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Kuopio ja Kallavesi, Pohjois-Savo



Kuopio
• Väkiluku on n. 120 000

• Kuopion kaupunki sijaitsee
Kallaveteen työntyvällä
niemellä järven keskiosassa.

• Satamakaupunki, jota 
ympäröi sisämaan suurimpiin
kuuluva saaristo

• Vihreä ympyrä = Itä-Suomen
yliopiston kampuksen
laboratoriot
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Muovit

• Yleisesti muovit luokitellaan valtamuoveihin, teknisiin 
muoveihin ja erikoismuoveihin. 

• Valtamuovit ovat yleisimmin käytettyjä ja eniten valmistettuja.
– mm. PE, LDPE, HDPE, PVC, PS, PET ja PP

• Vaativiin kohteisiin tarvitaan teknisiä muoveja 
– mm. PEI, PSU, PC, PMMA, PTFE sekä EP. 

• Erikoismuoveja ovat
– mm. PI, PAI, PPSU ja PPS

(Muoviteollisuus ry 2017) 



Biopohjainen vs. biohajoava muovi
• ”Biomuovia” ei ole olemassa, huono termi

• Biopohjainen muovi ei ole biohajoava
– sen raaka-aineen lähteenä on kokonaan tai osittain jokin uusiutuva 

materiaali, esimerkiksi selluloosa tai maissi. 

– biopohjaisesta materiaalista voidaan tehdä valtamuoveja

• Biohajoava muovi on biologisessa ympäristössä osittain tai 
kokonaan hajoavaa polymeeriä, ja se voi olla synteettinen tai 
luonnonpolymeeri (Järvinen 2008)

• Biohajoavuus eri ympäristöissä? Biohajoavuuden nopeus? 
Muodostaako mikromuoveja jossain vaiheessa? Lisäaineistus?
– tuotekehitystä tarvitaan vielä paljon myös raaka-ainepuolella



Mikromuovin määritelmästä

• 1. Kemiallinen koostumus: synteettisiä, materiaali sisältää 
polymeeriä muiden aineiden lisäksi

• 2. Fysikaaliset ominaisuudet: ”partikkeli”: kiinteä hiukkanen tai 
kuitu

• 3. Hiukkaskoko: Mikromuovit <5mm (kansainvälinen määritelmä). 
”Nanomuovit" <0,1 mikrometriä eli <100 nm
– liukuva käsite, riippuu mitä kokoluokkaa halutaan tarkastella
– MUOVIHIUKKANEN on myös hyvä yleistermi pienille muovikappaleille

• 4. Liukoisuus: ei liukene veteen
• 5. Hajoavuus: biologisesti hajoamattomia (tai erittäin hitaasti 

hajoavia)



Kallaveden mikromuoveja

Kuvat: SIB Labs, Itä-Suomen yliopisto
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MIKROMUOVITUTKIMUKSESSA KÄYTÖSSÄ 

OLEVIA ANALYYSIMENETELMIÄ ITÄ-SUOMEN 

YLIOPISTOSSA (SIB Labs ja Farmasian laitos):

• Imaging FTIR

• NMR

• micro-Raman

• Light and confocal microscopes

• SEM-EDS, TEM

• 2D-GDMS

• TD-GCMS, LCMS…



Tärkein analyysimenetelmä tällä
hetkellä on kuvantava FTIR:

Agilent Cary 670 spektrometri
varustettuna
Cary 620 mikroskoopilla

Detektori: 128x128 FPA
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SIB Labs, 
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Kuopion kampus
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Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke: 
Mikromuovit Suomen vesistöissä – mahdollisten uhkien selvitys

2016 - 2020
Tutkimuskonsortio

• Suomen ympäristökeskus (SYKE), Merikeskus  Näytteenotto, ravintoverkkokokeet

• Itä-Suomen yliopisto Materiaalianalyysit, kemiallinen analytiikka

Tavoitteet

• Hanke selvittää mikromuovien esiintyvyyttä ja vaikutuksia vesiekosysteemeissä

– Näytteenottopaikkoja Itämeri, Kallavesi, hulevedet Helsinki/Kuopio

– Kokeellisia ravintoverkkotutkimuksia eläinplanktonilla, simpukoilla ja kaloilla

• Tulosten avulla päästään arvioimaan mikromuovien lähteitä, koostumusta ja 
niiden kertymistä
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Pintavesinäytteet

• Näytteenottopaikat: moottoritie ja Kallansillat (2), 

Sorsasalon tehdasalue (3, 4), Savilahti (5), 

lumenkaatopaikka (8), satamat (6, 7), 

jätevedenpuhdistamon purkuputki (10, 11), selkävedet (1, 

12) 

• Näytteenottomenetelmät:

• Mantahaavi 333 µm, keskimääräinen näytetilavuus 70 m3

• Pumppusuodatin 20, 100 and 300 µm, tilavuus 500 L
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Tuloksia – Materiaalit
• 34 % kerätyistä partikkeleista oli muovia, näistä
• Synteettisiä kuituja 64 %
• Synteettisiä hiukkasia (36%)
• Kaikki nämä ovat yleisesti käytössä olevia muoveja.



Mikromuovinäytteiden tutkiminen sedimenteistä yhteistyössä Turun yliopiston kanssa: 
Tutkijat FT Saija Saarni (TY) ja FM Samuel Hartikainen (UEF)

Sedimenttinäytteitä Kallavedeltä 7.3.2017:

Kuvat: Samuel Hartikainen, UEF



Mikromuovien ja –kumien lähteitä

• MUOVI- JA KUMIMATERIAALIEN KÄYTTÖ JA KULUTTAMINEN
– Me kaikki osallistumme mikromuovien ja mikrokumien tuottamiseen!

• KUNNALLISET JÄTEVEDET: tutkitusti jopa 80 - 90 % muovista 
poistuu jätevesien puhdistuksessa ja jää lietteeseen 
– lietteen hyötykäyttö pelloilla ja viherrakentamisessa? Reitti luontoon 

mikromuoville!

• TEOLLISUUDEN JÄTEVEDET: tutkimustietoa puuttuu sillä lakikaan 
ei velvoita seuraamaan mikromuovipäästöjä. 

• HULEVEDET, LUMENKAATOPAIKAT: merkittävä mikromuovin ja –
kumin lähde
– puhdistamattomia hulevesiä ohjataan ja kulkeutuu paljon vesistöihin 

tai niitä imeytetään ympäristöön. Lisää tutkimustietoa tarvitaan!



Mikromuovien ja mikrokumien lähteitä

• RENGASLIIKENNE: tutkimustietoa on hyvin vähän saatavilla. 

– Olemassa oleva tutkimustieto perustuu arvioihin renkaiden 
kulutuksesta. 

– Tutkimustieto vesistöjen osalta puuttuu. 

– Renkaan kulumisesta syntyviä hiukkasia syntyy ”tonnitolkulla” 
ja jonnekin nekin joutuvat (maahan, ilmaan ja vesistöihin). 

• KIERRÄTYSKUMIN käyttö maanrakentamisessa, vesistöjen 
puhdistamisessa, jalkapallokentillä

– Rengaskumin sisältämien kemiallisten yhdisteiden kulkeutuminen 
kumihiukkasten mukana?

– Tutkimustietoa tarvitaan lisää



Mikromuovien lähteitä (Ruotsi)

• Liikenne ja autonrenkaat 13520 t/vuosi
• Tekonurmista irtoavat rakeet 2300 – 3900 t/vuosi
• Pyykinpesu 180 – 2000 t/vuosi
• Veneiden runkojen kuluminen 480 – 1360 t/vuosi
• Teollinen muovipellettien tuotanto ja käsittely 

310 – 530 t/vuosi
• Talomaalit 130 – 250 t/vuosi
• Poijujen ja kelluvien esineiden kuluminen 2 – 180 t/vuosi
• Kosmetiikka ja hygieniatuotteet 60 t/vuosi
• Lähde: Svenska miljöinstitutet, Naturvårdsverket, 2016, IVL-Report C183



Muoviroskaa rannoilla; jätehuollon huonoutta?

Kuvat: Samuel Hartikainen, UEF



Muoviroskaa ja mikromuovia Kallaveden rannoilla

Kuvat: Samuel Hartikainen, UEF



Muoviroskan ja mikromuovien tärkeimmät 
vaikutusmekanismit eliöihin

• Eliö tukehtuu muoviroskaan

• Muovi tukkii eliön ruoansulatuskanavan

• Muovien sisältämät kemialliset yhdisteet voivat olla eliöille haitallisia

• Muovi voi syrjäyttää eliön luonnollisen ravinnon  ravinnonpuute

• Muovi kuljettaa myös ympäristömyrkkyjä  esimerkiksi Suomessa on 
paljon saastuneita pohjasedimenttejä, jotka voivat reagoida mikromuovien 
kanssa  kelluvia muovilaatuja löytyy myös pohjan sedimenteistä

• Mikromuovien kulkeutuminen ravintoketjuun on jo todistettu lukuisissa 
tutkimuksissa myös Itämerellä (Setälä et al.)

• Vaikutukset ravintoon tai juomaveteen?

• Sisävesistöjen osalta on vain vähän tutkimustietoa.
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”Mikromuovien esiintymisen kartoitus talousvesistä ja elintarvikkeista Pohjois-Savossa ja 
analysointiin soveltuvien menetelmien pilotointi” –hanke. Itä-Suomen yliopiston hanke sai 
Pohjois-Savon liitolta AIKO (alueelliset innovatiiviset kokeilut) -rahoitusta ajalla 1.6.2018 –
31.3.2019. 

Hanke tuotti mm. kolme pro gradu –tutkielmaa Itä-Suomen yliopistossa:

• Tutkimusmenetelmän kehittäminen mikromuovin analysointiin talousvedestä, yhteistyössä 
Kuopion Veden kanssa.

• Pullotettujen juomien mikromuovien tutkimus ja menetelmien kehittäminen. Mukana oli eri 
valmistajien lähde- ja kivennäisvesiä, virvoitusjuomia, mehuja ja oluita eri pakkaustyypeissä, 
kuten lasi- ja muovipulloissa.

• Ravitsemustieteen alan tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, onko elintarvikkeissa mikromuovia, ja 
jos on, niin kuinka se hajoaa suolahapon vaikutuksesta. Mikromuovista voi irrota hajoamisen 
seurauksena erilaisia yhdisteitä, kuten muoveissa käytettäviä lisäaineita.

Lue lisää hankkeesta ja näistä tutkimuksista Itä-Suomen yliopiston sivuilta:
https://www.uef.fi/-/mikromuovitutkimuksen-menetelmien-kehittaminen-etenee



Molekyylimallinnus – uusi näkökulma 
mikromuovien biologisiin ja terveydellisiin 
vaikutuksiin
• Mikromuovit ovat haasteellisia materiaaleja johtuen suuresta vaihtelusta mm. 

koon ja koostumuksen suhteen

• Molekyylimallinnus sisältää useita tietokoneavusteisia menetelmiä, kuten 
simulaatiot ja molekyylien telakointi proteiineihin, joilla voidaan osin ratkaista 
näitä ongelmia

• Edut mikromuovien tutkimisessa 
• Voidaan tutkia hyvin pieniä partikkeleita

• Voidaan testata erilaisten yhdisteiden toimintaa ennen kalliita in vitro -kokeita 

• Voidaan skannata suuria määriä erilaisia aineita, joka on hyödyllistä koska muoveissa 
valtavasti eri yhdisteitä

• Laskennallisia menetelmiä käytetään aina kokeellisen tutkimuksen rinnalla



Mikromuovien kulkeutuminen solukalvon läpi

• Muovien biologisia vaikutuksia (ml. vaikutukset 
ihmiseen) arvioitaessa on oleellista tietää 
voivatko ne läpäistä solukalvon

• Mikromuovipartikkelien kulkeutumista 
biologisten kaksoiskalvojen läpi voidaan 
simuloida

• Mahdollisuus vertailla erityyppisten muovien ja 
eri kokoisten mikromuovipartikkelien 
kulkeutumista

• Saadaan tietoa mitkä tekijät vaikuttavat 
kulkeutumiseen ja minkätyyppiset mikromuovit 
kulkeutuvat helpoiten solukalvojen läpi 

• Näin löydetään terveydelle haitallisimmat 
muoviyhdisteet ja voidaan tarvittaessa kehittää 
turvallisempia materiaaleja. Figure: PET monomeeri solukalvossa

© Maija Lahtela-Kakkonen, UEF / Farmasia
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Kokeelliset toksisuustutkimuksetMikromuovien soluun kulkeutumisen ennustaminen

Mikromuovien mahdolliset terveysvaikutukset ?
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Pohdintaa

• Standardisoitujen tutkimusmenetelmien puute (tutkimusalue on uusi):

– Näytteiden keräys- ja käsittelymenetelmät vaihtelevat – tutkimuksia on vaikeaa vertailla keskenään

• Mikromuovien ympäristö- ja terveysvaikutusten tutkimusta tarvitaan lisää

– Monomeerien/polymeerien ja lisäaineiden vaikutukset

– Ympäristömyrkkyjen absorboituminen/adsorboituminen mikromuoviin

• Päätöksenteon merkitys mikromuovien ja muoviroskan vähentämiseksi ja 

torjumiseksi

– Toimivan jätehuollon ja kierrätyksen merkitys tärkeää

– Muovin kestävä käyttö ja käytön järkeistäminen (mikromuovien ja kertakäyttöastioiden kiellot, 

muovituotteiden verottaminen…?)
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Yhteenveto mikromuovitutkimuksen etenemisestä 
tällä hetkellä (kesäkuu 2019):

• Mikromuovin yleisyyttä, määrää ja kertymistä tutkitaan entistä enemmän. 
Tutkimuksen painopiste on kuitenkin siirtymässä siihen, mitä vaikutuksia 
mikromuovilla on ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

• Tärkeä tutkimuskysymys on myös, että mitä tapahtuu ajan kuluessa eli 
kuinka nopeaa tämä saastuminen on? Miten muovi- tai kumihiukkaset 
etenevät järviekosysteemissä tai meriekosysteemeissä? Entä pohjavesissä? 

• Tulevaisuudessa nähdään vielä paljon tutkimusta ja tutkimustuloksia hyvin 
monella eri elämän osa-alueella tässä aiheessa. 

• Myös muovien ja kumien tuotantoa, tuotekehitystä, käyttöä, ympäristö- ja 
terveysvaikutuksia, jätteistämistä ja kierrätystä tutkitaan nyt aktiivisesti 
erityisesti kiertotalouden ja kestävän kehityksen siivittämänä. Mikromuovit 
pyritään huomioimaan myös näiden tutkimusten yhteydessä, kun 
arvioidaan mahdollisia ympäristö- ja terveysriskejä.



Kiitos!

samuel.hartikainen@uef.fi


