riippuu aineen koostumuksesta sekä molekyylirakenteesta ja detektorille muodostuu 

infrapunaspektri. Spektristä havaitaan molekyylien väliset sidokset, sillä ne värähtelevät 

infrapunasäteilyn vaikutuksesta. Menetelmällä pystytään tunnistamaan mikromuovipartikkelit 

millimetreistä aina 20 mikrometrin kokoluokkaan asti, käytettäessä mikroskooppiin yhdistettyä FTIR-

spektrometriä (Li, Liu et al. 2018). FTIR:n etuja ovat nopea analyysiaika ja näytteen pysyminen 

vahingoittumattomana analyysissä. Alle 20 mikrometrin partikkelit eivät välttämättä absorboi tarpeeksi 

infrapunasäteilyä, joten niitä ei mahdollisesti havaita spektrillä (Li, Liu et al. 2018). 

Raman spektroskopia perustuu laservalon vuorovaikutukseen aineen molekyyleihin ja atomeihin. Laite 

vertaa näytteestä taikaisin siroavan laservalon taajuutta laitteen lähettämään laservalon taajuuteen ja 

taajuuksien erosta saatu ramansiirtymä on kullekin aineelle spesifinen. Lin et al. (2018) mukaan 

mikroskoopilla varustetulla Raman spektroskoopilla pystytään tunnistamaan mikromuovit jopa yhden 

mikrometrin kokoluokkaan asti. Menetelmää käytettäessä näyte tulee olla hyvin puhdistettu, sillä 

fluoresoivat aineet häiritsevät mikromuovien tunnistusta. (Li, Liu et al. 2018.) 

Pyyhkäisyelektronimikroskoopin toiminta perustuu näytteen pommitukseen elektronisuihkulla. Aineen 

pinnasta heijastuvat ja irtoavat elektronit muodostavat detektorilla tarkan kuvan materiaalin pinnasta. 

Analyysimenetelmällä ei kuitenkaan saada minkäänlaista spektriä aineen molekyylirakenteesta, mitä 

pystyisi vertaamaan datakirjastoista löytyviin tunnettujen aineiden spektreihin. Analyysilaitteella 

pystytään tunnistamaan mikrokokoluokan muovipartikkelit, mutta yksityiskohtaisia muovien 

tunnistustietoja ei ole saatavilla (Li, Liu et al. 2018). 
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4.2 Kromatografiset menetelmät 

 

Tässä kappaleessa käsitellään kaasu- ja nestekromatografian hyödyntämistä mikromuovien 

analysoinnissa. Kromatografisissa menetelmissä aineiden erottuminen ja tunnistaminen perustuu 

esimerkiksi erilaiseen kokoon, sähkövaraukseen, kemiallisiin ominaisuuksiin tai liukoisuuteen. 

Kaasukromatografiassa näyte lämpökäsitellään ja vapautetaan kaasumaisena erotuskolonniin. 

Kolonnissa näytteen sisältämät aineet liikkuvat eteenpäin kantajakaasun mukana kunkin aineen 

ominaisella nopeudella, riippuen haihtuvuudesta ja vuorovaikutuksista kolonnin sisäpinnalla olevan 

nesteen kanssa. Kolonnin jälkeen aineet päätyvät omaan tahtiin detektorille (usein massaspektrometri), 

joka muodostaa näytteestä spektrin. Massaspektrin piikkien sijainnista saadaan selville aineen 

molekyyleistä muodostuneiden ionien massa ja piikkien korkeudesta niiden suhteellinen runsaus. 

Laitteesta saatua dataa voidaan verrata yleisten muovityyppien spektreihin. Menetelmä sopii yli 500 

mikrometrin kokoisille muovipartikkeleille, joita pystytään käsittelemään manuaalisesti (Li, Liu et al. 

2018). 

Nestekromatografia eroaa kaasukromatografiasta siten, että näyte syötetään kolonniin liuosmuodossa ja 

kantaja-aineena toimii kaasun sijaan neste. Näytteen sisältämä muovi liuotetaan sopivalla liuottimella. 

Esimerkiksi tetrahydrofuraanilla ja heksafluori-isopropanolilla pystytään liuottamaan polystyreeni (PS) 

sekä polyetyleenitereftalaatti (PET) (Elert, Becker et al. 2017). Esikäsittelyn jälkeen näyte analysoidaan 

korkean erotuskyvyn nestekromatografilla yhdistettynä kokoekskluusio-systeemiin. Vaikka 

mikromuovien fyysistä kokoa ei pystytä kyseisellä menetelmällä määrittämään, saadaan pitoisuudet ja 

muovien moolimassajakaumat selville (Li, Liu et al. 2018). 

 

4.3 Merkkausmenetelmä 

 

Merkkausmenetelmä perustuu aineen fluoresenssiin eli kykyyn absorboida ja lähettää fotoni. 

Menetelmässä mikromuovia sisältävä neste värjätään Niilin punaisella. Väriaine ei itsessään fluoresoi, 

vaan kiinnittyessään hydrofobiseen materiaaliin se alkaa fluoresoida. Näin ollen nesteessä värjäytyvät 

mikrokokoluokan muovipartikkelit voidaan havaita ja laskea fluoresenssimikroskoopilla. 

Merkkausmenetelmän huono puoli on se, että myös orgaaninen aines voi värjäytyä ja alkaa fluoresoida. 

Näyte täytyy siis olla erittäin huolellisesti puhdistettu, että merkkausta voidaan käyttää ainoana 

analyysimenetelmänä luotettavasti.  (Shim, Song et al. 2016.) 
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Kokeellinen osa 

5. Koejärjestelyt ja tulosten käsittely 

 

Kokeellisessa osassa tutkittiin hiekkasuodatuksen hyödyntämistä mikromuovin poistamisessa vedestä. 

Laboratoriotyöt sisälsivät kaksi koesarjaa. Ensimmäisessä koesarjassa tutkittiin syöttösuspension 

konsentraation vaikutusta hiekkasuodatuksen erotustehokkuuteen. Toisessa koesarjassa tarkasteltiin 

suodattavan kvartsihiekkakerroksen korkeuden vaikutusta erotustehokkuuteen. Lopuksi mikromuovin 

muotoa tarkasteltiin valomikroskoopilla ja suodatetun veden sisältämää kiintoainetta 

pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. 

Työssä käytettiin soraa, kvartsihiekkaa ja lieriön muotoista kolonnilaitteistoa. Ennen suodatuskokeiden 

suoritusta hiekka seulottiin 0,5-1,0 mm ja sora 3,15-5,6 mm kokoon. Luokituksessa käytettiin Retsch 

Vibro -seulontalaitetta.  

Mikromuovinäytteet valmistettiin savukkeiden filttereistä. Ensiksi poistettiin filtterin päällä ollut 

paperinen suodatin, jonka jälkeen muovi revittiin käsin mahdollisimman pieniksi paloiksi. Tämän 

jälkeen muovi lisättiin kahteen litraan ionivaihdettua vettä ja hienonnusta jatkettiin sauvasekoittimen 

avulla noin 10 minuuttia. 

 

5.1 Suodatuskokeet 

 

Laboratoriokokeiden tavoite oli tarkastella hiekkasuodatuksen tehokkuutta mikromuovin poistamisessa 

vesinäytteistä. Valmistelut ennen kokeita sisälsivät suodatuksessa käytettävän hiekan ja soran 

seulomisen sopiviin kokoluokkiin, kolonnilaitteiston kokoamisen, hiekan ja soran pesun sekä 

mikromuovia sisältävän syöttösuspension valmistamisen. Erotustehokkuutta mitattiin suodatettujen 

näytteiden massojen avulla. Massoista laskettiin näytteiden muovikonsentraatio ja sitä verrattiin 

syöttösuspension muovikonsentraatioon. 

Kokeissa käytettiin suodattavana kerroksena Nilsiän Kvartsin 0,5-1,5 mm kvartsihiekkaa sekä 

tukikerroksena Weberin 0-8 mm hiekkatuotteesta seulottua soraa.  Ennen kokeita kvartsihiekka seulottiin 

0,5-1,0 mm ja sora 3,15-5,6 mm kokoluokkiin. 

Hiekkasuodatuksessa käytetty kolonnilaitteisto koostui lieriön muotoisesta pleksilasista (halkaisija n. 20 

cm, korkeus n. 40 cm), alaosaan kiinnitetystä parin millimetrin aukkokoon verkosta sekä pohjan 

venttiilistä. Kolonniin lisättiin ensin verkon päälle 14 cm tukikerros soraa ja tämän päälle 

suodatuskerroksena toimivaa kvartsihiekkaa 5-14 cm korkuinen kerros. Ennen kokeita sekä hiekka että 

sora pestiin juoksevan veden alla, sillä kerroksien tuli olla märkiä jatkuvatoimisen 

hiekkasuodatuslaitteiston simuloimiseksi. Lisäksi suurin osa liasta saatiin näin poistettua. Kuvassa 15 on 

esitetty koottu koelaitteisto. 
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Kuva 15 Hiekkasuodatuslaitteisto, joka koostuu 14 cm kerroksista kvartsihiekkaa ja soraa. 

 

Muovi (selluloosa-asetaatti) syöttösuspension valmistamiseen otettiin savukkeiden filttereistä. 

Filttereistä kuorittiin paperi pois päältä, punnittiin sopiva määrä muovia ja se hiennonnettiin 

mikromuoviksi kaksivaiheisesti. Ensin pumpulimainen muovi revittiin käsin pieniksi paloiksi ja tämän 

jälkeen se lisättiin kahteen litraan ionivaihdettua vettä. Vesiastiassa hienonnus jatkui sauvasekoittimen 

avulla. Kuvassa 16 on havainnollistettu muovin alkuperä ja revityn muovin rakenne. 
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Kuva 16 Mikromuovin valmistukseen käytetty materiaali. 

 

Kuvassa 17 on esitetty lopputulos 0,16 g/L mikromuovia sisältävästä syöttösuspensiosta. 
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Kuva 17 0,16 g/L mikromuovia sisältävä syöttösuspensio. 

 

Kokeet suoritettiin kaatamalla kaksi litraa hyvin sekoitettua mikromuovisuspensiota kolonnin läpi. 

Nestepinta kertyi noin 10 cm korkeudelle kvartsihiekan päälle ja veden läpimenoon kului noin 45 

sekuntia. Kun suodatettu vesi oli valunut kolonnin alla olevaan keräysastiaan, voitiin alkaa tutkimaan 

suodatetun veden mikromuovipitoisuutta. 

Erotustehokkuuden määrittäminen tapahtui suodatettujen näytteiden massojen avulla. Ensin folioastia 

punnittiin tyhjänä analyysivaa’alla. Tämän jälkeen se täytettiin suodatetulla vedellä ja punnittiin 

uudelleen. Näyte kuivattiin 105 °C lämpötilassa vuorokauden ajan. Seuraavana päivänä kuivattu näyte 

vielä punnittiin, jolloin saatiin selville astiaan jääneen kiintoaineen massa. Massojen erotuksien avulla 

pystyttiin laskemaan muovikonsentraatio suodatetusta suspensiosta ja vertaamaan sitä syöttösuspension 

tunnettuun konsentraatioon. Massojen määrityksissä käytetty analyysivaaka Precisa XR 205SM-DR 

sekä kuivauksessa olevia näyteastioita on havainnollistettu kuvassa 18. 
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Kuva 18 Näyteastioita ja analyysivaaka. 

 

Laboratoriokokeet sisälsivät kaksi neljän kokeen koesarjaa. Ensimmäisessä koesarjassa tutkittiin 

erotustehokkuuden muutosta suhteessa syöttösuspension muovikonsentraatioon. Kyseisessä koesarjassa 

käytettiin 14 cm kerrosta soraa ja 7 cm kerrosta kvartsia. Ainoastaan syötön muovikonsentraatiota 

vaihdeltiin kokeiden välillä. Sora- ja hiekkakerroksen korkeuksiksi valittiin 14 cm ja 7 cm, koska 

koesarjassa haluttiin käyttää Talvitien et al. (2017) aikaisemman tutkimuksen käyttämää 2:1 suhdetta. 

Toisessa koesarjassa tutkittiin suodattavan kvartsikerroksen paksuuden vaikutusta erotustehokkuuteen. 

Tässä koesarjassa syöttösuspension konsentraatio sekä sorakerroksen korkeus (14 cm) pysyivät vakioina 

ja ainoastaan hiekkakerroksen korkeutta vaihdeltiin kokeiden välillä. Taulukossa 1 on esitetty 

hiekkakerrosten korkeudet sekä syötön muovikonsentraatio tehdyissä hiekkasuodatuskokeissa.  
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Taulukko 1 Tiedot koesarjoista. Sorakerroksen korkeus oli vakio kaikissa kokeissa (14 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Massapohjaisen erotustehokkuuden määrittäminen 

 

Syöttösuspension muovikonsentraatiot pystytään laskemaan kolmen laboratoriossa kirjatun massan 

perusteella. Nämä ovat astian massa, vedellä täytetyn astian massa sekä käytetyn muovin massa. Veden 

massa saadaan, kun vähennetään vedellä täytetyn astian massasta tyhjän astian massa. Tämän jälkeen 

saadaan kerroin suhteessa litraan vettä kaavalla (1). Veden tiheys huoneenlämmössä on noin 997 g/dm3. 

𝐾 =
997 

𝑚(𝑣𝑒𝑠𝑖)
          (1) 

Kertoimen K (yksikkö 1/L) ja alussa punnitun muovin massan avulla saadaan ratkaistua 

muovikonsentraatio (yksikössä g/L) kaavalla (2). 

𝑐(𝑚𝑢𝑜𝑣𝑖) = 𝑚(𝑚𝑢𝑜𝑣𝑖) ∗ 𝐾        (2) 

Suodatettujen vesien muovikonsentraatiot pystytään laskemaan samankaltaisesti tyhjän, täytetyn ja 

kuivatun folioastian massojen avulla. 

Erotustehokkuus voidaan laskea kaavalla (3). 

𝐸𝑇 = (1 −
𝑐(𝑚𝑢𝑜𝑣𝑖 𝑠𝑢𝑜𝑑𝑎𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢)

𝑐(𝑚𝑢𝑜𝑣𝑖 𝑠𝑦ö𝑡𝑡ö)
) ∗ 100 %      (3) 

 

5.3 Analyysit 

 

Koesarjan 2 hiekkasuodatettuja näytteitä suodatettiin 0,2 mikrometrin RC-ruiskusuodattimien 

(regeneroitu selluloosa) läpi tarkemman erotustehokkuuden määrittämiseksi. Suodattimen pinnalle 

jäänyttä kiintoainetta tutkittiin pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (Hitach SU3500). Lisäksi filttereiden 

sisältämän selluloosa-asetaatin rakennetta tarkasteltiin valomikroskoopilla (Malvern Morphologi G3). 

  

Kvartsikerroksen 

korkeus, cm 

Syöttösuspension 

muovikonsentraatio, g/L 

Koesarja 

1 

Koe 1 7 0,16 

Koe 2 7 0,10 

Koe 3 7 0,05 

Koe 4 7 0,02 

Koesarja 

2 

Koe 1 5 0,16 

Koe 2 8 0,16 

Koe 3 11 0,16 

Koe 4 14 0,16 
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6. Tulokset ja tulosten tarkastelu 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan ensin koesarjan 1 tuloksia, tämän jälkeen perehdytään koesarjan 2 

tuloksiin ja lopuksi ruiskusuodatuksen sekä analyysilaitteiden avulla saatuihin tuloksiin.  

 

6.1 Syöttöpitoisuuden vaikutus erotustehokkuuteen 

 

Koesarja 1:ssä hiekka- ja sorakerroksen korkeudet pidettiin vakioina (7 ja 14 cm) ja syötön 

muovikonsentraatiota vaihdeltiin. Ensimmäisen koesarjan tulokset on esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2 Ensimmäisessä koesarjassa saadut erotustehokkuudet. Hiekka- ja sorakerroksen korkeudet olivat 7 ja 14 cm 

kaikissa kokeissa. 

Koesarja 1 Koe 1 Koe 2 Koe 3 Koe 4 

c(Syöttö), g/L 0,164 0,101 0,052 0,024 

c(Puhdistettu vesi), g/L 0,041 0,037 0,031 0,029 

Erotustehokkuus, % 75 63 40 -21 

 

 

Taulukon 2 perusteella erotustehokkuuden arvo laskee syötön mikromuovikonsentraation laskiessa, 

jääden lopulta negatiiviseksi. Viimeinen tulos tarkoittaa, että muovipitoisuus olisi kasvanut 

hiekkasuodatuksessa. Vääristynyt tulos selittynee sillä, että suodatuksessa kolonnista irtoava hiekkapöly 

ja muu lika ovat vaikuttaneet punnituksessa määritettyyn muovin massaan. Mitä pienempi syötön 

muovikonsentraatio on, sitä suuremmassa suhteessa epäpuhtaudet vaikuttavat erotustehokkuuden 

arvoon. Kuvasta 19 nähdään pölykerroksen rajapinta kuivatun folioastian reunalla. 
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Kuva 19 Kuivattu näyte kolmannesta kokeesta. Pölyn peitossa oleva haihtuneen nesteen rajapinta huomataan foliopinnan 

muuttuessa tummemmaksi. 

 

6.2 Hiekkakerroksen korkeuden vaikutus erotustehokkuuteen 

 

Koesarja 2:ssa syöttökonsentraatio pidettiin vakiona ja suodattavan kvartsikerroksen korkeutta 

vaihdeltiin 5-14 cm välillä. Lian aiheuttama tuloksien vääristyminen pyrittiin arvioimaan ja ottamaan 

huomioon tässä koesarjassa. Pölyn määrittämiseksi hiekkasuodatuskolonnin läpi ajettiin 2 litraa 

ionivaihdettua vettä ennen jokaista koetta. Tästä suodoksesta määritettiin kiintoaine samaan tapaan kuin 

muovipitoisuutta laskettaessa, jotta saatiin arvio suodatettujen vesien pölykonsentraatiosta. Taulukossa 

3 on esitetty toisen koesarjan kokeista saadut tulokset. 
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Taulukko 3 Koesarja 2:ssa saadut erotustehokkuudet 0.16 g/L syöttökonsentraatiolla. Sorakerroksen korkeus oli 14 cm. 

Koesarja 2 Koe 1 Koe 2 Koe 3 Koe 4 

h(Kvartsi), cm 5 8 11 14 

c(Pöly), g/L 0,133 0,055 0,076 0,061 

c(Muovi+Pöly), g/L 0,132 0,165 0,136 0,174 

c(Muovi), g/L -0,001 0,110 0,059 0,113 

Erotustehokkuus, % 101 31 63 29 

 

Taulukosta 3 nähdään, että ensimmäisessä kokeessa erotustehokkuuden arvoksi saadaan yli 100 %. Tämä 

saattaa johtua mittausepävarmuudesta. Voisi olettaa, että erotustehokkuus kasvaa hiekkakerroksen 

korkeuden kasvaessa, mutta tulosten perusteella näin ei ole käynyt.  Pölyn konsentraatiota ei siis ole 

saatu tarkasti approksimoitua, vaan vähennettäessä kyseinen konsentraatio suodoksen kiintoaineen 

konsentraatiosta, on muovin konsentraatioksi saatu epätarkka arvio. Kuitenkin silmämääräisesti suurin 

osa muovista on saatu poistettua suodatuksen aikana. Tämä huomataan kuvista 20 ja 21, joissa on esitetty 

suodatetut koesuspensiot 1-4 koesarjasta 2.  

 

 

Kuva 20 Suodatetut suspensiot toisen koesarjan kokeista 1 ja 2. 
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Kuva 21 Suodatetut suspensiot toisen koesarjan kokeista 3 ja 4. 

 

Verratessa kokeiden 1-4 kuvia suodatetuista suspensioista kuvan 17 syöttösuspensioon, nähdään 

huomattava ero mikromuovipitoisuudessa. Suodatettujen suspensioiden mikromuovin määrä on todella 

pieni analysoitavaksi kuivatuksen kautta, joten tarvittaisiin huomattavasti suurempia vesimääriä tarkan 

tuloksen saamiseksi. Lisäksi pienetkin punnitusvirheet ja epäpuhtaudet näkyvät tuloksissa merkittävästi. 
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6.3 Ruiskusuodatus ja analysointimenetelmät 

 

Koesarja 2:ssa suodatettujen suspensioiden kiintoainepitoisuutta tutkittiin vielä suodattamalla ne 0,2 

mikrometrin RC-ruiskusuodattimien (regeneroitu selluloosa) läpi ja kuivaamalla suodattimet kahden 

tunnin ajan uunissa 50 °C lämpötilassa. Taulukossa 4 on esitetty suodatettujen näytteiden 

kiintoainekonsentraatiot. 

 

Taulukko 4 Koesarja 2:n suodossuspensioiden kiintoainepitoisuudet. Sorakerroksen korkeus oli vakio (14 cm). 

näyte h(kvartsi), cm c(kiintoaine), g/L 

1 5 0,0024 

2 8 0,0027 

3 11 0,0034 

4 14 0,0055 

 

Tuloksista huomataan näytteiden sisältämän kiintoainepitoisuuden kasvavan kvartsikerroksen 

korkeuden kasvaessa. Tämä vaikuttaa loogiselle tulokselle, sillä pölyn ja lian suhde näytteessä kasvaa 

mitä enemmän hiekkaa on käytössä. Piirretään kiintoainepitoisuudesta kuvaaja hiekkakerroksen 

korkeuden funktiona. 

 

 

Kuva 22  Näytteen kiintoainepitoisuus kvartsikerroksen korkeuden funktiona. 
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Kuvan 22 pistejoukkoon sovitetun suoran kulmakertoimen avulla voidaan laskea arvio hiekkakerroksen 

korkeuden vaikutuksesta ruiskusuodatettujen näytteiden kiintoainekonsentraatioon. Koe 4:n arvo 

poikkeaa huomattavasti muuten lineaarisesta pistejoukosta, joten se on jätetty huomiotta. Taulukossa 5 

on ratkaistu erotustehokkuus hyödyntäen kulmakertoimesta laskettua pölykonsentraatiota. 

 

Taulukko 5 Erotustehokkuus. 

 

Taulukon 5 ruiskusuodatuskokeiden tulosten perusteella voidaan todeta, että toisessa koesarjassa 

hiekkasuodatuksella pystyttiin erottamaan noin 99 massaprosenttia vesinäytteiden sisältämästä 

mikromuovista. Tulos vaikuttaa samansuuntaiselta, kuin Talvitien et al. (2017) aiemmassa tutkimuksessa 

hiekkasuodatuksella saatu mikromuovipartikkelien erotustehokkuus 97,1 %.  Erotustehokkuus ei näytä 

merkittävästi muuttuvan kvartsikerroksen paksuuden vaihdellessa viidestä senttimetristä neljääntoista 

senttimetriin, joten viisi senttimetriä vaikuttaa olevan riittävän korkea suodatuskerros käytetyissä 

koeolosuhteissa. Kuitenkin syöttösuspensioiden sisältämästä mikromuovista suuri osa oli suhteellisen 

suurikokoista (silmin havaittavissa olevaa) ja erotustehokkuus todennäköisesti pienenisi käytettäessä 

esimerkiksi ainoastaan 1-50 mikrometrin kokoista muovia. Lisäksi erotustehokkuuksien arvot perustuvat 

laskennalliseen arvioon epäpuhtauksien määrästä, joten ne eivät ole täsmällisiä. Tulosten perusteella 

voidaan kuitenkin todeta, että hiekkasuodatus toimii suurikokoisen (silmin havaittavissa olevan) 

mikromuovin poistamiseen vesinäytteistä. 

Seuraavissa kuvissa on esitetty syöttösuspensiosta valomikroskoopilla (kuvat 23 ja 24) sekä koesarja 2:n 

näytteestä pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (kuvat 25-29) otettuja kuvia. Valomikroskoopilla otetuista 

kuvista on helppo havaita filttereistä hienonnetun mikromuovin pitkulainen rakenne. 

Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvista taas erotetaan selvästi muovin lisäksi näytteiden sisältämä muu 

kiviaines ja epäpuhtaudet. 

 

Koe 

h(Kvartsi), 

cm 

c(Pöly kulmakertoimella), 

g/L 

c(Kiintoaine), 

g/L 

c(Muovi), 

g/L 

Erotustehokkuus, 

% 

1 5 0,0010 0,0024 0,0014 99,12 

2 8 0,0016 0,0027 0,0011 99,34 

3 11 0,0022 0,0034 0,0012 99,22 

4 14 0,0028 0,0055 0,0027 98,30 



35 
 

 

Kuva 23 Valomikroskooppikuva syöttösuspension sisältämästä selluloosa-asetaatti-muovirykelmästä.  

Kuvasta 23 nähdään toisissaan kiinni olevia muovisäikeitä. Filttereihin tiiviisti pakattu pumpulimainen 

muovi sisältää lukemattomia ohuita säikeitä kiedottuna toisiinsa. 
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Kuva 24 Valomikroskooppikuva syöttösuspension sisältämästä muovista.  

Kuvassa 24 nähdään tarkempaa kuvaa muutamasta muovisäikeestä. Seuraavissa kuvissa on esitetty 

pyyhkäisyelektronimikroskoopilla näytteen 4 kiintoaineesta otettuja kuvia. Kuvat on otettu 0,2 

mikrometrin ruiskusuodattimen päältä kuivasta näytteestä. 
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Kuva 25 Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva näytteen 4 kiintoaineesta. 

Kuvasta 25 erottuu tummalla värillä pitkulaista mikromuovia. Vaaleampi tausta koostuu kiviaineksesta 

ja muista epäpuhtauksista. Kuvassa 26 nähdään tarkemmalla suurennuksella yksittäinen 

mikromuovipätkä. 
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Kuva 26 Näytteen 4 kiintoaineesta pyyhkäisyelektronimikroskoopilla otettu kuva. Kuvassa on keskellä pitkulainen muovisäie. 

 

Taustalla olevan kiintoaineen tunnistamiseksi tehtiin pyyhkäisyelektronimikroskoopilla 

alkuainekartoitus eri alkuaineille. Alkuainekartoitus perustuu pyyhkäisyelektronimikroskoopin 

yhteydessä käytettävään EDS-röntgendetektoriin, joka tunnistaa alkuaineita näytteestä syntyvän 

röntgensäteilyn perusteella. Kuvissa 27-29 on esitetty kiviaineksesta havaittuja alkuaineita.  
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Kuva 27 Vasemmalla pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva näytteen 4 kiintoaineesta ja oikealla hiilen SEM-EDS 

alkuainekartoitus.  

Kuten oikeanpuolimmaisesta kuvasta nähdään, keskellä oleva mikromuovisäie sisältää runsaasti hiiltä. 

Kuvassa 28 on esitetty samasta kohdasta näytettä alkuainekartoitus piistä ja alumiinista. 

 

 

Kuva 28  SEM-EDS alkuainekartoitus piistä ja alumiinista. 

Kuten kuvasta 28 nähdään, näytteen 4 kiintoaine sisältää sekä piitä että alumiinia. Keskellä erottuu 

mikromuoviasäie sinisellä, sillä se ei juurikaan sisällä tutkittuja alkuaineita. Kuvasta 29 nähdään vielä 

näytteen sisältämät happi- ja kaliumpitoisuudet. 
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Kuva 29 SEM-EDS alkuainekartoitus hapesta ja kaliumista. 

Näytteen sisältämä pii ja happi selittyvät suodatuksessa käytetystä kvartsihiekasta. Kvartsin kemiallinen 

kaava on SiO2, eli yksi kvartsimolekyyli koostuu yhdestä piiatomista ja kahdesta happiatomista. Lisäksi 

pienet määrät alumiinia ja kaliumia selittyvät sillä, että ne ovat tavallisia mineraaleissa esiintyviä 

alkuaineita. Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvien perusteella voidaan todeta, että suodokset sisälsivät 

hiekkasuodatuksesta läpi päässeen mikromuovin lisäksi runsaasti muuta kiintoainesta. 
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7. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tämän kandidaatintyön teoriaosan tarkoitus oli selvittää mahdollisia erotusmenetelmiä mikromuovin 

poistamiseen vedestä. Monilla nykyaikaisilla vedenkäsittelymenetelmillä päästään suuriin, reilusti yli 95 

prosentin, mikromuovipartikkelien erotukseen. Lisäksi muiden aineiden, kuten kaoliinin, erotukseen 

kehitetyillä prosesseilla on potentiaali toimia mikromuovin erotuksessa. Ongelmana ovat kuitenkin 

pienet alle 20 mikrometrin kokoiset partikkelit. Vaikka vedenpuhdistamoille tulevasta mikromuovista 

pystyttäisiin poistamaan 98 massaprosenttia, pieniä partikkeleita saattaa käsiteltyihin vesivirtoihin jäädä 

päivittäin miljoonia. Lisäksi maailmassa ei ole yhtäkään pelkästään mikromuovin poistoon erikoistunutta 

vedenkäsittelylaitosta. 

Eri erotustekniikoista etenkin membraanibioreaktori, hiekka- ja kiekkosuodatus sekä sähkökoagulaatio 

vaikuttavat lupaavilta keinolta mikromuovin poistamiseen vedestä. Tässä työssä käsitellyistä 

erotusmenetelmistä parhaaseen mikromuovipartikkelien erotustehokkuuteen on päästy 

membraanibioreaktorilla (99,9 %). Merkittävään partikkelien erotukseen on päästy myös 

kiekkosuodatuksella (98,5 %) sekä hiekkasuodatuksella (97,1 %). Lisäksi sähkökoagulaatiolla 

mikromuovista on pystytty poistamaan 99 massaprosenttia. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että vielä 

tarvitaan lisää tutkimuksia eri erotusmenetelmillä etenkin alle 20 mikrometrin kokoisten partikkelien 

poistamisessa vedestä. 

Mikromuovien terveysvaikutuksista ihmiseen ja eläimiin tarvitaan lisää tutkimustuloksia, jotta ongelman 

vakavuudesta saadaan parempi käsitys. Kehoon päätyviä muovipartikkeleita on lähes mahdoton välttää, 

sillä niitä esiintyy nykyään kaikkialla ympärillämme. Lisäksi mikromuovipartikkelien analysointiin 

tarvitaan standardoidut menetelmät, jotta tuloksia voidaan verrata paremmin toisiinsa. Tällä hetkellä 

standardoituja analysointimenetelmiä ei vielä ole. 

Kokeellisen osan tavoite oli selvittää hiekkasuodatuksen potentiaali mikromuovin erottamisessa vedestä. 

Kokeet suoritettiin laboratoriomittakaavan kolonnilaitteistolla ja suodatusta varten valmistetut 

mikromuovisuspensiot tehtiin synteettisesti savukkeiden filttereistä hienonnetusta muovista sekä 

ionivaihdetusta vedestä. Kuivamassamääritysten perusteella saaduissa erotustehokkuuksien arvoissa oli 

suodatushiekasta irronneesta pölystä ja epäpuhtauksista johtuen epätarkkuuksia. 

Hiekkasuodatuskokeissa päästiin noin 99 massaprosentin erotustehokkuuteen, kuitenkin 

approksimoiden epäpuhtauksien määrää ruiskusuodatuskokeista saatujen kiintoainepitoisuuksien 

perusteella. Tämä vaikuttaa samansuuntaiselta tulokselta, kuin Talvitien et al. (2017) aikaisemmassa 

tutkimuksessa saatu mikromuovipartikkelien erotustehokkuuden arvo 97,1 %. Koetulosten perusteella 

hiekkasuodatus toimii suurikokoisen (silmin havaittavissa olevan) mikromuovin poistamiseen vedestä. 

Tulevaisuudessa tarvitaan lisää tutkimuksia hiekkasuodatuksen hyödyntämisestä etenkin hyvin 

pienikokoisen, jopa alle 20 mikrometrin kokoisen, mikromuovin poistamisessa vedestä. 
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Liite I, Kokeellisen osan mittaus- ja välitulokset

 

Taulukko 6 Koesarja 1:n syöttökonsentraatioiden laskemiseen käytetyt tiedot. 

Koesarja 1 Koe 1 Koe 2 Koe 3 Koe 4 

m(astia), g 601,04 601,52 601,46 601,5 

m(vesi+astia), g 2621,54 2664,53 2625,88 2603,08 

m(vesi), g 2020.500 2063,01 2024,42 2001,58 

m(muovi), g 0,332 0,21 0,105 0,049 

K, 1/L 0,493 0,483 0,492 0,498 

c(syöttö), g/L 0,164 0,101 0,052 0,024 

 

Taulukko 7 Koesarja 1:n erotustehokkuuksien laskemiseen käytetyt tiedot. 

Koesarja 1 Koe 1 Koe 2 Koe 3 Koe 4 

m(astia), g 0,795 0,787 0,787 0,789 

m(täysi), g 29,084 33,083 30,093 26,52 

m(kuiva), g 0,796 0,788 0,788 0,79 

m(näyte), g 28,289 32,296 29,306 25,731 

m(muovi), g 0,001 0,001 0,001 0,001 

K, 1/L 35,243 30,87 34,02 38,747 

c(puhdistettu vesi), g/L 0,041 0,037 0,031 0,029 

Erotustehokkuus, % 75,045 63,499 40,132 -20,652 

 

Taulukko 8 Koesarja 2:n epäpuhtauksien laskemiseen käytetyt tiedot. 

Koesarja 2 Koe 1 Koe 2 Koe 3 Koe 4 

h(kvartsi), cm 5 8 11 14 

m (astia), g 0,787 0,791 0,781 0,783 

m(täysi), g 25,387 23,509 32,251 29,47 

m(kuiva), g 0,791 0,792 0,783 0,785 

m(näyte), g 24,6 22,718 31,47 28,687 

m(pöly), g 0,003 0,001 0,002 0,002 

K, 1/L 40,65 44,018 31,776 34,859 

c(pöly), g/L 0,133 0,055 0,076 0,061 

 



 

Taulukko 9 Koesarja 2:n erotustehokkuuksien laskemiseen käytetyt tiedot. 

Koesarja 2 Koe 1 Koe 2 Koe 3 Koe 4 

h(kvartsi), g 5 8 11 14 

m(astia), g 0,785 0,788 0,784 0,785 

m(täysi), g 31,242 31,363 33,901 32,597 

m(kuiva), g 0,789 0,793 0,789 0,79 

m(näyte), g 30,457 30,575 33,117 31,812 

m(muovi+pöly), g 0,004 0,005 0,004 0,006 

K, 1/L 32,833 32,706 30,196 31,435 

c(muovi+pöly), g/L 0,132 0,165 0,136 0,174 

c(muovi), g/L -0,001 0,11 0,059 0,113 

Erotustehokkuus, % 101,636 31,355 63,865 29,183 

 

Taulukko 10 Koesarja 2:n hiekkasuodatettujen näytteiden kiintoainepitoisuuksien laskemiseen käytetyt arvot 

ruiskusuodatuskokeista. 

 

näyte 
m(suodatin), 

 g 

m(näyte), 

g 

m(kuiva suodatin), 

 g 

m(kiintoaine), 

 g 

K, 

 1/L 

c(kiintoaine), 

 g/L 

1 0,0253 186,4 0,0258 0,0004 5,3487 0,0024 

2 0,0265 187,7 0,027 0,0005 5,3117 0,0027 

3 0,0257 173,6 0,0263 0,0006 5,7431 0,0034 

4 0,0263 207,5 0,0275 0,0012 4,8048 0,0055 


