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1. JOHDANTO 

 

Muovien maailmanlaajuinen vuosituotanto on kasvanut vuodesta 1950 lähtien 1,7 

miljoonasta tonnista 335 miljoonaan tonniin vuoteen 2016 mennessä. Muovin 

suuren tuotannon ja kestävyyden ansiosta ei ole ihme, että muovia päätyy 

ympäristöön. Pieniä muovikappaleita, mikromuoveja, on löydetty vesiympäristöistä 

jo 1970-luvun alusta lähtien. Viime vuosien aikana mikromuovien päätyminen 

ympäristöön ja vesistöihin on herättänyt paljon huomiota ja tutkimukset 

mikromuoveista ovat lisääntyneet. Kaikesta meriroskasta jopa 80−85 % on muovia. 

Muovit tuotetaan kestäviksi, jotta niiden käyttöaika olisi mahdollisimman pitkä. Sen 

vuoksi muovit säilyvät kauan ympäristössä, etenkin vedessä, missä niiden 

hajoaminen mikromuoveiksi voi kestää vuosikymmeniä. Mikromuovien yleisimmät 

lähteet ovat suurempien muovikappaleiden hajoaminen pieniksi mikromuoveiksi, 

hygieniatuotteiden sisältämät mikrohelmet ja keinokuituvaatteista irtoavat 

mikromuovikuidut. Jätevedenpuhdistamoihin kulkeutuu mikromuovia kotitalouksien 

jätevesien lisäksi myös liikenteestä. Jäteveden sisältämiä mikromuoveja voidaan 

tunnistaa ja analysoida erilaisilla menetelmillä mikromuovien laadun ja määrän 

selvittämiseksi. Jätevedenpuhdistamoilla on käytössä erilaisia kehittyneitä 

jätevedenpuhdistusmenetelmiä, joiden avulla voidaan vähentää mikromuovien 

pitoisuutta puhdistetussa jätevedessä. 

Tässä tutkielmassa käsitellään mikromuovien lähteitä sekä mikromuovien 

haitallisia vaikutuksia vesistöissä. Lisäksi tutkielma sisältää eri analyysimenetelmiä, 

joilla voidaan tutkia mikromuoveja kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti. Tutkielman 

lopussa esitellään menetelmiä, joilla mikromuoveja voidaan poistaa jätevedestä. 
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2. MUOVIT JA MIKROMUOVIT 

 

Muovien tärkein ominaisuus on niiden muovattavuus tavallisimmin lämmön ja 

paineen avulla.1 Monipuolisuuden, alhaisten kustannusten ja valmistuksen 

helppouden vuoksi muovien sovellukset ja käyttökohteet ovat laajat. Sen vuoksi 

muovien tuotanto on kasvanut jatkuvasti yli puolen vuosisadan ajan.2 Muovia 

käytetään erityisesti pakkausmateriaalina sen edullisuuden ja kestävyyden 

ansiosta.1 

 

2.1 Muovit 

 

Muovit ovat aineita, jotka koostuvat pääosin yhdestä tai useammasta synteettisestä 

orgaanisesta polymeeristä.3 Polymeerit ovat makromolekyylejä, jotka syntyvät 

monomeerien moninkertaistuessa eli polymeroituessa. Monomeerit ovat 

molekyylejä, jotka tietyissä olosuhteissa liittyvät toisiinsa muodostaen pitkiä ketjuja 

tai verkkoja. Polymeerit sisältävät tavallisesti satoja tai tuhansia monomeerejä. 

Polymeerit ovat usein kovia ja hauraita, joten muovien valmistuksessa polymeerien 

joukkoon lisätään erilaisia lisäaineita, kuten pehmittimiä, täyteaineita, liuottimia, 

stabilaattoreita, värejä, voiteluaineita ja ultraviolettisuoja-aineita (UV-suoja-aineita).1 

Polymeroituminen voi tapahtua kahdella tavalla, polyadditiolla ja 

polykondensaatiolla. Polyadditiossa kahden tai useamman aineen molekyylit 

liittyvät toisiinsa muodostaen lankamaisia makromolekyylejä eli polymeerejä. 

Polykondensaatio on kondensaatioreaktio, jossa monomeerien polymeroituessa 

lohkeaa jokin pieni molekyyli, usein vesimolekyyli. Muovien valmistuksessa 

käytettävät polymeerit jaetaan synteettisiin ja luonnon- eli biopolymeereihin. 

Synteettisiä polymeerejä ovat esimerkiksi polyeteeni (PE), polyvinyylikloridi (PVC) 

ja polystyreeni (PS). Biopolymeerejä ovat esimerkiksi selluloosa, tärkkelys ja 

luonnonkumi.1 
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2.2 Mikromuovit 

 

Mikromuoveiksi luokitellaan muovikappaleet, joiden halkaisija on alle 5 millimetriä. 

Mikromuovien fysikaalisissa ja kemiallisissa ominaisuuksissa, kuten partikkelien 

muodossa, koossa ja kemiallisissa ainesosissa, on suurta vaihtelua. Mikromuovien 

muoto vaihtelee sen mukaan, koostuvatko ne kuiduista, mikrohelmistä vai 

fragmenteista. Mikromuovit voivat koostua useista polymeereistä ja tyypillisimpiä 

polymeerejä ovat polyeteeni, polypropeeni, polyvinyylikloridi ja polystyreeni.4 

Mikromuovit luokitellaan suuriksi ja pieniksi mikromuoveiksi sekä nanomuoveiksi 

partikkelin halkaisijakoon mukaan. Taulukossa 1 on esitetty muovityypit ja niiden 

halkaisijoiden suuruudet.5 

Taulukko 1. Muovityypit ja niiden halkaisijakoot.5 

Muovityyppi Partikkelin halkaisija 

Makromuovit > 25 mm 

Mesomuovit 5−25 mm 

Suuret mikromuovit 1−5 mm 

Pienet mikromuovit 20 µm −1 mm 

Nanomuovit < 20 µm 

 

Mikromuovit luokitellaan primäärisiin ja sekundäärisiin mikromuoveihin sen 

mukaan, miten ne ovat muodostuneet. Primääriset mikromuovit on 

tarkoituksellisesti tuotettu kooltaan erittäin pieniksi pelleteiksi tai jauheeksi 

kaupallisiin sovelluksiin, kuten henkilökohtaisiin hygieniatuotteisiin.4 Sekundääriset 

mikromuovit muodostuvat suurempien muovipartikkelien hajotessa pienemmiksi 

partikkeleiksi. Hajoaminen voi tapahtua materiaalien, kuten tekstiilien, maalien ja 

renkaiden käytön aikana.6 Muovijätteet voivat hajota mikromuoveiksi myös 

ympäristön vaikutuksesta pääosin hankautumalla, UV-B-säteilyn vaikutuksesta 

sekä lämpötilan muutosten vuoksi.4 Kuvassa 1 on esitetty henkilökohtaisista 

hygieniatuotteista peräisin olevat primääriset mikromuovipartikkelit (A ja B) sekä 

sekundääriset mikromuovipartikkelit, jotka ovat peräisin suurempien 

muovikappaleiden hajoamisesta (C) sekä synteettisistä tekstiilikuiduista (D).6 
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Kuva 1. A ja B: primääriset mikromuovipartikkelit. C ja D: Sekundääriset 

mikromuovipartikkelit.6 

 

2.3 Mikromuovien lähteet 

 

Kaksi suurinta mikromuovien syntymisen lähdettä ovat suurempien 

muovikappaleiden hajoaminen pieniksi muovipartikkeleiksi sekä hygienia- ja 

siivoustuotteiden sisältämät muoviset kuorinta-aineet, joita kutsutaan 

mikrohelmiksi.7 Mikromuovia käytetään kosmetiikassa korvaamaan luonnollisia 

kuorivia aineita kuten hohkakiveä, kaurahiutaleita, aprikoosia ja saksanpähkinän 

kuoria. Mikromuoveja sisältäviä kosmetiikkatuotteita ovat esimerkiksi käsihuuhteet, 

saippuat, hammastahnat, partavaahdot, kylpyvaahdot, aurinkovoiteet sekä 

shampoot.8 

Hankaavien ja kuorivien materiaalien käyttö henkilökohtaisissa 

hygieniatuotteissa on lisääntynyt, sillä poistamalla kuollut pintakerros, ihosta 

saadaan pehmeä ja sileä. Hankaustuotteet sisältävät luonnollisia materiaaleja, 

kuten jauhettuja hedelmien kiviä, sekä synteettisiä materiaaleja, kuten 
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polyeteenihelmiä, alumiinioksidia ja natriumdekahydraattirakeita, joilla voidaan 

muuttaa tuotteen hankaavuutta.7 Kosmetiikassa käytettävistä mikrohelmistä noin 93 

% on polyeteeniä (PE), mutta mikrohelmiä voidaan valmistaa myös polypropeenista 

(PP), polyeteenitereftalaatista (PET), polymetyylimetakrylaatista eli akryylistä sekä 

nailonista.8 Polyeteenihelmiä käytetään hankaustuotteissa, sillä niiden pehmeys 

vähentää ihon punaisuutta ja vahingoittaa ihoa vähemmän kuin useimmat muut 

materiaalit. Polyeteenihelmet ovat halkaisijaltaan 4 µm−1 mm kokoisia, joten ne 

luokitellaan pieniksi mikromuoveiksi. Suurin osa ihonpuhdistustuotteista sisältää 

polyeteenihelmiä, joten kuluttaja käyttää todennäköisimmin puhdistustuotteita, jotka 

sisältävät pieniä mikromuoveja.7 

Eräs tärkeä mikromuovien lähde on vaatteista ja muista tekstiileistä pesussa 

vapautuvat synteettiset kuidut eli mikromuovikuidut. Tällaisia tekstiilien sisältämiä 

kuituja ovat esimerkiksi polyesteri, akryyli ja nailon. Tekstiilissä käytetyllä langalla 

on vaikutusta kuitujen irtoamiseen, sillä rakenteeltaan löysistä langoista irtoaa 

enemmän kuituja kuin langoista, joissa on kiinteä rakenne. Lisäksi, mitä kuluneempi 

kangas on, sitä enemmän siitä irtoaa kuituja pesun yhteydessä.9 Synteettisten 

tekstiilien käytön lisääntyessä myös kuitujen vapautuminen jäteveteen lisääntyy.10 

Liikenne on merkittävä mikromuovin lähde etenkin suurissa kaupungeissa. 

Liikenteestä syntyvien hiukkaspäästöjen joukossa on kumin lisäksi myös paljon 

mikromuovia. Hiukkasia irtoaa erityisesti ajoneuvojen renkaista sekä 

tiemerkintämassoista, joita käytetään liikenteen kestomerkinnässä, kuten 

suojateissä ja suuntanuolissa.11 

Mikromuovia syntyy muoviteollisuudessa muovin valmistus- ja 

jalostusprosesseissa.12 Mikromuovia voi päätyä ympäristöön muoviteollisuudesta 

vuotojen ja kuljetusonnettomuuksien kautta.13 Kuvassa 2 on esitetty primääristen ja 

sekundääristen mikromuovien yleisimmät lähteet sekä niiden kulkeutumisreitit 

jätevedenpuhdistamoihin ja edelleen vesistöihin.11 
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Kuva 2. Primääristen ja sekundääristen mikromuovien lähteet.11 
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3. MIKROMUOVIT VESISTÖISSÄ 

 

Muovijäte on merkittävä ja yleinen saaste vesiekosysteemeissä.14 Vesistöihin 

päätyneet makromuovit aiheuttavat esimerkiksi kaloille, linnuille, kilpikonnille ja 

valaille takertumisen lisäksi myös biologisia haittoja, kuten tukehtumista ja 

nälkiintymistä. Mikromuovit ovat kooltaan paljon pienempiä, joten niiden haitat 

koskevat suurempaa eliöjoukkoa, sillä myös pienet vesieliöt voivat niellä 

mikromuovipartikkeleita.15 Mikromuovit virtaavat sisämaista jokien kautta 

valtameriin.5 Mikromuovien aiheuttamat ympäristöhaitat ovat maailmanlaajuinen 

ongelma, sillä haitoista on raportoitu sekä rannikkoalueilla että avomerellä pohjois- 

ja etelänavoilta päiväntasaajalle saakka, mukaan lukien syrjäiset elinympäristöt.16 

 

3.1 Mikromuovien päätyminen vesistöihin 

 

Vesistöihin kulkeutuu suuri määrä mikromuovia esimerkiksi päivittäin käytettävistä 

hygieniatuotteista, keinokuituvaatteita pestäessä, laivaliikenteestä sekä hulevesien 

mukana. Suurimmat lähteet mikromuovien kulkeutumiselle vesistöihin ovat 

kunnalliset jätevedenpuhdistamot, maatalous-, matkailu- ja teollisuusalueet sekä 

satamat.5 

Makromuovit hajoavat sekundäärisiksi mikromuoveiksi ympäristössä ja 

vesistöissä fotolyyttisen, mekaanisen ja biologisen hajoamisen seurauksena. 

Fotolyyttisessä eli valohajoamisessa auringon UV-säteily hapettaa muovin 

kemiallisen rakenteen, jolloin polymeerien sidokset hajoavat ja muovin rakenteesta 

tulee hauras ja muovi hajoaa helposti pieniksi partikkeleiksi. Mereen päätyneet 

suuremmat muoviroskat hajoavat UV-säteilyn lisäksi mekaanisesti virtauksien ja 

aaltojen aiheuttamasta voimasta sekä sedimenttihiukkasten hankauksesta 

muodostaen mikromuovia. Makromuovit voivat hajota pienemmiksi 

mikromuovipartikkeleiksi myös bakteerien ja sienten aiheuttamalla biologisella 

hajoamisella.15 

Teollisuustuotteet, kuten wc- ja ihonpuhdistusaineet, sisältävät pieniä, 

halkaisijaltaan noin 1 mm:n suuruisia polyeteeni- ja polystyreenipartikkeleita. 

Erilaisten koneiden ja muun muassa veneiden puhdistukseen käytetään 
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halkaisijaltaan noin 0,25−1,7 mm:n kokoisia partikkeleita akryyliä, melamiinia ja 

polyesteriä.15 Mikrohelmet kulkeutuvat jäteveden mukana jätevedenpuhdistamoon, 

jossa osa mikromuoveista saadaan talteen hapetusaltaisiin tai jäteveden 

puhdistamolietteeseen. Mikromuovien pienen koon vuoksi merkittävä osa kuitenkin 

läpäisee jätevedenkäsittelyn ja päätyy vesistöihin.8 

Tekstiileistä pesussa irtoavat synteettiset kuidut, kuten polyesteri ja akryyli, 

kulkeutuvat pesukoneen jäteveden mukana kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin ja 

sitä kautta mahdollisesti vesistöihin. Pesukoneiden jätevesistä otettujen 

vesinäytteiden perusteella yksi vaatekappale voi vapauttaa jopa yli 1900 kuitua 

yhden pesun aikana. Suuri osa vesistöistä havaituista mikromuovikuiduista on 

todennäköisesti peräisin tekstiilien pesusta.10 Järkevämpi tekstiilirakenteen 

suunnittelu, tekstiilien esipesu tuotantovaiheessa sekä tehokkaampien suodattimien 

käyttö kotitalouksien pesukoneissa mahdollisesti vähentäisivät mikromuovikuitujen 

päätymistä jäteveteen.9 

Liikenteessä mikromuovia vapautuu ympäristöön ajoneuvojen renkaista sekä 

tiemerkintämassoista irtoavista hiukkasista. Ilmaan ja tielle vapautuvat mikromuovia 

sisältävät hiukkaspäästöt huuhtoutuvat hulevesien mukana viemärien kautta jokiin 

ja edelleen järviin ja meriin. Hulevesien mukana kulkeutuvaa mikromuovimäärää 

voidaan hallita kattavalla ja ennakoivalla suunnittelulla huomioimalla putkisto- ja 

kaivoratkaisut. Hulevesien puhdistuksen tehokkuutta voidaan parantaa uusilla 

materiaali- ja rakenneratkaisuilla.11 

Jätevedenpuhdistamoissa suuri osa jätevedestä poistetusta mikromuovista 

siirtyy puhdistamolietteeseen, jota voidaan käyttää maanparannusaineena ja 

lannoitteena maataloudessa.5,13 Puhdistamoliete voi toimia merkittävänä reittinä 

mikromuovien päätymiselle vesistöihin, sillä mikromuovit voivat kulkeutua 

maatalousalueilta valumaveden mukana jokiin, järviin ja lopulta meriin.5 
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3.2 Mikromuovien haitallisuus vesistöissä 

 

Mikromuovien pienen koon vuoksi ne ovat saatavilla myös ravintoketjun pohjalla 

oleville eliöille. Mikromuovit ovat kooltaan yhtä suuria kuin planktonien luonnollinen 

ravinto, joten suurten eliöiden lisäksi myös planktonit ja muut pieneliöt voivat niellä 

mikromuoveja.17 Mikromuovit voivat rikastua ja kulkeutua ravintoketjussa, kun toiset 

eliöt käyttävät ravintonaan mikromuoveja nielleitä eliöitä.18 Mikromuovien koon 

lisäksi myös partikkelien muoto ja tiheys vaikuttavat siihen, mitkä eliöt niitä syövät.15 

Pienen tiheyden omaavat mikromuovipartikkelit, kuten polyeteeni, kelluvat veden 

pintaosissa,18 jolloin veden pintakerroksissa elävät eliöt syövät pinnalla kelluvia 

partikkeleita. Suuren tiheyden omaavat mikromuovit, kuten polyvinyylikloridi, 

painuvat veden pohjaan, jolloin ne ovat saatavilla veden pohjakerroksissa eläville 

eliöille.15 

Mikromuovit voivat nieltynä aiheuttaa eliöille mekaanista rasitusta ja 

tukehtumisvaaran lisäksi mikromuovit aiheuttavat myös muita haittoja niitä syöville 

eliöille.19 Eliöiden nielemät mikromuovipartikkelit voivat säilyä 

ruoansulatuskanavassa tai imeytyneenä suolistoon. Jos mikromuovipartikkelit 

imeytyvät eliöiden suolistoon, mikromuovin kulkeutuminen ympäri elimistöä on 

mahdollista. Tutkimus jyrsijöiden avulla on osoittanut, että kiinteät polystyreeni-

mikropallot voivat siirtyä suolistosta imusuonistoon. Imusuonisto ohjaa aineiden 

kuljetusta verenkiertoon,15 joten mikromuovipartikkelit voivat kulkeutua verenkierron 

mukana ja bioakkumuloitua eli kasaantua yksilön kudoksiin.7 Olettaen, että 

jyrsijöiden ruoansulatuskanava on samankaltainen kuin muiden eliöiden, 

mikromuovien siirtyminen vesieliöiden suolistosta ympäri elimistöä on 

todennäköistä.15 Mikromuovit ovat erityisen vaarallisia niiden hyvän kestävyyden 

vuoksi, sillä ne voivat siirtyä ravintoketjussa eliöltä toiselle.19 

Useiden muovien, kuten polyvinyylikloridin, polystyreenin ja polykarbonaatin, on 

osoitettu vapauttavan myrkyllisiä monomeerejä, joiden on tutkittu olevan 

yhteydessä syöpään ja lisääntymiskyvyn poikkeavuuteen ihmisillä, jyrsijöillä ja 

selkärangattomilla. Lisäksi muovin valmistusprosessissa muoviin sisällytetään 

joukko kemiallisia lisäaineita, kuten antioksidantteja, palamista hidastavia aineita 

sekä antimikrobiaaleja. Mikromuovien nieleminen voi edesauttaa myrkyllisten 

monomeerien ja kemiallisten lisäaineiden kulkeutumista eliöiden elimistöön.15 
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Mikromuovien hydrofobisen eli vesipakoisen luonteen vuoksi niiden on todettu 

adsorboivan pinnalleen meriympäristöstä orgaanisia epäpuhtauksia, kuten 

polykloorattuja bifenyylejä (PCB), diklooridifenyylitrikloorietaania (DDT), polysyklisiä 

aromaattisia hiilivetyjä (PAH) ja polybromattuja difenyylieettereitä (PBDE).17 

Mikromuovien nieleminen voi helpottaa niiden adsorboimien hydrofobisten 

epäpuhtauksien kulkeutumista eliöiden elimistöön ravintoketjussa. Mikromuoveilla 

on enemmän reaktiopinta-alaa kuin suuremmilla muovikappaleilla, joten 

epäpuhtaudet kulkeutuvat erityisesti mikromuovipartikkeleiden mukana.15 

Mikromuovien nielemisellä voi olla myös fysiologisia vaikutuksia. Polystyreenin 

valmistuksessa käytettävä monomeeri, styreeni, sekä polykarbonaatin sisältävä 

monomeeri, bisfenoli A, voivat häiritä eliöiden umpieritysjärjestelmää ja siten 

vaikuttaa hormonitoimintaan. Umpieritysjärjestelmän toiminta vaikuttaa eliön 

kehitykseen, lisääntymiseen ja immuunijärjestelmään.20 Muovin pehmentämiseen 

käytettävien lisäaineiden, kuten bisfenoli A:n on todettu häiritsevän 

selkärangattomien, kalojen ja sammakkoeläinten hormonitoimintaa.21 

Mikromuovien aiheuttamat haitat koskevat eliöiden lisäksi myös vesistöjä. 

Mikromuovit voivat kuljettaa niiden adsorboimia orgaanisia epäpuhtauksia 

virtauksien mukana alueelta toiselle.14 Mikromuoveista vapautuvat myrkylliset 

aineet huonontavat myös veden laatua.22 Vesiympäristössä mikromuovit voivat 

myös toimia keinotekoisina mikrobien ja bakteerien kasvualustoina.21 Vesistöjen 

virtauksien mukana kulkeutuvat mikromuovit voivat kuljettaa epäluontaisia ja 

haitallisia lajeja uusiin ympäristöihin.19 
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4. ANALYYSITEKNIIKAT MIKROMUOVIEN TOTEAMISEKSI 

 

Mikromuovien haitallisten vaikutusten tutkimisen edellytyksenä on, että 

mikromuoveja voidaan analysoida kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti.23 Sen vuoksi 

mikromuovipartikkeleiden toteamiseen ja määritykseen ympäristöstä otetuista 

näytteistä tai jätevesinäytteistä tarvitaan kattavia tutkimuksia. Eniten käytettyjä 

analyysitekniikoita ovat spektroskooppiset menetelmät Fourier-muunnos 

infrapunaspektroskopia (FTIR) sekä Raman-spektroskopia, sillä ne eivät tuhoa 

näytettä. Kyseiset menetelmät ovat kuitenkin aikaa vieviä, joten tulisi kehittää 

nopeampia analyysitekniikoita mikromuovien toteamiseksi.24 Mikromuovien 

kunnollisen toteamisen puute voi aiheuttaa virheellisen ei-muovipartikkeleiden 

määrityksen jätevesissä.25 

 

4.1 Optinen mikroskopia 

 

Näytteen sisältämät mikromuovipartikkelit voidaan analysoida optisella 

mikroskoopilla muodon, kovuuden ja kiiltoisuuden avulla. Vesinäytteestä 

suodatetaan kiinteät partikkelit käyttäen sopivan kokoista suodatinta. Erotetut 

partikkelit analysoidaan mikroskoopilla petrimaljan päällä olevalla suodatinpaperilla 

sopivalla suurennoksella ja mikromuovit erotetaan muista näytteen sisältämistä 

partikkeleista.13 Mikromuovit voidaan lajitella niiden muodon perusteella esimerkiksi 

fragmenteiksi, kuiduiksi ja levymäisiksi.23 Lajitellut partikkelit analysoidaan vielä 

suuremmilla suurennoksilla.13 

Mikromuovien optinen mikroskooppianalyysi perustuu pääosin visuaaliseen 

tunnistukseen partikkelin muodon perusteella. Käytetyt suurennokset ovat 

suhteellisen pieniä, mikä voi aiheuttaa pienten ei-muovisten fragmenttien, kuorten 

ja muiden materiaalien virheellisen tunnistuksen mikromuoveiksi.26 Tarkemman 

tuloksen saamiseksi mikromuovit analysoidaan usein valomikroskoopin lisäksi 

myös FTIR- tai Raman-spektroskopialla.13 Kuvassa 3 on esitetty polyeteenin (a), 

polyeteenitereftalaatin (b), polypropeenin (c) ja polyvinyylikloridin (d) optiset 

mikroskooppikuvat.26 
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Kuva 3. Optiset mikroskooppikuvat mikromuovipartikkeleista. a) Polyeteeni b) 

polyeteenitereftalaatti c) polypropeeni d) polyvinyylikloridi.26 

 

4.2 FTIR-spektroskopia 

 

Infrapunaspektrometrian (IR-spektrometria) avulla voidaan mitata näytteen, kuten 

mikromuovipartikkelin, kyky absorboida infrapunasäteilyä. Fourier-muunnos 

infrapunaspektrometrissä (FTIR) IR-säteily jaetaan kahteen säteeseen, joiden 

matkojen pituuksia voidaan muuttaa jaksottaisesti interferenssikuvion 

aikaansaamiseksi. FTIR-spektrometri mittaa valon interferenssikuvion. 

Interferenssikuvion ja spektrin välillä on matemaattinen yhteys, joka tunnetaan 

nimellä Fourier-muunnos. Fourier-muunnoksen avulla saatu signaali muutetaan 

tietokoneella FTIR-spektriksi.27 

FTIR-spektroskopian lisäksi voidaan käyttää mikro-Fourier-muunnos 

infrapunaspektroskopiaa (µ-FTIR), joka yhdistää FTIR-spektroskopian ja 

mikroskopian. µ-FTIR-menetelmällä voidaan analysoida yhä pienempiä 
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mikromuovipartikkeleita korkeamman resoluution vuoksi.28 µ-FTIR-spektroskopia 

on tehokas menetelmä mikromuovien analysointiin, sillä se ei tuhoa näytettä, vaatii 

vähäisen näytteenkäsittelyn ja onnistuu tuottamaan IR-absorptiospektrin myös 

paksuille ja läpinäkymättömille materiaaleille.29  

FTIR-spektroskopia on paljon käytetty menetelmä mikromuovien analysointiin 

sen kustannustehokkuuden, luotettavuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi.28 Eri 

muovien sisältämät funktionaaliset ryhmät ja niiden IR-absorptiospektrit ovat 

tunnettuja, joten mikromuovipartikkelien mitattuja FTIR-spektrejä verrataan 

kirjallisuudesta löytyviin spektreihin polymeerien tunnistamiseksi.13,28 Kuvassa 4 on 

esitetty polyamidin, polypropeenin ja polyeteenitereftalaatin FTIR-spektrit sekä 

stereomikroskooppikuvat.12 

 

Kuva 4. Polyamidin, polypropeenin ja polyeteenitereftalaatin (PET) FTIR-spektrit 

sekä stereomikroskooppikuvat.12 
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4.3 Raman-mikrospektroskopia 

 

Raman-spektroskopiassa näytettä säteilytetään lasersäteellä ja sironneen säteilyn 

intensiteetti mitataan spektrometrillä.30 Raman-mikrospektroskopia yhdistää 

Raman-spektroskopian ja mikroskopian.13 Raman-mikrospektroskopia soveltuu 

mikromuovien analysointiin sen suuren resoluution vuoksi. Menetelmällä voidaan 

määrittää erittäin pieniä, jopa alle 1 µm:n suuruisia partikkeleita. Raman-

spektroskopian edut ovat pienten, paksujen ja voimakkaasti absorboivien 

partikkelien määritys. Mitattuja spektrejä verrataan kirjallisuudessa esitettyihin 

muovipolymeerien spektreihin mikromuovien tunnistamiseksi.31 

Jos analysoitava näytemäärä on pieni, näytteiden analysointi FTIR- tai Raman- 

spektroskopialla on suositeltavaa. Jos näytteitä on paljon, mikroskooppisten ja 

spektroskooppisten menetelmien yhdistäminen on suositeltavaa.23 Raman-

spektroskopia antaa paremman vasteen poolittomille, symmetrisille sidoksille, kun 

taas FTIR-spektroskopian avulla voidaan tunnistaa paremmin poolisia ryhmiä.31 

Raman- ja FTIR-spektroskopian huonoja puolia ovat niiden vaatima näytteen 

valmistelu sekä aikaa vievä skannaus, minkä vuoksi menetelmiä on vaikea toteuttaa 

rutiinianalyysinä.24 Kuvassa 5 on esitetty kuvia polyesteristä, polyeteenistä, 

polyamidista sekä polypropeenista tunnistettuna mikro-FTIR- ja/tai mikro-Raman-

spektroskopialla. Mikromuovit on eristetty jätevedestä jätevedenpuhdistuksen eri 

vaiheista.13 
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Kuva 5. Eri polymeerien tyypilliset ulkonäöt tunnistettuna mikro-FTIR- ja/tai 

mikro-Raman-spektroskopialla. (A-E) Polyesteri, (F-I) polyeteeni, (J-K) polyamidi 

ja (L) polypropeeni.13 

 

4.4 Py-GC-MS 

 

Pyrolyysi-kaasukromatografia-massaspektrometrialla (Py-GC-MS) voidaan 

määrittää molekyylien rakenne analysoimalla niiden lämpöhajoamistuotteita. 

Peräkkäinen pyrolyysi suoritetaan analysoimalla samaa näytettä peräkkäin eri 

olosuhteissa, esimerkiksi kohottamalla pyrolyysilämpötilaa. Tällöin kaikki 

mikromuovin sisältämät aineet eivät hajoa yhdessä pyrolyysivaiheessa. 

Mikromuovin sisältämät orgaaniset lisäaineet hajoavat alhaisessa lämpötilassa, 

jonka jälkeen pyrolyysilämpötilaa nostetaan polymeerien pyrolyysituotteiden 

määrittämiseksi. Peräkkäisen pyrolyysin avulla voidaan siis analysoida yhdellä 

määrityskerralla mikromuovipartikkelin sisältämät polymeerit ja orgaaniset 

lisäaineet. Luotettavan tuloksen saamiseksi nollanäytteen valmistus on 

suositeltavaa, sillä esimerkiksi huoneilman epäpuhtauksien aiheuttamaa 

taustakontaminaatiota on vaikea välttää.32 
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Peräkkäinen Py-GC-MS on tehokas, nopea ja kustannustehokas menetelmä 

mikromuovien sisältämien polymeerien ja orgaanisten lisäaineiden analysointiin. 

Koska mikromuovien sisältämien orgaanisten lisäaineiden jakauman oletetaan 

olevan erittäin heterogeeninen, jokainen partikkeli on analysoitava. Py-GC-MS on 

täysin automatisoitavissa 100 näytteen analysointiin, joten se on käyttökelpoinen 

menetelmä mikromuovien analysoimiseksi. Kuvassa 6 on esitetty ympäristöstä 

löydetyn mikromuovipartikkelin sisältämän polyeteenin (PE) sekä PE-standardin 

pyrogrammit päällekkäin.32 

 

 

Kuva 6. Ympäristöstä kerätyn mikromuovin sisältämän PE:n pyrogrammi (musta) 

ja PE-standardin pyrogrammi (vaaleanpunainen).32 

 

4.5 SEM/EDS 

 

Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (engl. Scanning electron microscope, SEM) ja 

siihen yhdistetty energiadispersiivinen röntgenspektroskopia (EDS) eli SEM/EDS 

mahdollistaa mikromuovipartikkelien nopean ja tehokkaan seulonnan.26 SEM/EDS-

menetelmässä näytettä pommitetaan elektronisuihkulla, jolloin näytteen lähettämää 

karakteristista röntgensäteilyä voidaan analysoida ja siten määrittää näytteen 

sisältämät mikromuovityypit.26,33 
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SEM/EDS-analyysiä käytetään sen korkean resoluution vuoksi erottamaan ei-

muoviset partikkelit muovipartikkeleista ja seulomaan näytteen sisältämät 

mahdolliset mikromuovit niiden alkuainekoostumusten ja pinnan ominaisuuksien 

avulla. Klooratut muovit, kuten PVC, voidaan tunnistaa helposti SEM/EDS-

analyysillä, sillä kloori aiheuttaa EDS-spektriin hyvin vahvan piikin. Menetelmällä 

voidaan myös määrittää mineraalilajit, jotka helposti tunnistetaan virheellisesti 

muoveiksi optisella mikroskoopilla. SEM/EDS-analyysi paljastaa usein myös 

mikromuovipartikkelien pinnalla olevia halkeamia, jotka viittaavat polymeerin 

vanhenemiseen sekä mekaaniseen ja hapettumisen aiheuttamaan pinnan 

kulumiseen. Kuvassa 7 on esitetty SEM-kuvia kuidusta, joka on eristetty Atlantin 

valtameressä elävän valokalan mahalaukusta. Myöhemmin kuitu on tunnistettu 

polyeteeniksi µ-FTIR-spektroskopialla.26 

 

 

Kuva 7. Atlantin valtameren valokalan mahalaukusta eristetty polyeteenikuitu. a) 

SEM-kuva kuidun pinnasta b) suurempi suurennos SEM-kuvasta, joka osoittaa 

hapettumisesta johtuneen kuidun pinnan halkeilun.26 
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5. MENETELMIÄ MIKROMUOVIEN POISTAMISEEN JÄTEVEDESTÄ 

 

Jätevedenpuhdistamot voivat toimia esteenä mutta myös reittinä mikromuovien 

kulkeutumiselle vesistöihin. Perinteisillä jätevedenkäsittelymenetelmillä voidaan 

poistaa jopa 99 % jäteveden mikromuoveista.6 Käsitelty jätevesi sisältää kuitenkin 

edelleen mikromuovipartikkeleita, kuten hammastahnasta peräisin olevia 

mikrohelmiä ja tekstiileistä peräisin olevia synteettisiä kuituja.19 Puhdistetun 

jäteveden laadun parantamiseen käytettäviä tekniikoita ei kuitenkaan ole 

suunniteltu erityisesti mikromuovien poistamiseen. Kuitenkin eräillä kehittyneillä 

jätevedenkäsittelymenetelmillä voidaan vähentää mikromuovien määrää 

lopullisessa puhdistetussa jätevedessä.6 Mikromuovien poistamiseen jätevedestä 

tulisi käyttää menetelmiä, jotka ovat yksinkertaisia, edullisia ja 

ympäristöystävällisiä.34 

 

5.1 Tiheyseroon perustuva erotus 

 

Yksittäisten partikkelien tiheyserojen avulla voidaan erottaa mikromuoveja muusta 

nesteestä. Nesteen tiheyttä voidaan kasvattaa lisäämällä nesteeseen 

mineraalisuolaa. Konsentroidulla natriumkloridiliuoksella on mahdollista saavuttaa 

nesteen tiheys 1,2 g/cm3. Mikromuovipartikkelit, joilla on pienempi tiheys, kohoavat 

nesteen pinnalle ja ne voidaan helposti erottaa nesteestä. Menetelmää ei voida 

soveltaa muoveihin, joiden tiheysjakauma on suuri, kuten polyvinyylikloridiin (PVC; 

1,14−1,56 g/cm3) tai polyeteenitereftalaattiin (PET; 1,32−1,41 g/cm3). Sen vuoksi 

tulisi kehittää mineraaliliuoksia, joiden tiheys on suurempi kuin natriumkloridin, jotta 

yhä useampia mikromuovilaatuja olisi mahdollista erottaa jätevedestä. Mahdollisina 

mineraaliliuoksina mikromuovien erottamiseen nesteestä pidetään sinkkikloridia 

(1,5−1,7 g/cm3) ja natriumjodidia (3,3 M; 1,6−1,8 g/cm3).34 

 

5.2 Kiekkosuodatus 

 

Kiekkosuodatin (engl. Disc filter, DF) koostuu pyörivistä kiekoista, jotka on 

päällystetty suodatinpaneeleilla. Mikromuovien erotus perustuu painovoimaan sekä 



 

21 
 

lietekakkujen muodostumiseen suodatinpaneelien sisällä. Jätevesi suodatetaan 

pyörivien suodatinkiekkojen läpi, jolloin suodattimien pinnoille muodostuu 

epäpuhtauksien, kuten mikromuovin, muodostamia lietekakkuja. Lietekakkujen 

muodostaminen hidastaa suodatusta aiheuttaen jäteveden pinnan nousun 

sylinterissä. Suodattimen huuhtelu käynnistyy, kun veden pinta on noussut tietyllä 

korkeudella olevan anturin tasolle.6 Huuhtelu suoritetaan korkeassa paineessa (8-

10 bar), jolloin lietekakut huuhtoutuvat ja suodattimen pinnalle jäävät ainoastaan 

kiinteät epäpuhtaudet.6,35 

Muovipartikkelien erotusta ja ravinteiden poistoa voidaan parantaa koagulanttien 

avulla. Kiekkosuodatuksessa voidaan käyttää esimerkiksi rautapohjaista 

koagulanttia 2 mg/l annoksilla.6 Säännöllisen huuhtelun lisäksi kiekkosuodattimet 

puhdistetaan muutaman kuukauden välein kemiallisesti natriumhypokloriitilla 

suodatuksen aikana muodostuneiden biologisten kasvustojen sekä saostumien 

poistamiseksi. Useat jätevedenpuhdistamot käyttävät kiekkosuodatusta jäteveden 

puhdistukseen tertiäärisenä menetelmänä eli jälkikäsittelymenetelmänä.35 Kuvassa 

8 on esitetty kiekkosuodatuksen periaate käyttäen esimerkkinä Hydrotech-

kiekkosuodatinta.36 

 

 

Kuva 8. Hydrotech-kiekkosuodattimen toimintaperiaate.36 
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5.3 Hiekkasuodatus 

 

Hiekkasuodatusta (engl. Rapid sand filter, RSF) voidaan käyttää tertiäärisenä 

menetelmänä jätevedenpuhdistamoissa mikromuovien poistamiseksi jätevedestä. 

Hiekkasuodatin koostuu esimerkiksi yhden metrin paksuisesta kerroksesta soraa, 

jonka raekoko on 3−5 mm sekä puolen metrin paksuisesta kerroksesta raekooltaan 

0,1−0,5 mm olevaa hiekkaa. Jätevesi suodatetaan hiekkakerroksen läpi, jolloin 

mikromuovipartikkelit ja muut kiintoaineet jäävät hiekkakerrosten väliin tai pinnalle 

ja mikromuovit saadaan erotettua jätevedestä. Käyttämällä puhdistuksessa apuna 

koagulantteja, mikromuovit mahdollisesti takertuisivat hiekanjyviin 

voimakkaammin.6 

 

5.4 Korkeapaineflotaatio 

 

Korkeapaineflotaatiossa (engl. Dissolved air flotation, DAF) jätevesi kyllästetään 

ilmalla korkeassa paineessa ja pumpataan flotaatiotankkiin normaali-

ilmanpaineessa, jolloin muodostuu dispersiovettä. Dispersiovedestä vapautuvat 

ilmakuplat kiinnittyvät kiinteisiin mikromuovipartikkeleihin, jolloin mikromuovit 

nousevat ilmakuplien mukana veden pinnalle ja ne voidaan kerätä jäteveden 

pinnalta. Ennen flotaatiota jäteveteen lisätään flokkulaatiokemikaalia, esimerkiksi 

polyalumiinikloridia 40 mg/l annoksissa flokkulaation parantamiseksi.6 

Flokkulaatioaine poistetaan mikromuovien pinnalta kuorimalla. Flotaatio on 

erityisesti suunniteltu poistamaan jätevedestä pienen tiheyden omaavia 

partikkeleita, joten sen voidaan olettaa olevan tehokas menetelmä poistamaan 

jätevedestä mikromuoveja, joilla on pieni tiheys.6 Korkeapaineflotaation 

toimintaperiaate on esitetty kuvassa 9.37 
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Kuva 9. DAF-menetelmän toimintaperiaate.37 

 

5.5 Membraanibioreaktori 

 

Membraanibioreaktori (MBR) on jäteveden puhdistusmenetelmä, jossa yhdistyvät 

jäteveden biologinen käsittely sekä membraanisuodatus. Yhdistetyn menetelmän 

vuoksi membraanibioreaktorilla voidaan käsitellä primääristä jätevettä, joka sisältää 

kiinteitä partikkeleita sekä liuenneita orgaanisia yhdisteitä ja ravinteita.6 

Membraanibioreaktori koostuu anaerobisesta säiliöstä sekä aerobisesta säiliöstä, 

joka sisältää membraanisuodattimen.13 Suodatuksessa vesi pakotetaan virtaamaan 

kalvojen läpi pumpun avulla. Membraanisuodattimen läpäissyt vesi kerätään 

säiliöön ja mikromuovit sekä muut epäpuhtaudet jäävät kalvojen pinnalle.6 Kuvassa 

10 on esitetty kaaviokuva membraanibioreaktorin toiminnasta.38 
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Kuva 10. Membraanibioreaktorin toimintaperiaate.38 

 

Talvitie kollegoineen6 ovat tutkineet mikromuovien poistamista jätevedestä 

hyödyntäen erilaisia kehittyneitä jätevedenpuhdistusmenetelmiä. Tutkimuksessa 

käytetyt jätevedenkäsittelymenetelmät olivat membraanibioreaktori, 

kiekkosuodatus, hiekkasuodatus ja korkeapaineflotaatio. Tutkimukset suoritettiin 

Suomessa Helsingin, Turun, Hämeenlinnan sekä Mikkelin kaupunkien 

jätevedenpuhdistamoissa. Membraanibioreaktori poisti 99,9 %, huokoskooltaan 20 

µm oleva kiekkosuodatin 98,5 %, hiekkasuodatus 97 % ja korkeapaineflotaatio 95 

% jäteveden sisältämistä mikromuoveista. Suoritetun tutkimuksen mukaan 

membraanibioreaktori on edellä mainituista menetelmistä tehokkain 

jätevedenkäsittelymenetelmä poistamaan mikromuoveja jätevedestä.6 
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6. YHTEENVETO 

 

Mikromuoveja päätyy jäteveteen useista lähteistä, joista suurimmat ovat hygienia- 

ja kosmetiikkatuotteet sekä keinokuituvaatteiden pesu. Mikromuovit kulkeutuvat 

kotitalouksien jäteveden ja kaupunkien viemäriverkostojen kautta 

jätevedenpuhdistamoihin, joista edelleen suuri osa mikromuoveista päätyy 

vesistöihin puhdistetun jäteveden mukana. Mikromuovit aiheuttavat vesieliöille 

mekaanisen rasituksen lisäksi myös fysiologisia vaikutuksia. Lisäksi mikromuovit 

altistavat vesieliöitä orgaanisille epäpuhtauksille ja kemiallisille lisäaineille. 

Mikromuovit ja niiden sisältämät orgaaniset yhdisteet voivat kulkeutua 

ravintoketjussa eliöltä toiselle ja aiheuttaa siten haittaa myös ihmisille. 

Mikromuovien analysointiin on olemassa useita menetelmiä, joiden avulla 

mikromuoveja ja siten niiden aiheuttamia haittoja voidaan tutkia ja tunnistaa. 

Mikromuovien analysointiin tulisi kehittää on-line menetelmiä, joilla mikromuovien 

analysointi onnistuisi nopeammin. Mikromuovien poistamiseen jätevedestä 

käytettäviä jätevedenpuhdistusmenetelmiä on tutkittu vain vähän, joten on vaikea 

sanoa, mitkä menetelmät poistavat mikromuoveja jätevedestä tehokkaasti. 

Mikromuovi on haastava ongelma, sillä kyseessä on tuore tutkimusala. 

Menetelmiä mikromuovin poistamiseksi jätevedestä ei ole standardoitu, eikä 

Suomessa mikromuovin käyttöä esimerkiksi kosmetiikassa tai hygieniatuotteissa 

ole rajoitettu lainsäädännöllisin toimenpitein. Kuluttajien ostopäätöksillä sekä 

jätevedenpuhdistamoiden käyttämillä puhdistusmenetelmillä on suuri vaikutus 

mikromuovien päätymiseen vesistöihin. 
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