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Sisältö

• Alkusanat

•Muovin tarina

•Muovin hajoaminen mikromuoviksi

•Muovin kulkeutuminen meriin

•Muovin haitat luonnossa – ravintoketjussa 

rikastuminen

• Kokeellinen osio, mikromuovitutkimuksen eri 

vaiheiden esittely
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Muovin tarina

Mikä on muovi, muovin koostumus?

• Aluksi kaikki muovi valmistettiin luonnon raaka-aineista, kuten 

selluloosasta ja (rasvattoman) maidon kaseiinista saatavasta 

galaatista. 

• Kaseiinimuovi on haurasta 
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Selluloosa Kaseiini Galaatti



Muovin tarina

• Synteettiset muovit tulivat kuvaan vasta öljynjalostuksen kehittymisen 

myötä 1930-luvulla = öljyjalostuksen sivutuotteita. 

• Bakeliitti (ensimmäinen synteettinen muovi) on belgialaisamerikkalaisen 

kemistin Leo H. Baekelandin 

(1863–1944) vuonna 1907 keksimä ensimmäinen 

täysin keinotekoinen polymeeri, fenoliformaldehydi-

hartsi, joka luokitellaan muoviksi.
• Polymeeri = suuri molekyyli, jossa monomeerit

ovat sitoutuneet toisiinsa muodostaen ketjuja.

• Suosittu sähkölaitteiden materiaali
(puhelimet, virtakytkimet – ruskeaa/mustaa kovaa muovia).
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Kuinka kauan muovi säilyy?

• Mari tekee tähän tekstiä
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Muovipussit ovat PE muovia…

Muovi Materiaalimerkintä Rakenne Missä käytetään

PE = Polyeteeni
PE-HD (High Density) 
PE-LD (Low Density)

• PE-HD mehupullot, ämpärit, 
virvoitusjuomakorit 

• PE-LD muovikassit, muovipussit, 

muovikalvot
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Biomuovi

•Muovien valmistuksessa monomeereja
ketjutetaan niin, että niistä tulee polymeerejä

•Biomuoveissa monomeereinä voidaan käyttää 
viljaa, sokeria tärkkelystä ja erilaisia öljyjä

•Biomuovi ei ole välttämättä biohajoavaa
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Muovipussin reitti ympäristöön

• Mari tekee tähän tekstiä
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Missä muovia on?

Vesistöt:

• Vesistöihin kertyy muovia niin kovalla tahdilla, 
ettei luonto löydä enää keinoja sen poistamiseen

Maaperä:

• Muovia on löytynyt sedimenttitutkimuksissa niin Suomesta 
kuin maailman syrjäisimmistä kolkista kaukana 
asutuksesta

Ilma:

• Mikromuoveja löytyy runsaasti myös Arktiksen lumesta, 
minne sitä kulkeutuu tuulen mukana
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Muovin hajoaminen mikromuoviksi

•Muovia on päästetty ympäristöön runsaat 60 vuotta ja 

joka vuosi sitä pääsee lisää

•Olipa muovin vaikutus ympäristöömme tällä hetkellä 

mikä tahansa, vaikutukset tulevat vielä voimistumaan

MIKSI?

•Mikromuovit ovat läpimitaltaan alle 5 millimetrin 

kokoisia muovipartikkeleita

•Mikromuovi hajoaa luonnossa vielä pienemmäksi 

nanomuoviksi. Sen raekoko on alle 0,001 millimetriä
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Meriroskien nimet koon mukaan

• Nanoroska <1 µm

• Mikroroska n. 1 µm – 5 mm 

• Mesoroska 5 mm – 2,5 cm (25 mm)

• Makroroska > 2,5 cm (25mm) (voi erottaa paljaalla silmällä)
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Kuvia mikromuoveista raekoko on 0,001 – 5 mm
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Kuvat: Jyri Tirroniemi



Valtamerissä on 5 suurta jätepyörrettä

• Mikromuovia on kulkeutunut merivirtojen mukana myös Arktiselle alueelle
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• Kaksi pyörteistä on Tyynellämerellä, kaksi Atlantilla ja yksi Intian valtamerellä
• Suomea lähinnä on Pohjois-Atlantin jätepyörre, jonka läpimitta on arvioiden mukaan satoja kilometrejä
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POP 
= 
Persistent
Organic
Pollutant
=
Pysyvät
Orgaaniset
Yhdisteet

Resuspensio

=
jo pohjalle 

sedimentoitu-

neen aineksen 

palaaminen

Biota = 
eliökunta



Muovin haitat luonnossa
• Eliöt:

• Tutkimuksissa on havaittu, että jotkut mikromuovit voivat 
vahingoittaa lierojen ruuansulatuskanavaa ja aiheuttaa terveydellisiä 
haittoja 

Muoveihin sitoutuu
myrkyllisiä aineita
esim. raskasmetalleja,
jotka voivat siirtyä
muovia nauttineeseen
eliöön
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• Muovit rikastuvat 
ravintoketjussa:
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Mikromuovin ja kemikaalien rikastuminen



Video:
Kuinka mikromuovia tutkitaan 
kalojen suolista ja mahalaukusta?
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Kiitos mielenkiinnosta!

YHTEYSTIEDOT:
Harakan luontokeskus
Helsingin kaupunki, 
Kaupunkiympäristö
Ympäristöpalvelut
PL 58235
OOO99  HELSINGIN KAUPUNKI
asta.ekman@hel.fi
mari.sahlsten@hel.fi
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