
ROSKAANTUMINEN JA MIKROMUOVIT VESIYMPÄRISTÖSSÄ | OPETTAJAN OPAS | 25.04.2021 

Roskaantuminen ja  
mikromuovit vesiympäristössä
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Mikä on roska ja mikromuovi?

Miten roska päätyy vesiympäristöön?

Mitä sinä voit tehdä roskaantumisen vähentämiseksi?

Tutkitaan yhdessä lähiympäristön mikromuoveja!
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Hyvä opettaja,

Tervetuloa käyttämään EDUWATER-hankkeen tuottamaa Roskaantuminen ja mikromuovit 
vesiympäristössä -oppimiskokonaisuutta. Sen materiaalit on suunnattu eritysesti peruskoulun ala- ja 
yläkoulun oppilaille, ja osa tehtävistä soveltuu myös lukion opiskelijoille. Oppimiskokonaisuus koostuu 
aihetta taustoittavista tietoteksteistä, tehtävänannon ohjeista ja tehtävistä. Lisäksi se tarjoaa linkkejä muihin 
EDUWATER-hankkeen omiin sekä muiden tahojen tuottamiin materiaaleihin, joista on apua tehtäviä 
ratkottaessa. 

Vesiympäristön roskaantuminen ja mikromuovit ovat herättäneet paljon huomiota viime vuosina, sillä ne 
uhkaavat globaalisti niin meriä kuin sisävesiäkin.

Oppimiskokonaisuus pureutuu roskaantumiseen monista näkökulmista, jotka kattavat niin luonnontieteet, 
matematiikan, yhteiskuntaopin, kielet kuin taideaineetkin. Tehtävät ruokkivat monipuolisten opetustapojen 
käyttöä ja soveltuvat erilaisille oppijoille. Aihetta voidaan tutkia esimerkiksi ulkona luonnossa toimien, ja 
yhteistyössä muiden kanssa voidaan pyrkiä vähentämään ympäristön roskaantumista. Kerätyistä roskista 
voidaan tehdä esimerkiksi taideinstallaatio koululle tai lähikirjastoon, jolloin roskaongelma saa huomiota 
laajemminkin. 

Roskaantuminen ja mikromuovit vesiympäristössä -oppimiskokonaisuus poikkileikkaa useita oppiaineita, ja 
siten sen pohjalta on helppoa ideoida vaikkapa aihetta käsittelevä ilmiöviikko.

Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on, että oppilas saa kattavaa ja tutkittua tietoa roskaantumisesta: 
alkulähteistä, kulkureiteistä, haitoista, ratkaisuista ja niiden haasteista. Tiedon lisäksi tehtävät tarjoavat keinoja 
siihen, miten oppilas itse toiminnallaan voi vähentää ympäristön roskaantumista paitsi omassa arjessaan, 
myös yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.

Oppilaiden mukana ympäristöystävällinen elämäntapa voi siirtyä luontevasti myös kotien arkeen.
 

Toivotamme teille antoisia hetkiä oppimiskokonaisuuden äärellä!

CBC Yhteistyöhanke 

EDUWATER

Piirrokset ja taitto: Erika Várkonyi.

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Kestavan_vedenkayton_EDUWATERkouluhanke
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JOHDANTO
Keskeisimmät oppimistavoitteet

Tämän tehtäväpaketin keskeisimmät oppimistavoitteet on kohdennettu luokka-asteittain. 
Oppimistavoitteet pyrkivät sekä oppilaiden tiedollisten että taidollisten kykyjen kehittämiseen.

1 – 2 lk 3 – 6 lk 7 – 9 lk

tietää mitä mikromuovi on tietää mitä mikromuovi on tietää mitä mikromuovi on

osaa kertoa mistä roskaa ja 
mikromuovia tulee

osaa kertoa mistä roskaa ja 
mikromuovia tulee

osaa kertoa mistä roskaa ja 
mikromuovia tulee

ymmärtää, että roskista ja 
mikromuoveista on haittaa 
ympäristölle

ymmärtää millaisia haittoja 
roskista ja mikromuoveista on

ymmärtää millaisia haittoja 
roskista ja mikromuoveista on

osaa omassa arjessaan toimia 
niin, että vähentää roskan ja 
mikromuovin määrää vesistöissä

osaa omassa arjessaan toimia 
niin, että vähentää roskan ja 
mikromuovin määrää vesistöissä

osaa omassa arjessaan toimia 
niin, että vähentää roskan ja 
mikromuovin määrää vesistöissä

osaa kertoa miten yhteis-
kunnassa roskaantumis- ja mikro-
muoviongelmaa on alettu ratkaista

ymmärtää muovin käytön 
vähentämiseen liittyviä haasteita

Oppimiskokonaisuuden lukuavain

Taustatietoa 
opettajalle

Opettajalle on koottu taustatietoa roskaantumisesta ja mikromuoveista 
tietotekstin muotoon. Teksti soveltuu myös ylöspäin eriyttäväksi tekstiksi 
yläkoululaisille tai lukiolaisten oppimateriaaliksi..

Oheismateriaalit ja 
lisätietoa  

Oppimiskokonaisuuteen on kerätty muiden tahojen tuottamia oppimateriaaleja 
ja lisätietoa roskaantumisesta ja mikromuoveista. Materiaalien kuvaukset ja niihin 
johdattavat linkit on koottu Taulukko 1: Oheismateriaalit ja lisätiedot.  

Oppimateriaalit – 
Opettajan ohjeet

Oppimateriaalit koostuvat tietoteksteistä ja tehtävistä, joita on tehty eri luokka-
asteille ja oppiaineisiin. Kukin tietoteksti ja tehtävä sisältää opettajan ohjeen sekä 
tarvittaessa mallivastaukset.

Oppimateriaalit on koottu Taulukko 2. Tietotekstit ja tehtävät., josta löytyy:

• linkit tehtäviin opettajan ohjeineen ja mallivastauksineen

• linkit liitteisiin 
• tehtävän vaikeustaso (luokka-astein kuvattuna)

• oppiaineet, joihin tehtävä soveltuu (AI = äidinkieli, MA = matematiikka, 
YH = yhteiskuntaoppi, KE/FY = kemia/fysiikka, LI = liikunta, BI/GE = biologia/
maantiede, KU = kuvaamataito, MU= musiikki, EN = englanti, VE=venäjä)

• tehtävätyypit (yksin-/pari/-ryhmätyö, opettajajohtoinen tehtävä, tietovisa, 
tutkimus, toiminta, ulkona oppiminen)

LIITTEET (1–21) Liitteisiin on koottu oppilaille jaettavat materiaalit. 



ROSKAANTUMINEN JA MIKROMUOVIT VESIYMPÄRISTÖSSÄ | OPETTAJAN OPAS | 25.04.2021 

5

TA
U

ST
A

T
IE

T
O

A
  

O
P

E
T

TA
JA

LL
E

Roskaantumisongelman taustaa

Merten ja sisävesien roskaantuminen on kasvava maailmanlaajuinen ympäristöongelma. 

Roska? Kaikki ihmisen tuottama tai muokkaama luontoon kuulumaton aines, joka ovat tarkoituksella tai 
vahingossa jätetty tai muulla tavoin päätynyt ympäristöön. Esim. lasi, metalli, paperi, kartonki, käsitelty puu, 
tekstiilit – ja muovi.

Elämme kertakäyttökulttuurin aikakautta, ja se jos mikä tuottaa roskaa. Erityisesti muoviroskan määrä on 
jatkuvassa kasvussa, sillä suurin osa käyttämästämme muovista on kertakäyttöistä. Vaikka roskaantumisongelma 
on tunnistettu, elintapamme pohjaavat niin vahvasti muoviin, ettei muovin käyttö tai tuotanto ole vähentynyt 
vaan päinvastoin kasvanut (Kuva 1.). Siinä missä vuonna 1950 muovia tuotettiin 1,7 miljoonaa tonnia, vuonna 
2018 tuotantomäärä oli kasvanut hulppeaan 359 miljoonaan tonniin. Ihmiskunnan kasvaessa ja elintason 
noustessa paine muovin käyttöön kasvaa entisestään. Kertakäyttöisyydestään huolimatta muovi on hyvin 
kestävä materiaali, jonka hajoaminen luonnossa on hyvin hidasta. Siksi ympäristöön päätyneen muoviroskan 
vaikutukset saattavat olla riesanamme hyvin pitkään. 

Kuva 1. Maailman muovintuotannon kasvu (CC-BY 4.0 Roland Geyer)

Makrosta mikroon

Isokokoisen roskan eli makroroskan vaikutukset ovat olleet tiedossa jo 1970-luvulta lähtien, ja viime 
aikoina on huolestuttu erityisesti mikroskooppisen pienestä muoviroskasta, mikromuovista. 

Mikromuovi? Kooltaan alle 5 mm:n kokoisia muovihiukkasia. Osa niistä näkyy paljaalla silmällä, mutta 
suurin osa on kooltaan niin pieniä, että niiden katsomiseen tarvitaan mikroskooppia. Mikromuovista ollaan 
huolissaan, sillä sitä on löydetty laajasti sekä vesi- ja maaympäristöstä että erilaisista eläimistä. 

Oppilaille pohdittavaksi:  
Millaista mahtoi olla muovin käyttö heidän isovanhempiensa nuoruudessa? 

Kysymyksen voi antaa myös kotitehtäväksi, jolloin oppilaat voivat haastatella omia isovanhempiaan aiheesta. 
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Mistä muoviroskaa ja mikromuovia tulee?

Muoviroskaa syntyy lähes kaikesta ihmistoiminnasta, sillä käytämme muovia kaikkialla. Pukeudumme 
muovista valmistettuihin keinokuituihin, pakkaamme ruokamme muovikääreisiin, käytämme päivittäin 
erilaisia muovista valmistettuja esineitä ja rakennamme kotimme käyttäen muovia sisältäviä materiaaleja. 
EU:n alueella suurimmat yksittäiset muovia käyttävät alat ovat pakkausteollisuus (40 %), rakentaminen (20 %), 
autoteollisuus (10 %), sähkö- ja elektroniikkateollisuus (6 %), ja maatalous (3 %). Roskaa voi syntyä näillä 
aloilla niin tuotteen valmistuksen, käytön kuin hävityksenkin aikana.

Mikromuovit jaetaan kahteen primaariseen ja sekundaariseen mikromuoviin sen mukaan, miten ne ovat 
muodostuneet. Suurin osa mikromuoveista on sekundaarisia.

Primaarit mikromuovit on valmistettu tarkoituksella pieneen kokoon, esim.
• kosmetiikan kuorivat mikrorakeet

• jotkin kapseloidut lannoitevalmisteet

• 3D-tulostuksessa käytetyt jauheet

• muoviteollisuuden raaka-aineena käytetyt muovipelletit ja -jauheet, joita sulattamalla ja 
muotoilemalla kaikki käyttämämme muovituotteet on valmistettu

Sekundaarit mikromuovit ovat syntyneet kulumalla suuremmista muoviroskista tai muovia sisältävistä 
materiaaleista, esim.

• autonrenkaista ja tiemerkintämassoista kuluvat hiukkaset*

• keinokuituvaatteista irtoavat vaatekuidut

• muovia sisältävistä maaleista lohkeavat hiutaleet

• suurista muoviroskista haurastuvat hippuset

* Vaikka autonrengaskumi ei määritelmällisesti ole muovi, se on synteettinen polymeeri, jonka kulkeutuminen 
ja vaikutukset ympäristössä ovat samankaltaisia mikromuovien kanssa. Siksi autonrengaskumihiukkasetkin 
luetaan usein mikromuovin joukkoon.

Vuonna 2020 Suomen ympäristökeskus koosti arvion Suomessa tunnistetuista mikromuovilähteistä 
ja niiden vuosittaisista päästöistä (Kuva 2). Tieliikenteen rengaskuluma, tekonurmikentät ja muovipelletit 
nousivat arvioissa suurimmiksi lähteiksi. Kaikkien tunnistettujen lähteiden päästömääriä ei kuitenkaan kyetty 
arvioimaan puutteellisista taustatiedoista johtuen.

 

Oppilaille pohdittavaksi:  
Mitä muovista valmistettuja tai muovia sisältäviä esineitä löytyy luokkahuoneesta? Miltä luokkahuone 
näyttäisi, jos sieltä poistettaisiin kaikki muovia sisältävät asiat? Jokainen voi myös kurkistaa, mistä 
materiaalista omat vaatteet on tehty!
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Kuva 2. RoskatPois!-hankkeen tunnistamat mikromuovilähteet ja niistä aiheutuvat arvioidut vuosittaiset 
päästöt Suomessa, sekä todennäköisimmät kulkeutumisreitit mereen. Kuvassa on esitetty sekä varovainen että 
maksimiarvio kyseisen lähteen tuottamasta mikromuovimäärästä. Huomaa logaritminen asteikko. 
Kuva: Setälä & Suikkanen 2020
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Miten mikromuovi päätyy vesistöihin?

Suomen kotitalouksien mikromuovipäästöt, kuten keinokuitutekstiilien pesussa irtoavat mikromuovikuidut 
ja kosmetiikan mukana viemäriin huuhdotut mikromuovit, jatkavat matkaansa yhdyskuntajätevesien mukana 
jätevedenpuhdistamoille (Kuva 3). Jätevedenpuhdistamot poistavat jopa 99 % yhdyskuntajätevesien mukana 
tulevasta mikromuovikuormituksesta sitoen ne jätevesilietteeseen, ja vain noin 1 % päätyy purkuvesiputkesta 
ympäristöön. Jätevesilietteeseen jääneet mikromuovit voivat kuitenkin päätyä ympäristöön, jos lietettä 
käytetään myöhemmin maanparannusaineena esimerkiksi viherrakentamisessa.

Ihmistoiminnasta syntyy mikromuovipäästöjä myös muualla kuin kodeissa. Esimerkiksi tieliikenne on yksi 
merkittävimpiä mikromuovin lähteitä, sillä autonrenkaat ja tiemerkintämassat sisältävät muovia. Vanhoista 
autonrenkaista valmistettua kumirouhetta käytetään myös monilla ulkotekonurmikentillä täyteaineena. 
Lisäksi rakentamisessa ja maataloudessa käytetään paljon muovia. Ulkona muovirakenteet haurastuvat UV-
säteilyn ja lämpötilanvaihteluiden vaikutuksesta, jolloin syntyy mikromuovia. Nämä mikromuovit voivat 
kulkeutua vesistöihin esimerkiksi tuulen, sadeveden, kaupunkien hulevesien ja lumen sulamisveden mukana.

Kuva 3. Maalta peräisin olevan mikromuovin lähteet ja kulkeutumisreitit. Muokattu Peter J. Kershawin 
alkuperäiskuvasta (UNEP 2016).



ROSKAANTUMINEN JA MIKROMUOVIT VESIYMPÄRISTÖSSÄ | OPETTAJAN OPAS | 25.04.2021 

9

TA
U

ST
A

T
IE

T
O

A
  

O
P

E
T

TA
JA

LL
E

Millaisia haittoja makroroskasta ja mikromuovista on?

Isokokoisen roskan vaikutukset ovat olleet tiedossa jo vuosikymmeniä. Esimerkiksi hylätyt kalastusverkot 
eli haamuverkot aiheuttavat vuosittain niihin takertuvien satojen tuhansien lintujen, kalojen ja merinisäkkäiden 
kuoleman. Eläimet voivat takertua myös narun- ja siimanpätkiin tai tölkkipakkausten muovirenkaisiin 
kohtalokkain seurauksin. Osa eläimistä ei osaa erotella roskaa ravinnosta ja syö muovikappaleita. Syödyt 
muovikappaleet voivat hiertää tai tukkia ruoansulatuskanavan, tai aiheuttaa valheellista kylläisyyden tunnetta, 
joka voi johtaa eläimen nälkiintymiseen. Rannoille kerääntyvä roska on myös esteettinen, terveydellinen ja 
taloudellinen haitta ihmisille. Esimerkiksi rantalomakohteissa roskaantuminen vaikuttaa haitallisesti turismiin, 
ja sitä kautta paikallisten ihmisten elinkeinoihin.

Mikromuovit voivat aiheuttaa samankaltaista haittaa kuin isommatkin roskat. Kuitumaiset mikromuovit 
voivat takertua pienten planktonäyriäisten uintiraajoihin haitaten niiden liikkumista. Mikromuovit ovat niin 
pieniä, ja siksi on suuri riski, että ne joutuvat eläinten syömiksi. Syötyinä mikromuovit voivat aiheuttaa 
erilaisia hiertymiä, tukkeumia ja nälkiintymistä. Koska mikromuoveja on ympäristössä paljon, on luultavaa, että 
eläimet altistuvat niille lähes jatkuvasti. Toistuva altistuminen aiheuttaa huolta myös siksi, että mikromuovit 
myös kuljettavat mukanaan haitallisia kemikaaleja. Muovimateriaaleissa on erilaisia lisäaineita, jotka voivat 
liueta mikromuoveista ympäristöön tai eläimen sisälle. Tällaisia lisäaineita ovat esimerkiksi flataatit, joita 
käytetään muovin pehmennykseen. Flataatit ovat myös hormonihäirikköjä eli niillä on hormonien kaltaisia 
vaikutuksia eliöihin. Lisäksi on havaittu, että muovit imevät itseensä ympäristöstään haitallisia aineita (esim. 
PCB- ja PAH-yhdisteitä). Haitallisten aineiden pitoisuudet muovissa voivat olla moninkertaisia ympäröivään 
meriveteen verrattuna. Koska mikromuovit ovat hyvin pieniä kappaleita, on niiden pinta-ala suuri suhteessa 
tilavuuteen. Siksi erityisesti mikromuovien epäillään voivan kuljettaa tehokkaasti haitta-aineita eläimiin.

Miten roskan määrää ympäristössä voi itse vähentää?

Meistä jokainen voi vähentää mikromuovin määrää ympäristössä kiinnittämällä huomiota omiin 
kulutustottumuksiinsa ja käyttäytymiseensä. Ympäristöön jo joutunutta mikromuovia ei voi poistaa, joten 
on keskityttävä siihen, ettei uutta mikromuovia enää päädy luontoon. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa 
huolehtimista siitä, että vie roskat roskiksiin, ja kerää ulkona liikkuessaan roskia, jolloin uutta mikromuovia 
ei pääse syntymään. 

Esimerkkejä keinoista, joilla voi pienentää omaa ”roskajalanjälkeään”:
• taistele kertakäyttökulttuuria ja turhaa muovin kulutusta vastaan

• harkitse tarkkaan mitä todella tarvitset

• ota juoma take away -kupin sijasta omaan kestomukiin

• suosi vaateostoksilla kestäviä ja laadukkaita, luonnonkuiduista valmistettuja tekstiilejä

• käytä kestopussia kaupasta ostettaville hedelmille. 

• ole tarkkana ostaessasi kosmetiikka- ja hygieniatuotteita

• valitse Joutsenmerkillä varustettuja tuotteita, sillä ne eivät sisällä mikromuovia. 

• käytä apuna sovelluksia, joilla voit sakannata tuotteen viivakoodin ja tarkistaa sisältääkö tuote 
muovia (esim. suomalaisen CosmEthics-sovelluksen avulla, www.cosmethics.com). 

• vähennä yksityisautoilua

• julkisen liikenteen suosiminen – yksityisautoilun sijaan – vähentää liikenteestä syntyvien 
mikromuovien määrää ja samalla vähentää kasvihuonekaasujen ja pienhiukkasten päästöjä!

• suosi luomuliikuntaa kuten pyöräilyä

• käytä ääntäsi

• kannata mikromuovien vähentämiseen pyrkiviä vetoomuksia ja kansalaisaloitteita

• levitä tietoa ja hyviä toimintatapoja omassa lähipiirissäsi, vaikkapa sosiaalisen median avulla

• äänestä kunnallis- ja eduskuntavaaleissa ehdokkaita, joille ympäristön tila on tärkeä 



ROSKAANTUMINEN JA MIKROMUOVIT VESIYMPÄRISTÖSSÄ | OPETTAJAN OPAS | 25.04.2021 

10

TA
U

ST
A

T
IE

T
O

A
  

O
P

E
T

TA
JA

LL
E

Oppilaille pohdittavaksi:  
Omia vaikutusmahdollisuuksia voi pohtia pareittain/koko luokan kesken, ja kerätä ehdotuksia yhdessä 
vaikka Flinga-taululle (www.flinga.fi). 

Oppilaat voivat myös esimerkiksi kotiläksynä haastatella omia perheenjäseniä tai kavereita siitä, millaisin 
keinoin mikromuovin määrää ympäristössä heidän mielestään voisi vähentää.

Miten roskaantumis- ja mikromuoviongelmaa on pyritty ratkaisemaan?

Mikromuovien ongelmallisuuteen herättiin kunnolla vasta 2010-luvulla, joten tutkimustietoa mikromuovien 
vaikutuksista on vielä rajallisesti. Päätöksenteossa tukeudutaankin tutkitun tiedon lisäksi myös ns. 
varovaisuusperiaatteeseen. Varovaisuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että ympäristöä suojeleviin 
toimenpiteisiin ryhdytään ennakoidusti, vaikka täyttä tieteellistä varmuutta seurauksista ei vielä ole. 
Roskaantumista ja mikromuoveja tutkitaan nyt paljon entistä enemmän. Suomessa mikromuovia tutkivat 
erityisesti Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja eri yliopistojen 
tutkijat. 

Monet yritykset ovat joko vapaaehtoisesti tai kuluttajien painostuksesta vähentäneet muovin käyttöä. 
Esimerkiksi osa kosmetiikkavalmistajista on jo korvannut tuotteissaan olevat mikromuovit luonnollisilla 
ainesosilla. Yritysten toimintaa ohjataan myös EU-tasolla. Esimerkiksi kertakäyttöisiä muovituotteita 
koskeva SUP-direktiivi kieltää mm. muoviset kertakäyttöastiat, pillit ja vanupuikot vuoden 2021 aikana, 
ja ns. muovipussidirektiivin myötä ilmaisten muovipussien jakaminen on lopetettu useissa kaupoissa. EU-
tasolla ollaan myös pian kieltämässä tuotteisiin tarkoituksella lisätyt mikromuovit, minkä myötä loputkin 
mikromuoveja sisältävät kuorintavoiteet poistuvat markkinoilta vuoden 2022 aikana. Viime aikoina on 
myös kehitetty muovia korvaavia materiaaleja, esimerkiksi selluloosapohjaisia materiaaleja ja kasviöljyistä 
valmistettuja biohajoavia muoveja. 

Millaisia haasteita muovin käytön vähentämiseen liittyy?

Muovia käytetään yhteiskunnassamme todella paljon, koska se on kestävä, halpa ja helposti muovailtavissa 
oleva materiaali erilaisiin käyttötarkoituksiin. Joissakin tapauksissa muovia ei ole edes järkevää korvata 
muilla materiaaleilla. Esimerkiksi joissakin elintarvikepakkauksissa tai terveydenhuollon välineissä säilyvyys- 
tai hygieniasyyt puoltavat kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä. Liikennevälineissä muoviosien keveys 
puolestaan mahdollistaa ympäristöystävällisemmän matkustamisen. Muovista ei siis tulla kokonaan pääsemään 
eroon, eikä tarvitsekaan. Tärkeintä on vähentää muovin käyttöä sellaisissa tuotteissa, joissa se on järkevää.

Muovin korvaaminen muilla materiaaleilla on tasapainottelua etujen ja haittojen välillä. Muovin ja 
mikromuovin haitallisuus vesiympäristössä on riski, mutta joskus korvaava materiaali voi olla kalliimpi tai 
sillä on muovia suurempi ilmasto- tai vesijalanjälki. Siksi ympäristön kannalta hyvien valintojen tekeminen on 
usein haasteellista. Uusiin materiaaleihin saattaa liittyä muitakin ongelmia. Biohajoavaksi väitetty materiaali 
hajoaa kompostissa tietyssä lämpötilassa ja kosteudessa, mutta kylmässä vesiympäristössä hajoaminen voi 
estyä. Pelkkä muovin korvaaminen muilla materiaaleilla ei kuitenkaan riitä, vaan ihmisten tulisi muuttaa myös 
roskaamiskäyttäytymistään, jotta ympäristömme ei muovin sijasta täyty muista materiaaleista valmistetulla 
roskalla.

Muovin vastuullinen käyttö sisältää sekä luopumisen uusiutumattoman raakaöljyn käytöstä muovin 
valmistuksessa että muovin uusiokäytön lisäämisen. Tulevaisuudessa muoveja tehtäneenkin entistä enemmän 
kiertotalouden ja biotalouden periaatteita noudattaen. Muoviroska on kiertotalouden rattaissa arvokas 
resurssi, jos sitä osataan käyttää järkevästi. Siksi tulisi panostaa erityisesti jätehuollon ja kierrätyksen 
toimivuuteen ja estää luontoon kuulumattomien aineksien, roskien, päätyminen ympäristöön.
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OHEISMATERIAALIT JA L ISÄTIETOA

Taulukkoon 1 on koottu muiden tahojen tuottamia lisätietoja ja materiaaleja, jotka soveltuvat opetuksen 
syventämiseen tai taustatiedoksi.

Taulukko 1: Oheismateriaalit ja lisätiedot

Nimi Muoto Aihealue Taho

Suomen merialueen 
roskaantumisen lähteet  

raportti meriroska SYKE

Roskapostia – kansalaisen tietokirja 
merten roskaantumisesta

kirja (pdf) meriroska
Pidä Saaristo  
Siistinä ry

Mikromuovit riski ympäristölle
tietoisku päättäjille 
(pdf)

mikromuovit SYKE

Suomen kansallinen muovitiekartta
https://muovitiekartta.fi/

muovitiekartta (pdf)

www-sivu
muovi 

YM ja muut 
tahot

Siisti biitsi oppimateriaalipaketti rantaroska
Pidä Saaristo  
Siistinä ry

Roopen roskakirja
puuhakirja lapsille 
(pdf)

roskaantuminen
Pidä Saaristo  
Siistinä ry

Maskin matka mereen artikkeli
kasvomaskit, 
roskaantuminen

Nuorten 
Luonto -lehti

Itämeri.fi/Opi ja tutki/ roskat opetussivusto meriroska
SYKE ja muut 
tahot

Mikromuovit ympäristön 
saastuttajina

video (<5min) mikromuovit RootEd Suomi

Katugallup meriroskasta ja 
tutkijoiden näkemyksiä

video (14 min) meriroska SYKE

Muovi vieraslajina video (4 min) roska YLE 

Purjehtijat apuna 
mikroroskatutkimuksessa

video (< 4 min) kansalaishavainnointi
Kari ”Ruffe” 
Nurmi & SYKE

http://hdl.handle.net/10138/313542
http://hdl.handle.net/10138/313542
http://pidasaaristosiistina.fi/files/2502/Roskapostia_netti.pdf
http://pidasaaristosiistina.fi/files/2502/Roskapostia_netti.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/177566/SYKE_PolicyBrief_mikromuovi_FI_web.pdf
https://muovitiekartta.fi/userassets/uploads/2019/03/V%C3%A4henn%C3%A4-ja-v%C3%A4lt%C3%A4.-Kierr%C3%A4t%C3%A4-ja-korvaa.-Muovitiekartta-Suomelle.pdf
https://muovitiekartta.fi/
https://www.siistibiitsi.fi/kummikoulut/
https://www.pidasaaristosiistina.fi/files/1345/Roopen_Roskakirja_suomi.pdf
https://issuu.com/nuortenluonto/docs/nuorten_luonto_1_2021_web/s/11896759
https://www.itameri.fi/fi-FI/Opi_ja_tutki/Roskat
https://www.youtube.com/watch?v=KxTdG_Xvx6c
https://www.youtube.com/watch?v=KxTdG_Xvx6c
https://www.youtube.com/watch?v=qSoPeO3-f6s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=qSoPeO3-f6s&app=desktop
https://areena.yle.fi/1-50092154
https://www.youtube.com/watch?v=sVzkr0Ksygs&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=sVzkr0Ksygs&app=desktop
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OPPIMATERIAALIT – OPETTAJAN OHJEET

Opettajan versio
Oppilaan 

versio

Luokka-aste
Tehtävätyyppi

Oppiaineet

1-2 3-6 7-9 BI/
GE

FY/
KE YH MA AI EN VE KU LI MU

TIETOTEKSTIT

1. Mikromuovit (tavutettu) LIITE 1. BI/
GE    AI      

2. Mikromuovit LIITE 2. BI/
GE    AI      

3. Muoviroska ja mikromuovit vesiympäristössä LIITE 3. BI/
GE  YH  AI      

4. Pieni hippu, iso uhka? Muoviroska ja mikromuovi 
ympäristössä

LIITE 4. BI/
GE          

5. Roskapostia rannoilla LIITE 5. BI/
GE  YH MA     

6. Kielletään glitter! LIITE 6. BI/
GE  YH MA     

TEHTÄVÄT

1. Kuvapankki opettajalle -

2. Tutki itse - roska ja mikromuovit LIITE 7. BI/
GE EN VE

3. Roskabingo LIITE 8. BI/
GE EN VE

4. Mikromuovihippoja - BI/
GE

FY/
KE LI

5. Piirrä ja maalaa – muovinen meri - BI/
GE YH KU

6. Koko koulun näyttävä meriroskainstallaatio - BI/
GE YH AI KU MU

7. Yhteen- ja vähennyslaskuja mikromuoveilla LIITE 9. MA

= yksin/pari/ryhmätyö = ope johtaa = ulos = tietovisa = toiminta = tutkimus

Taulukko 2. Tietotekstit ja tehtävät. Opettajan versioissa on linkit tehtäviin lisävinkkien ja mallivastauksien kera. Oppilaan versiot ovat liitteinä, joiden linkit ovat myös taulukossa.
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Opettajan versio
Oppilaan 

versio

Luokka-aste
Tehtävätyyppi

Oppiaineet

1-2 3-6 7-9 BI/
GE

FY/
KE YH MA AI EN VE KU LI MU

8. Mikromuovitutkimus hiekasta LIITE 10. BI/
GE

FY/
KE MA

9. Tunnista kuvista meriroskan haitat LIITE 11. BI/
GE

10. Selvitä mihin mikromuovit päätyvät merissä LIITE 12. BI/
GE YH

11. Mikromuovin lähteet LIITE 13. BI/
GE YH

12. Kahoot-tietovisa: mikromuovien lähteet - BI/
GE YH

13. Kahoot-tietovisa: Roskien hajoaminen
meriympäristössä

- BI/
GE

FY/
KE YH

14. Haastattelutehtävä:
mikromuovikuormituksen vähentäminen

LIITE 14. BI/
GE YH

15. Rantaroskasiivous LIITE 15. BI/
GE LI

16. Tulkitse rantaroskasiivouksen tuloksia LIITE 16. BI/
GE YH AI

17. Osaatko arvata? Roskien hajoaminen meri-       
ympäristössä

- BI/
GE

18. Muovin rakenne ja mikromuovin kemialliset haitat LIITE 17. BI/
GE

FY/
KE

19. Roskan ja mikromuovin haitat eläimille LIITE 18. BI/
GE

20. Roska- ja mikromuovikuormituksen
prosenttilaskutehtäviä

LIITE 19. MA

21. Nuorten ratkaisuja roskaantumiseen LIITE 20. BI/
GE YH EN

22. Keksi roskaantumista ehkäisevä kampanja LIITE 21. YH AI KU

23. Roska-aiheinen haiku LIITE 22. AI KU

24. Roskaantumiseen vaikuttaminen EU:ssa LIITE 23. YH
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1. Mikromuovit (tavutettu) (BI, GE, AI: 1–2 lk.) 

Kuva: 5Gyres Oregon State University

Kuva: Ian Kirk, Wikimedia Commons

Teh-tä-viä teks-tis-tä:

1. Piir-rä tai kir-joit-a a-si-oi-ta, jois-ta mik-ro-muo-vi-a tu-lee.

2. Piir-rä mik-ro-muo-ve-ja ja muo-vi-ros-kaa ve-si-ym-pä-ris-tös-sä. 
On-ko jou-kos-sa myös e-läi-mi-ä?

Mik-ro-muo-vit o-vat hy-vin pie-ni-ä muo-ve-ja.
Nii-tä pää-tyy luon-toon ih-mi-sen ta-ki-a. 
Maa-il-man me-ris-sä on to-del-la pal-jon  
muo-via! 

Mik-ro-muo-ve-ja pää-tyy luon-toon e-ni-ten muo-vi-ros-kas-ta, jo-ka ha-jo-
aa pie-nik-si pa-la-sik-si. Mik-ro-muo-ve-ja ir-to-aa myös au-ton-ren-kais-ta ja 
kei-no-kui-tu-vaat-teis-ta pyy-kin-pe-sus-sa. Tuu-li ja sa-de-ve-si kul-jet-ta-vat 
ros-ki-a maal-ta ve-sis-töi-hin.

E-läi-met saat-ta-vat syö-dä mik-ro-muo-ve-ja 
tai ta-ker-tua muo-vi-ros-kaan.
Sii-tä on e-läi-mil-le hait-taa.

Tut-ki-jat sel-vit-tä-vät, kuin-ka pal-jon mik-ro-
muo-ve-ja on luon-nos-sa ja e-läi-mis-sä.
Tie-don a-vul-la voi-daan suo-jel-la luon-to-a.

L
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T
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2. Mikromuovit (BI, GE, AI: 1–6 lk.)  

Mikromuoveja on monia muotoja ja 
värejä. Kuva: 5Gyres Oregon State 

University

Sinisorsan kaulaan on kiinnittynyt 
muoviroska. Kuva: Ian Kirk, Wikimedia 

Commons

Rannan roskia Helsingin Hietaniemen 
rannalla. Kuva: Outi Setälä

Tehtäviä tekstistä:
1. Piirrä tai kirjoita asioita, joista mikromuovia 

tulee.
2. Piirrä tai kirjoita, miten muoviroska kulkeutuu 

vesistöihin.
3. Piirrä mikromuoveja ja muoviroskaa 

vesiympäristössä. Onko joukossa myös eläimiä?

Mikromuovit ovat hyvin pieniä muoveja. Sana mikro viittaa 
mikroskooppisen pieneen kokoon. Mikromuovien tarkasteluun 
tarvitaankin suurennuslasi tai mikroskooppi. 

 Mikromuoveja päätyy luontoon ihmisen toiminnan seurauksena. 
Eniten mikromuovia syntyy luontoon heitetyistä roskista. 
Auringonvalo haurastuttaa muoviroskia, jotka murentuvat 
pieniksi palasiksi ja lopulta mikromuoviksi. Oletko sinä havainnut 
haurastumista tai hajoamista jossakin ympäristöstä löytämässäsi 
muoviroskassa? Siitä on todennäköisesti irronnut jo monta 
mikromuovihiukkasta. 

 Mikromuoveja irtoaa liikenteessä autonrenkaista ja teiden 
merkintämaaleista. Liikenteestä irtoavat muovihiukkaset päätyvät 
hulevesiviemäreihin ja ojiin, joista ne kulkeutuvat virtaavan veden 
mukana vesistöihin.

Tiesitkö, että myös vaatteesi saattavat sisältää muoveja? 
Keinokuituvaatteista irtoaa muovikuituja pyykinpesussa. 
Muovikuidut päätyvät jätevesien mukana jätevedenpuhdistamolle. 
Suurin osa jätevedenpuhdistamoille päätyvästä mikromuovista 
saadaan puhdistettua vedestä. Valitettavasti pieni osa 
mikromuoveista jatkaa kuitenkin matkaansa puhdistamolta 
vesistöihin asti.

Maailman merissä ja vesistöissä on todella paljon muovia. 
Eläimet saattavat syödä mikromuoveja ja takertua muoviroskaan. 
Siitä on eläimille haittaa. Muovit saattavat aiheuttaa hankaumia 
ja tukkeumia eläimen ruuansulatuskanavassa. Eläin saattaa myös 
takertua muoviroskaan, jolloin sen on vaikeaa liikkua. 

Tutkijat selvittävät, kuinka paljon mikromuoveja on luonnossa. 
Tutkijat voivat selvittää myös mikromuovien kulkureittejä 
mereen ja keksiä keinoja roskaamisen vähentämiseksi. 
Tutkimustiedon avulla ja yhdessä toimien voidaan suojella 
luontoa. 

L
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3. Muoviroska ja mikromuovit vesiympäristössä (BI, GE, YH, AI: 3–9 lk.) 

Ennen tekstin lukemista seuraavat tehtävät voi tehdä yhdessä opettajajohtoisesti koko ryhmän 
kesken tai esimerkiksi paripohdintoina:

1) Lukekaa tekstin väliotsikot ja päätelkää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
• Mistä aiheesta tekstissä puhutaan? MALLIVASTAUS: Roskaantuminen, mikromuovit

• Mihin muoviroska ja mikromuovit voivat päätyä? Kaikkialle, vesistöihin, eläimiin

• Mitä haittaa roskista ja mikromuoveista on? Niistä on eläimille haittaa.

2) Tarkastelkaa tekstin kuvia ja kuvatekstejä. Päätelkää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
• Minkä muotoisia ja värisiä mikromuoveja löydät tekstin kuvista? monia värejä, kuituja, palloja 

epämääräisen muotoisia (mikromuoveja on tekstin kahdessa kuvassa)

• Miten kuvan rannan roskat voivat päätyä lopulta mereen? Tuulen mukana tai sateella pintavalunnan 
mukana.

• Miten tekonurmikentän kumirouhe voi päätyä vesistöön? Hulevesien mukana esim. kuvan 
hulevesiviemäriä pitkin.

• Mitä haittaa roskista ja mikromuoveista on eläimille? Eläimet voivat takertua roskaan tai syödä sitä 
vahingossa.

• Millä keinolla ympäristönäytteen mikromuovit voisi esimerkiksi löytää? Mikroskoopilla 
tarkastelemalla.

3) Tutustukaa yhdessä tekstin sanastoon:
• Käykää tekstin sanasto yhdessä läpi. Oppilaat voivat etsiä internetin hakukoneen kuvahaulla 

kuvia kustakin sanaston sanasta.

Muovia on kaikkialla

Maailman merissä on miljoonia tonneja muoviroskaa. Olet saattanut kuulla valtamerien jätepyörteistä, joissa 
roskat muodostavat halkaisijaltaan yli 100 km kokoisia roskapuuroja. Merivirrat kuljettavat muoveja pitkiä 
matkoja, ja muoveja onkin löydetty maailman kaikista kolkista, niin Maan napojen mannerjäästä kuin autioilta 
saarilta. Jopa 10 km syvyisistä syvänmerenhaudoista on löytynyt muoveja! Arvioiden mukaan suurin osa 
roskasta päätyy lopulta merenpohjaan. Merissä muovi hajoaa hyvin hitaasti, ja hajoaminen voi kestää satoja 
vuosia. Kun muovi päätyy kerran luontoon, se pysyy 
siellä monen ihmissukupolven ajan.

Mikromuovit

Merissä on suurikokoisen muoviroskan lisäksi myös 
mikromuoveja. Mikromuovit ovat mikroskooppisen 
kokoisia muovihiukkasia. Ne voivat olla pieneksi 
murentunutta muovia tai muovikuituja. Mikromuovit 
ovat monen muotoisia ja värisiä riippuen siitä, mistä 
ne ovat peräisin. 

Mikromuoveja on monia muotoja ja värejä.  
Kuva: 5Gyres Oregon State University
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Muoviroskaa pääsee ympäristöön huomattavia 
määriä ihmisen roskaamisen seurauksena. Meillä 
Suomessakin on paljon roskaa rannoilla ja muualla 
ympäristössä. Suurin osa rantojen ja merien 
muoviroskista on peräisin kertakäyttöpakkauksista. 
Kun seuraavan kerran käyt rannalla, otapa tarkempi 
katsaus ympäristöösi. Minkälaisia roskia löydät? 
Kun ympäristöön päätyneet isot muoviroskat 
altistuvat auringon UV-säteilylle, ne haurastuvat 
vähitellen ja hajoavat pienemmiksi kappaleiksi ja 
lopulta mikromuoveiksi.

Mikromuoveja irtoaa myös tieliikenteessä 
autonrenkaista ja pyykinpesussa keinokuitu-
vaatteista. Mikromuoveja on saatettu lisätä 
myös kosmetiikka- ja hygieniatuotteisiin, kuten 
kuorintavoiteisiin. Voit tarkistaa pakkauksesta, 
löytyykö sen ainesosaluettelosta muovihiukkasia. 
Mikromuoveja voi päätyä ympäristöön yllättä-
vistäkin paikoista, joita ei ole vielä huomattu. 
Esimerkiksi vasta äskettäin on havahduttu 
huomaamaan tekonurmikentiltä ympäristöön 
kulkeutuva kumirouhe.

Muoviroskan kulkeutuminen vesistöihin

Muoviroskaa päätyy vesistöihin rannoilta ja maalta 
tuulen ja vesireittien mukana. Roskat kulkeutuvat 
sadevesien mukana pintavaluntana ja hulevesissä. 
Vedenpuhdistamoille päätyy myös jätevesien 
mukana paljon mikromuoveja, mutta suurin 
osa niistä saadaan poistettua ennen kuin vesi 
päästetään taas ympäristöön. Osa muoviroskasta 
päätyy vesistöihin laivaliikenteestä ja kalastuksessa 
käytetyistä tarvikkeista, kuten siimoista ja 
kalastusverkoista. Joissakin maissa jätehuolto on 
niin puutteellista, että roskia päätyy valtavia määriä 
mereen epävirallisilta kaatopaikoilta ja teiden 
varsilta. Ei siis ole ihme, että roskia on kertynyt 
valtameriin jättipyörteiksi asti! 

Muovista on eläimille haittaa

Muoviroska aiheuttaa eläimille monenlaista 
haittaa. Pahimmillaan muoviroska voi aiheuttaa 
eläimen kuoleman. Eläimet voivat esimerkiksi 
takertua muoviroskaan tai syödä muoveja. 
Ruuansulatuskanavassa muoviroska voi 
aiheuttaa tukoksia ja hankaumia. Mikromuovit 
ovat niin pieniä, että ne voivat erehdyksessä 
päätyä hyvin pienikokoisia ravintohiukkasia 

Rannan roskia Helsingin Hietaniemen rannalla.  
Kuva: Outi Setälä

Sinisorsan kaulaan on kiinnittynyt muoviroska.  
Kuva: Ian Kirk, Wikimedia Commons

Kuvassa on tekonurmikenttä ja sen kumirouhetta.  
Kuva: Jyri Tirroniemi
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planktoneläinten, ruokalistalle. Muovit siirtyvät 
myös ravintoverkossa, kun muoveja syönyt eläin 
jää toisen eläimen saaliiksi. Muovit saattavat 
sisältää erilaisia eliöille haitallisia aineita, kuten 
muovinpehmittimiä ja UV-suoja-aineita. Huolena 
on, että haitta-aineita vapautuu muoveista eläimiin.

Miten muoviroskaa tutkitaan?  

Muoviroskan määrästä saadaan tietoa erilaisilla 
seurannoilla. Esimerkiksi rantaroskien määrää 
lasketaan säännöllisin väliajoin. Mikromuovien 
määrää voidaan niin ikään seurata rannoilla, 
vesissä ja eläimissä. Ympäristöstä kerätyt näytteet 
käsitellään vaiheittain laboratoriossa, minkä 
jälkeen niistä voidaan tutkia mikromuoveja 
esimerkiksi tehokkailla mikroskoopeilla. Saadun 
tutkimustiedon pohjalta voidaan tehdä päätöksiä 
luonnon suojelemiseksi roskaantumiselta.

Vesikirppu on syönyt mikromuoveja.  
Kuva: Maiju Lehtiniemi.

Mikromuovikappale (Ø 100 µm) ja muovikuitu (pituus 
700 µm) ympäristönäytteessä tehokkaan mikroskoopin 

linssin läpi kuvattuna.  
Kuva: Anna-Riina Mustonen.

Mitä sinä voit tehdä?
• Laita roskat roskikseen!

• Suosi kierrätysmuovista valmistettuja tuotteita.

•  Suosi luonnonkuituvaatteita.

•  Osta mikromuovittomia hygieniatuotteita.

•  Käytä kertakäyttöastioiden sijaan kestoastioita.

•  Suosi muovittomia pakkauksia.

•  Suosi julkista liikennettä ja vältä yksityisautoilua.

•  Toimi esimerkkinä. Hyvät tavat tarttuvat!

•  Ole aktiivinen: Voit kerätä roskia harrastamalla esimerkiksi ploggingia! Pyydä kaverisikin 
mukaan!
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SANASTO
Jätepyörre on valtameren pyörre, johon mereen päätyneet jätteet kulkeutuvat merivirtojen mukana. 

Jätteet voivat muodostaa jopa satojen kilometrien mittaisia lauttoja.
Syvänmerenhaudat ovat merten syvimpiä paikkoja ja esimerkiksi Mariaanien hauta on syvimmillään 

jopa 11 km! Syvänmerenhaudat muodostuvat kohtiin, jossa mannerlaatta työntyy toisen 
mannerlaatan alle.

Mikromuovi on alle 5 mm kokoinen muovihiukkanen. Mikromuovien koko voi vaihdella mikrometreistä 
millimetreihin ja yhteistä niille on mikroskooppisen pieni koko ja muovimateriaali.

Muovikuitu voi olla esimerkiksi muovimateriaalista valmistetusta keinokuituvaatteesta irronnut 
kangaskuitu.

Pintavalunta on maan pintaa pitkin virtaava sadevesi, joka ei imeydy maahan. Osa sadevedestä päätyy 
suoraan pintavaluntana vesistöihin.

Hulevesi on rakennetulla alueella muodostuva pintavalunta. Hulevedet päätyvät rakennetuilla alueilla 
esimerkiksi ojiin tai hulevesikaivoihin.

Tehtäviä tietotekstistä

1. Mistä kaikkialta ympäristöstä muoviroskaa ja mikromuoveja on löydetty tekstin mukaan? 
MALLIVASTAUS
meristä, kaikista maailman kolkista, autioilta saarilta, syvänmerenhaudoista, rannoilta, eläimistä

2. Yhdistä kuvat mikromuovien lähteisiin ja syntytapoihin.

3. Miksi mikromuovit ovat haitallisia ympäristössä?
MALLIVASTAUS
• Eläimet voivat päätyä syömään niitä tai takertua niihin.
• Ruuansulatuskanavassa muovit voivat aiheuttaa hankaumia ja tukkeumia tai niiden kuljettamat haitalliset 

aineet voivat siirtyä eläimiin.
• Mikromuoveja on mahdotonta poistaa ympäristöstä ja ne hajoavat hitaasti. Siksi ne ovat ympäristöön 

päädyttyään riesanamme pitkään.

4. Lue ”Mitä sinä voit tehdä” -laatikon teksti.
• Rastita laatikkoon, mitä kohtia noudatat jo arjessasi.

• Rastita toisella värillä, mitä muita kohtia voisit tai haluaisit noudattaa.

• Kokeile yhtä uutta tapaa muutaman viikon ajan. 
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4. Pieni hippu, iso uhka? Muoviroska ja mikromuovi ympäristössä 
    (BI, GE: 7–9 lk.)

Tätä tietotekstiä voi käyttää alustuksena ennen tehtäväpaketin tehtäviin syventymistä. Tietoteksti antaa 
perustiedot meriroskasta ja mikromuovista sekä esittelee aiheeseen liittyvää sanastoa. Tietotekstin 
lopussa on tekstiin liittyviä kysymyksiä, joihin on annettu valmiit mallivastaukset.

Suurin osa meriroskasta on muovia
Merten roskaantuminen on maailmalaajuinen 
ympäristöongelma. Meriroskalla tarkoitetaan 
kaikkia sellaisia ihmisen tuottamia tai muokkaamia 
luontoon kuulumattomia aineksia, jotka ovat 
tarkoituksella tai vahingossa jätetty tai muulla 
tavoin päätyneet ympäristöön. Näihin lukeutuu 
monia erilaisia materiaaleja, kuten lasia, metallia, 
paperia, tekstiilejä – ja muovia.

Muovi on kestävä, halpa ja helposti 
muunneltavissa oleva materiaali, minkä vuoksi se 
soveltuu käytettäväksi moniin tuotteisiin. Suurin 
osa käyttämästämme muovista on kertakäyttöistä, 
joten muoviroskaa syntyy paljon. Ihmisten määrän 
kasvaessa ja elintason noustessa muovia käytetään 
maailmassa vuosi vuodelta enemmän. Vaikka muovia 
käytetään usein kertakäyttötuotteissa, muovi on hyvin 
kestävä materiaali, jonka hajoaa luonnossa hyvin hitaasti. Siksi ympäristöön päätynyt muoviroska ja sen 
vaikutukset saattavat olla riesanamme hyvinkin pitkään.

Meriroska aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ihmiselle
Isokokoisen meriroskan vaikutukset ovat olleet tiedossa jo pitkään. Esimerkiksi hylätyt kalastusverkot eli 
haamuverkot aiheuttavat vuosittain satojen tuhansien niihin takertuvien lintujen, kalojen ja merinisäkkäiden 
kuoleman. Osa eläimistä ei osaa erotella roskaa ravinnosta ja syö siksi muovikappaleita. Ruoansulatuskanavassa 
muovit voivat aiheuttaa hiertymiä tai tukoksia niitä syöville eläimille. Rannoille kerääntyvä roska, esimerkiksi 
lasinsirpaleet, aiheuttavat haittaa myös rannalla aikaa viettäville ihmisille. Rantalomakohteissa roskaantuminen 
haittaa turismia, joka on paikallisten ihmisten elinkeino.

Viime aikoina on huolestuttu erityisesti mikroskooppisen pienestä muoviroskasta eli mikromuovista, 
koska sitä on löydetty laajasti ympäristöstä ja erilaisista eläimistä. Vaikka näkyvän roskan haitoista on paljon 
tietoa, mikromuovin haittoja vasta selvitetään. Jo nyt tiedetään, että pienen kokonsa vuoksi mikromuovi voi 
päätyä jopa pienten planktonäyriäisten syömäksi ja kulkeutua edelleen eteenpäin ravintoketjussa. 

Mikromuovi voi aiheuttaa syöjälleen samanlaista haittaa kuin isompikokoinenkin muovi. Lisäksi 
monet muovin valmistuksessa käytetyt lisäaineet, kuten muovinpehmentimet eli ftalaatit, voivat vapautua 
ruoansulatuskanavassa mikromuovista ja haitata esimerkiksi eläinten lisääntymistä. Mikromuovit myös 
sitovat tehokkaasti itseensä vedessä olevia haitallisia yhdisteitä, kuten ympäristömyrkkyjä. Näiden haitallisten 
aineiden pitoisuudet mikromuoveissa voivat olla moninkertaisesti suurempia kuin aineiden pitoisuudet 
vedessä. Mikromuovia syömällä eläin voikin saada itseensä tujun kerta-annoksen haitallisia kemikaaleja.

Mikromuovia syntyy monin tavoin
Mikromuovia syntyy lähes kaikesta ihmistoiminnasta, sillä käytämme muovia kaikkialla. Pukeudumme 
muovista valmistettuihin keinokuituihin, pakkaamme ruokamme muovikääreisiin, käytämme päivittäin 
erilaisia muovista valmistettuja esineitä ja rakennamme kotimme käyttäen muovia sisältäviä materiaaleja.

Osa mikromuovista on jo valmiiksi pienikokoista. Tällaisia ovat esimerkiksi kosmetiikan sisältämät 
muovirakeet ja 3D-tulostuksessa käytetyt jauheet. Suurin osa mikromuovista syntyy kuitenkin isommista 
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Itämerestä kerätyn vesinäytteen mikromuoveja 
mikroskoopin alla. Kuva: Jyri Tirroniemi.
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IT muovituotteista ja muovia sisältävistä materiaaleista kulumalla ja haurastumalla. Mikromuovia irtoaakin 
esimerkiksi autonrenkaista, keinokuituvaatteista ja muovia sisältävistä maaleista. Lisäksi ympäristöön 
joutunut muoviroska haurastuu hiljalleen auringon UV-säteilyn vaikutuksesta muodostaen mikromuovia.

Mikromuovi Suomen merialueella ja sisävesissä
Suomen merialueella mikromuovia on enemmän rannikkovesissä kuin avomerellä, koska suurin osa 
mikromuovikuormituksesta tulee maalta. Mikromuoveja syntyy erityisesti tiheästi asutuilla kaupunkialueilla, 
joilta mikromuovia huuhtoutuu vesistöön esimerkiksi huleveden ja kaduilta auratun lumen mukana. 
Mikromuovia päätyy vesiympäristöön myös jätevedenpuhdistamoilta. Paitsi maalta mikromuovia joutuu 
vesistöihin myös veneilyn ja kalastuksen myötä. Suomen rannikkovesien lisäksi mikromuovia on löydetty 
myös sisävesistä, esimerkiksi Kallavedeltä.

Tutkimusta vedessä, maalla ja ilmassa
Tutkijat kartoittavat parhaillaan mikromuovien määrää eri puolilla maailmaa ja vesistöjen eri osissa: 
näytteitä kerätään niin veden pintakerroksesta, pohjasedimentistä kuin rannoiltakin. Vesiympäristön lisäksi 
mikromuoveja tutkitaan myös maaympäristöstä ja jopa ilmakehästä. Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan 
mikromuovi voi kulkeutua ilmavirtausten mukana kauas lähteestään ja ropista sitten sateen mukana takaisin 
maan pinnalle. Tieto mikromuovin määrästä erilaisissa ympäristöissä auttaa muun muassa arvioimaan, missä 
mikromuovien riskit ovat suurimmat. Lisäksi selvitetään, millaisista lähteistä ja mitä kautta mikromuovit 
päätyvät ympäristöön. Kun tietoa kertyy lisää, voidaan tehdä päätöksiä, jotka estävät tai vähentävät 
mikromuovien kulkeutumista luontoon. 

Voiko muovia käyttää vastuullisesti?
Muovi on nykyään välttämätön osa elämäämme ja nykyisenlaista elintasoamme. Muovin käyttö mahdollistaa 
esimerkiksi kestävät, mutta keveät rakenteet erilaisiin tekniikan tarvikkeisiin ja autoihin, ja ilman sitä esimerkiksi 
sairaalatarvikkeiden hygieenisyysvaatimuksia ei pystyttäisi täyttämään. Lisäksi monien elintarvikkeiden 
säilyvyys heikkenisi huomattavasti, jos muovipakkauksia ei olisi. Samaan aikaan kuitenkin puhutaan siitä, että 
muovin käyttöä pitäisi vähentää tai se pitäisi jopa lopettaa kokonaan. Vaikka monissa tapauksissa muovin 
käyttöä voidaan vähentää, tulevaisuutemme on tuskin kuitenkaan kokonaan muoviton, sillä muovia ei voida 
korvata kaikissa tarvikkeissa muilla materiaaleilla. 

Muovin vastuullinen käyttö edellyttää sekä irtaantumista uusiutumattoman raakaöljyn käytöstä muovin 
valmistuksessa että muovin uusiokäytön lisäämistä. Tulevaisuudessa muoveja tehdäänkin luultavimmin entistä 
enemmän kiertotalouden ja biotalouden periaatteita noudattaen. Jätehuoltoon tulisi kiinnittää huomiota ja 
ensisijaisesti roskien päätyminen luontoon tulisi estää.

Mitä sinä voit tehdä?
• Älä roskaa

• Vältä turhaa muovin käyttöä

• Suosi luonnonkuiduista valmistettuja vaatteita

• Osta mikromuovittomia kosmetiikka- ja hygieniatuotteita

• Käytä kertakäyttöastioiden sijaan uudelleen käytettäviä astioita

• Suosi julkista liikennettä yksityisautoilun sijaan

• Aloita plogging eli roskajuoksuharrastus vaikka yhdessä kaverin kanssa

• Toimi esimerkkinä – hyvät tavat tarttuvat!
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SANASTO
haamuverkko = kadonneet tai hukatut kalanpyydykset, jotka jatkavat hylättyinä ja kontrolloimattomasti 

kalojen pyytämistä 

mikromuovi = alle 5 mm kokoinen muovihippunen

planktonäyriäinen = vedessä elävät, hyvin pienikokoiset äyriäiset, esim. hankajalkaiset, vesikirput 

ravintoketju = aineen ja energian kulku eliöstä toiseen

muovinpehmennin eli ftalaatti = muoviin lisätty lisäaine, joka tekee muovista pehmeämmän ja 
joustavamman.Ftalaattien epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

UV-säteily = auringosta tuleva lyhytaaltoinen ultraviolettisäteily

hulevesi = rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennusten katoille tai muille pinnoille kertyviä sade- 
tai sulamisvesiä, jotka johdetaan esimerkiksi ojien ja hulevesiviemäreiden kautta vesistöihin

pohjasedimentti = vesistön pohjalle kertynyt maa-aines, esim. muta 

plogging eli roskajuoksu = juoksulenkki, jolla kerätään roskia; plogging -termi tulee ruotsin kielen 
sanoista jogging (lenkkeily) ja plocka upp (poimiminen)

kiertotalous = talousmalli, jossa tarkoituksena hyödyntää luonnonvaroja kestävästi uusiokäytön ja 
kierrätyksen avulla siten, että jätteen syntyminen on minimoitu ja tuotteen elinkaaren lopussa 
sille löydetään uusi käyttötarkoitus

biotalous = uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ravinnon, energian, tuotteiden ja palveluiden 
tuottamiseen

Kysymyksiä tietotekstistä:

1. Miksi erityisesti muoviroskan vaikutuksista ympäristössä ollaan huolissaan?
MALLIVASTAUS: käyttö maailmassa kasvaa koko ajan, hajoaminen luonnossa hidasta, haittavaikutukset eläimille

2. Millaisia vaikutuksia muoviroska voi aiheuttaa eläimille?
ruoansulatuskanavan hiertymät ja tukkeumat, kemialliset haitat, kuoleminen haamuverkkoihin

3. Millä tavoin mikromuovia syntyy?
osa valmiiksi pienikokoista, osa syntyy kulumalla ja haurastumalla isommista muovituotteista tai roskista

4. Minkä kaupungin vieressä Kallavesi sijaitsee? Millaisia mahdollisia mikromuovilähteitä ja -reittejä 
kaupungissa voisi olla?
Kuopion
Lähteitä: venesatamat, liikenne, rakennukset, kalastus; reittejä: jätevedenpuhdistamot, lumenkaato, hulevedet

5. Mihin tutkimustietoa mikromuovin esiintymisestä ympäristössä ja sen lähteistä ja reiteistä voidaan 
käyttää?
riskien arviointiin, roskaantumisen vähentämiseen

6. Miksi muovin käyttöä ei voida vaan päättää lopettaa?
sitä tarvitaan niin monissa välttämättömissä käyttötarkoituksissa

7. Millaista on muovin vastuullinen käyttö?
vähennetään muovin käyttöä silloin kuin se on mahdollista, valmistetaan muovia vähemmän uusiutumattomista 
luonnonvaroista (fossiilinen öljy), panostetaan kierrättämiseen ja uusiokäyttöön, estetään muovin päätyminen 
ympäristöön
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5. Roskapostia rannoilla (BI, GE, YH, MA: 7–9 lk.)

Tämä rantaroskaan keskittyvä tietoteksti sopii käytettäväksi pohjustuksena ennen rantaroskasiivouksen 
toteuttamista (tehtävä 15). Lisäksi tämän tietotekstin lukeminen ja sen tehtävien tekeminen on edellytys 
tehtävän 24 tekemiselle.

Roskien määrää seurataan yleisimmin 
rannoilla
Meriympäristössä roskaa on kaikkialla. Noin 70 % 
mereen tulevista roskista päätyy merenpohjalle, 
15 % rannoille ja loput 15 % jää kellumaan 
veden pinnalle tai eri syvyyksiin vesipatsaassa. 
Roskaa seurataan rannoilla, koska siellä sitä on 
huomattavasti helpompaa tutkia kuin esimerkiksi 
merenpohjalla. Rannoilta löytyvät roskat 
paljastavat paljon ihmisten kulutustottumuksista ja 
käyttäytymisestä, ja antavat arvokasta tietoa siitä, 
miten roskaantumista voitaisiin parhaiten ehkäistä.

Maailman yleisin roska on tupakantumppi
Maailmanlaajuisesti yleisin rannoilta löytyvä roska 
on tupakantumppi. Tupakantumppien suuri määrä 
kertoo ihmisten välinpitämättömyydestä – niitä heitetään helposti maahan, josta ne kulkeutuvat rannoille 
ja vesistöihin esimerkiksi sadevesien mukana. Tupakantumpit koostuvat muovisesta filtteristä, mutta myös 
erilaisista kemikaaleista, tupakkatervasta sekä palamatta jääneestä savukeosasta. Tumpeista siirtyy vesistöihin 
ja maaperään useita erilaisia ympäristölle haitallisia yhdisteitä kuten kadmiumia, arsenikkia, lyijyä ja nikotiinia.

Suurin osa rantaroskista on muovia
Rantojen roskia tutkitaan Suomen lisäksi myös muissa maissa. Tulosten mukaan muovin osuus kaikista 
roskakappaleista Euroopan Unionin alueella oli 84 % ja erilaisten kertakäyttöisten muovituotteiden osuus 
50 %. EU:n rannoilta eniten löytyviä muovituotteita ovat take away -ruokien pakkaukset, juomamukit, 
kertakäyttöiset ruokailuvälineet ja -astiat, erilaiset muovia sisältävät vanutuotteet, muovitikut ja pillit, 
tupakantumpit sekä muovikassit ja muovipullot. Yleisimpien roskatyyppien tunnistaminen on tärkeää, jotta 
voidaan kehittää mahdollisimman tehokkaita keinoja vähentää merten roskaantumista.

Roskaseurannan tulokset auttavat rajoitusten kohdentamista 
Rantaroskista kerättyä tietoa on käytetty hyväksi koko EU:n alueella. Vuonna 2019 on luotu uusi EU-direktiivi, 
joka koskee kertakäyttöisten muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä Euroopan Unionin 
alueella. Tätä direktiiviä kutsutaan kertakäyttömuovidirektiiviksi ja sen avulla rajoitetaan kertakäyttöisten 
muovituotteiden käyttöä. Direktiivissä on erilaisiin kertakäyttömuoveihin liittyviä rajoituksia, joita 
jäsenmaiden tulee toteuttaa. Direktiivi kohdistuu juuri niihin roskiin, jotka ovat rannoilla yleisimpiä, ja siksi 
sen uskotaan olevan tehokas roskaantumisen vähentämisessä. 

Lähde: Setälä & Suikkanen (toim.) 2020. Suomen merialueen roskaantumisen lähteet. Suomen ympäristökeskuksen raportteja (9/2020). http://hdl.
handle.net/10138/313542

Roskaa Helsingin Humallahden rannalla.  
Kuva: Tuomas Lahti
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Tietotekstiin liittyviä tehtäviä:

1. Kertakäyttömuovidirektiiviä kutsutaan myös SUP-direktiiviksi. Selvitä netin avulla, mistä lyhene 
SUP tulee. MALLIVASTAUS: Single-Use Plastics eli kertakäyttämuovit

2. Miten kertakäyttömuovidirektiivin tuotteet on valittu? 
Kertakäyttömuovidirektiivin tuotteet ovat sellaisia, joita useimmin löytyy roskana Euroopan Unionin rannoilta.

3. Katso alla olevaa taulukkoa Suomen top 20 yleisimmistä rantaroskista.

a. Mitkä taulukon roskista ovat sellaisia, joita olet itse nähnyt rannalla?

b. Kuinka monta prosenttia kaikista löydetyistä rantaroskista on muovia?  
62,97 + 15,42 + 2,61 + 2,28 + 1,50 + 0,95 + 0,89 + 0,79 + 0,78 + 0,43 + 0,36 = 88,98 % ≈ 89 %

c. Mitä muita materiaaleja muovin lisäksi rannoilta löytyy? 
puuta, lasia, keramiikkaa, metallia, paperia, kartonkia, orgaanista jätettä

d. Mitä taulukossa esitettyjä tuotteita kertakäyttömuovidirektiivi koskee? 
savukkeita, tumppeja, filttereitä, ruokalaatikoita, pullonkorkkeja ja -kansia, muovikasseja, ruokailuvälineitä, 
ja osittain köysiä

Taulukko 1. Kappalemäärältään yleisimmät Suomen rannoilta löytyneet roskat (top 20).

Sija
Materiaali-
kategoria Tuote

Kappalemäärä 
/ 1000 m2

% kaikista  
löydetyistä  

roskista

Onko  
direktii-

vissä 
(K = kyllä,  

E = ei)

1. Muovi Savukkeet, tumpit ja filtterit 35 070,00 62,97 K

2. Muovi Muu 8 588,00 15,42 E

3. Muovi
Ruokalaatikot (pikaruoka, pikarit, 
eväsrasiat & vastaavat)

1 451,67 2,61 K

4. Vaahtomuovi Vaahto (eriste & pakkaus) 1 271,44 2,28 E

5. Muovi Pullonkorkit ja -kannet 832,88 1,50 K

6. Puu Jalostettu puu & lavalaatikot 727,87 1,31 E

7. Muovi Muovikassit (himmeät & kirkkaat) 531,49 0,95 K

8. Muovi Köydet 496,91 0,89 Osittain

9. Lasi & keramiikka Lasi- tai keramiikkasirut 457,99 0,82 E

10. Muovi
Veitset, haarukat, lusikat, 
pillit, sekoituspuikot ja muut 
ruokailuvälineet

441,28 0,79 K

11. Muovi Lasikuitupalaset 432,23 0,78 E

12. Metalli Pullonkorkit, kannet & vetorenkaat 406,57 0,73 E

13. Paperi & kartonki
Paperi (sis. sanomalehdet & 
aikakausilehdet)

331,10 0,59 E

14. Metalli Foliokäärepaperit 311,47 0,56 E

15. Paperi & kartonki
Mukit, ruoka-alustat, ruokakääreet, 
tupakka-askit, juomapurkit

275,84 0,50 E

16. Muovi Siteet (ei terveyssiteet) 241,93 0,43 E

17. Paperi & kartonki Pahvilaatikot & palaset 204,62 0,37 E

18. Muovi
Suojapeitteet tai muut kudotut 
muovipussit, lavakelmut

203,02 0,36 E

19. Orgaaninen
Hedelmät, ruoka, leivokset, 
makeiset, jäätelö

202,54 0,36 E

20. Lasi & keramiikka
Rakennusmateriaalit (tiili, sementti, 
hormi)

196,09 0,35 E

Lähde: Ekroos ym. Kertakäyttömuovituotteita koskevan direktiivin toimeenpanon vaihtoehtojen tarkastelu. Ympäristöministeriön julkaisuja 
2019:26.
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4. Vuosina 2012–2018 tehtyjen rantaroskaseurantojen perusteella Suomen rannoilta löytyi 
keskimäärin 240 roskaa tuhannella neliömetrillä. Yleisin rannoilta löytynyt roska oli tupakantumppi, 
joita oli keskimäärin 113 kappaletta per tuhat neliömetriä. Kuinka monta prosenttia tupakantumpit 
muodostivat kaikista roskista tutkituilla rannoilla? 
113 / 240 * 100 = 47,08333… % ≈ 47 %

5. Pohdi, millaisin keinoin tupakantumppien päätymistä ympäristöön voitaisiin vähentää. Keksi ainakin 
3 tapaa.
tupakoijien valistaminen, kannettavien tupakkaroskisten käytön lisääminen, roskaamisesta sakottaminen, 
tupakoinnin kieltäminen…

6. Kertakäyttödirektiivissä on esitetty erilaisia keinoja roskan vähentämiseen. Yhdistä keinot niihin 
tuotteisiin, joihin ne mielestäsi sopivat parhaiten. 

tarpeettomat tuotteet kielletään 
kokonaan

muovipillit, muovivarrelliset 
vanupuikot, ilmapallojen muovitikut

valmistajan on kiinnitettävä irtonaiset 
osat toisiinsa

muovipullot ja niiden korkit

valmistajan on valistettava tuotteen 
käyttäjiä roskien laittamisesta 

roskiksiin ja osallistuttava roskien 
siivoamisen kustannuksiin

tupakantumpit

muovin käyttöä tuotteissa on 
vähennettävä

take away -pakkaukset 
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6. Kielletään glitter! (BI, GE, YH, MA: 7–9 lk.) 

Tämän kosmetiikan ja henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sisältämistä mikromuoveista kertovan 
tietotekstin lukeminen ja sen tehtävien tekeminen on edellytys tehtävän 24 tekemiselle.

Glitteriä käytetään monissa kosmetiikkatuotteissa. 
Kuva: gratuit /Unsplash CC-BY.

Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet sisältävät 
mikromuovia  
Kosmetiikan ja hygieniatuotteiden sisältämillä 
mikromuoveilla tarkoitetaan pieniä muovihiukkasia, 
jotka on lisätty tuotteisiin tarkoituksella. Niiden 
määrä ja hiukkasten koko voi vaihdella muutamasta 
mikrometristä aina millimetrin kokoisiin hiukkasiin 
asti. Muovihiukkasia käytetään ihonkuorinnan lisäksi 
esimerkiksi tuotteen koostumuksen muokkaajana 
tai koristeena (esim. glitter). Arvioiden mukaan 
kosmetiikka- ja hygieniatuotteisiin käytettiin 
Euroopassa yhteensä noin 1 250 –1 910 tonnia 
mikromuoveja vuonna 2015.

Mikromuovien reitti ympäristöön kulkee 
jätevedenpuhdistamon kautta
Mikromuovia sisältävät kosmetiikka- ja hygieniatuotteet voivat olla käyttötavaltaan joko iholta pois huuhdeltavia 
tai iholle jätettäviä. Pois huuhdeltavat tuotteet (esimerkiksi kuorintavoiteet) on nimensä mukaisesti tarkoitettu 
pestäväksi pois keholta heti käytön jälkeen, jolloin tuote päätyy viemäriin. Iholle jätettävät tuotteet (esimerkiksi 
meikkivoiteet, kynsilakat, hiuslakat tai huulipunat) jätetään tarkoituksellisesti iholle tai hiuksiin. Myös osa iholle 
jätettävistä tuotteista huuhdellaan pois iholta ennemmin tai myöhemmin. Viemäriverkostoa pitkin mikromuovit 
päätyvät jätevedenpuhdistamolle. Puhdistamolla suuri osa mikromuovihiukkasista poistetaan, mutta osa niistä jatkaa 
matkaansa puhdistetun jäteveden mukana ympäröiviin vesistöihin. 

Kuluttajat voivat vaikuttaa
Kuluttajat ovat nykyään hyvin perillä kosmetiikan sisältämistä mikromuoveista ja haluavat valita mikromuovittomia 
tuotteita. Kuluttajien toiveet ovatkin ohjanneet kosmetiikkateollisuuden toimintaa, sillä monet suuret 
kosmetiikkayritykset ovat jo luopuneet tai parhaillaan luopumassa mikromuovin käytöstä. Tämä muutos on näkyvissä 
myös Suomessa, jossa monissa tuotteissa mikromuovihiukkaset on jo korvattu jollakin muulla ainesosalla kuten 
kiteytetyllä selluloosalla, mehiläisvahalla, pähkinänkuori- tai hedelmänkivijauheella tai erilaisilla silikaattiyhdisteillä. 
Joutsenmerkityt tuotteet ovat mikromuovittomia.

Vuonna 2018 Suomessa tehtiin myös kansalaisaloite, jossa vaadittiin mikromuovia sisältävien kosmetiikkatuotteiden 
kieltämistä. Kansalaisaloitteen allekirjoitti 58 367 ihmistä, ja se eteni eduskunnan ympäristövaliokunnan käsittelyyn 
keväällä 2020. Kansalaisaloite ei kuitenkaan edennyt pidemmälle, koska samaan aikaan valmistellaan aiheeseen 
liittyvää, koko Euroopan Unionin laajuista ehdotusta mikromuovin rajoittamiseksi.

EU aikoo puuttua mikromuovin käyttöön
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on Euroopan Unionin kemikaaliturvallisuutta säätelevä virasto. ECHA vastaa 
esimerkiksi erilaisten kemikaalien käyttörajoituksista. ECHA on arvioinut mikromuovien käyttöä kosmetiikassa ja 
hygieniatuotteissa ja luonut rajoitusehdotuksen mikromuoveja sisältäville tuotteille. Rajoitusehdotuksessa esitetään, 
että mikromuovien rajoittamistoimet kohdistuisivat vuodesta 2022 alkaen välittömästi iholta pois huuhdeltaviin 
tuotteisiin. Iholle jätettäville tuotteille annettaisiin 4–6 vuoden siirtymäaika mikromuovien korvaamiseksi muilla 
ainesosilla. 

Lähde: Setälä & Suikkanen (toim.) 2020. Suomen merialueen roskaantumisen lähteet. Suomen ympäristökeskuksen raportteja (9/2020). http://hdl.
handle.net/10138/313542
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Tietotekstiin liittyvät tehtävät:

1. Euroopassa käytettiin vuonna 2015 arviolta noin 714–793 tonnia mikromuoveja iholta pois 
pestävien hygieniatuotteiden valmistusaineina. Vuonna 2015 mikromuoveja käytettiin kuitenkin 82 % 
vähemmän kuin vuonna 2012. Laske kuinka monta tonnia mikromuoveja käytettiin näissä tuotteissa 
vuonna 2012?
MALIVASTAUS: Lasketaan ensin alaraja eli 714 tonnia on 18 % vuoden 2012 määrästä:
714 000 kg / 18 * 100 = 3 966 666,66…. kg  = 3 970 tonnia 
Lasketaan sitten yläraja eli 793 tonnia on 18 % vuoden 2012 määrästä:
793 000 kg / 18 * 100 = 4 405 555,55… kg = 4 410 tonnia
Vastaus: Euroopassa käytettiin mikromuoveja iholta pois pestävissä hygieniatuotteissa 3 970–4 410 tonnia 
vuonna 2012.

2. Etsi netistä Suomen ympäristökeskuksen julkaisema raportti ”Suomen merialueen 
roskaantumisen lähteet” ja selaa sivulle 78. Kuinka paljon Suomessa käytettävistä poishuuhdeltavista 
henkilökohtaisista hygieniatuotteista (HKH-tuotteet) on arvioitu vapautuvan mikromuovia vuonna 
2017?
5,2 tonnia

3. Sanna kuorii kasvonsa säännöllisesti kuorintavoiteella, joka sisältää 5 g mikromuovia per 
100 ml kuorintavoidetta. Vuodessa Sannalla kuluu kaksi kuorintavoidepurkkia, joissa on 200 ml 
kuorintavoidetta kummassakin. 

a. Kuinka paljon mikromuovia Sannan käyttämistä kuorintavoiteista päätyy jätevedenpuhdistamolle 
vuodessa? 
2 x 200 ml /100 ml * 5 g = 20 g

b. Kuorintavoiteen sisältämät mikromuovit päätyvät jätevedenpuhdistamolle, jossa 99 % muoveista 
puhdistuu. Kuinka monta grammaa jätevedenpuhdistamolle päätyneistä mikromuoveista päätyy 
lopulta vesistöihin vuodessa?  
20 g * 0,01 = 0,2 g

c. Sanna asuu Joensuussa, jossa asukkaita on yhteensä noin 77 000. Jos he kaikki käyttäisivät yhtä 
usein samaa kuorintavoidetta kuin Sanna, kuinka suuri olisi Joensuun kaupunkilaisten käyttämän 
kosmetiikan kuormitus ympäröiviin vesistöihin? 
77 000 * 0,2 g = 15 400 g = 15,4 kg

4. Tutustu netissä sivustoon kansalaisaloite.fi. 

a. Mitkä ovat ne kolme asiaa, joita kansalaisaloitteella voi tehdä? 
ehdottaa uutta lakia, ehdottaa muutosta olemassa olevaan lakiin, ehdottaa olemassa olevan lain 
kumoamista

b. Kuinka monta allekirjoitusta tarvitaan, jotta kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi? 
50 000

c. Kuinka kauan allekirjoituksia voi kerätä ennen aloitteen sulkeutumista? 
kuusi kuukautta

d. Kuka voi luoda kansalaisaloitteen? 
viisi äänioikeutettua Suomen kansalaista

5. Pitäisikö sinun mielestäsi mikromuovit kosmetiikassa ja hygieniatuotteissa kieltää? Perustele 
vastauksesi.

6. ECHAn suunnittelema rajoitus tulee näillä näkymin voimaan EU:ssa vasta 2022. Pohdi, miten voit 
itse vähentää kosmetiikan ja hygieniatuotteiden kautta syntyvää mikromuovikuormaasi.
käyttämällä mikromuovitonta kosmetiikkaa ja hygieniatuotteita, pyyhkimällä enimmän meikin 
kasvojenpuhdistusliinoihin ennen kasvojen pesua
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1. Kuvapankki opettajalle 

Kuvapankissa on kuvia roskaantumis- ja mikromuoviaiheisen opetuksen tueksi. Kommenttikentässä 
kunkin kuvan kohdalla on lyhyt kuvaus kuvan aiheeseen liittyen. Kuvat on luokiteltu aihepiireittäin 
PowerPoint-tiedostoon, joka on tallennettu Google Driveen. Jos lataat tiedoston omalle koneellesi, 
voit muokata sitä haluamasi mukaan. 

Kuvien käyttöluvat on tarkistettu ja ne ovat vapaasti käytettävissä ja muokattavissa ei-kaupalliseen 
käyttöön.  Kuviin on liitetty niiden lähteet tai kuvaajan nimi, jotka tulee mainita kuvaa käytettäessä. 
Kuvapankista löydät muun muassa alla olevat kuvat.

Linkki kuvapankkiin

MUOVI

Styreeni

Vinyylikloridi

Bisfenoli-A

Nikkeli

Lyijy

PAH-yhdisteet, esim. 
pyreeni

PCB-yhdisteet, 
esim. PCB 169

RASKASMETALLIT

ORGAANISET 
YMPÄRISTÖMYRKYT

MONOMEERIT

LISÄAINEET

vuotavat ulos 
muovista

kiinnittyvät 
muoviin 

ympäristöstä

Polybromatut
palonestoaineet, esim. 
TBBPA

Ftalaatit, esim. 
DEHP

Cl Cl

Cl

ClCl

Cl

https://drive.google.com/drive/folders/1FJ7WobIm-H3y2oDA079fG7NddlM-Fkgg?usp=sharing
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2. Tutki itse – roska ja mikromuovit (BI, GE, EN, VE: 1–9 lk.)

Videolla ohjeistetaan vaihe vaiheelta, miten jokainen voi helposti tutkia lähiympäristönsä roskaa ja 
mikromuoveja kotoa löytyvin tarvikkein.
Videon kautta voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mitä ihmisten toiminnasta voi päätellä 
roskien perusteella? Mitä roskamateriaaleja ympäristöstä yleisimmin löytyy? Miltä mikromuovit 
näyttävät suurennuslasin läpi? Millaisilla keinoilla ympäristön roskaantumista voitaisiin vähentää?

Suomenkielinen video on tekstitetty suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Tutkimuslomake löytyy 
myös näillä kolmella kielellä. Opettaja voi tulostaa lomakkeen oppilaille tai oppilaat voivat ladata sen 
mobiililaitteeseensa. Mobiililaitteella lomakkeiden täyttäminen onnistuu piirtotyökalua käyttämällä.

Kohdan 3 Roskabingo soveltuu myös videon kanssa tehtäväksi.

Vastaavanlaisen mikromuovitutkimuksen voi tehdä myös luokassa. Katso sitä varten tehtävä 11 
Mikromuovitutkimus hiekasta.

Opetusvideo rannan roskien ja mikromuovien tutkimisesta
https://www.youtube.com/watch?v=rR3wSFo9AYM

Voit valita tekstityksen 
videon oikeassa alakulmassa 

olevasta asetukset-
painikkeesta.
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Tutkimuslomake mikromuovitutkimukseen

Lomake on ladattavissa seuraavista linkeistä:

Suomeksi 
Englanniksi 
Venäjäksi MIKROMUOVITUTKIMUS 

Tutkijan nimi ja päivämäärä:

 

Laske löytämäsi muovit. Kuinka monta löysit yhteensä?

 

Kuinka monta löysit kutakin muotoa? Kirjaa ylös tukkimiehen kirjanpidolla.

 

Kuitumaiset:

Kalvomaiset:

Pallomaiset:

Epäsäännöllisen

Mitä värejä löysit? Kirjoita tai väritä.

Mittaa muovit. Kirjaa ylös mittaamasi koot. Ympyröi ne koot, jotka kuuluvat 

mikromuoveihin (< 5 mm).

muotoiset:

HIEKASTA

Tutkimuspaikka:

 

https://www.syke.fi/download/noname/%7B88D5D328-4AE6-42F7-8ECE-B84E0616962A%7D/158609
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BCD9AA89A-1C17-4E75-95D6-5F389089B4E0%7D/158651
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BEC585111-D3E9-48C2-8EA5-14CEAF484E2B%7D/158654
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3. Roskabingo (BI, GE, EN, VE: 1–9 lk.) 

Roskabingo kokoaa yhteen Suomen rannoilta yleisemmin löytyvät roskatyypit ja kannustaa oppilaita 
havainnoimaan niitä omassa lähiympäristössään. Roskabingon voi teettää erillisenä tehtävänään (esim. 
kotitehtävänä) tai Mikromuovin tutkimustehtävän videon yhteydessä (tehtävä 2). 

Opettaja voi tulostaa bingon oppilaille tai oppilaat voivat ladata sen mobiililaitteeseensa. Mobiililaitteella 
lomakkeiden täyttäminen onnistuu piirtotyökalua käyttämällä. Lomake on saatavilla suomeksi, venäjäksi 
ja englanniksi.

Bingolomakkeet:

Suomeksi 
Englanniksi 
Venäjäksi 

BINGO
LÖYDÄTKÖ YLEISIMMÄT ROSKATYYPIT?

 

Vaakarivi: 4 p.

Pystyrivi: 4 p.

Vinorivi: 4 p.

Täysbingo: 16 p.

 

Kuvien selitykset lukusuunnassa: käsitelty puu, karkkipaperi/paperiroska, narun tai köyden pätkä,

pullonkorkki, metalli, kertakäyttöastiat, tunnistamaton muovikappale, biojäte, muovipullo,

tupakantumppi, kalastustarvike, ruokapakkaus, styroksi, lasi, pilli, muovipussi tai sen palanen. Bingossa

esiintyvät roskatyypit edustavat yleisimmin Suomen rannoilla tavattuja roskia.

 

Muistathan viedä löytämäsi roskat roskikseen!

https://www.syke.fi/download/noname/%7BF0D9A6B4-5CDB-403D-8BD9-1B8CEAC5DC8F%7D/158610
https://www.syke.fi/download/noname/%7BCD9AA89A-1C17-4E75-95D6-5F389089B4E0%7D/158651
https://www.syke.fi/download/noname/%7BEC585111-D3E9-48C2-8EA5-14CEAF484E2B%7D/158654
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4. Mikromuovihippoja (BI, GE, FY, KE, LI: 1–9 lk.) 

UV-säde ja mikromuovit:

Leikin opetus: UV-säteily haurastuttaa muoveja ja lopulta syntyy mikromuoveja. Mikromuovit päätyvät 
rannalta mereen. Eläimet voivat päätyä syömään muoveja.

Hippaa varten tulee valita kaksi aluetta, ranta ja meri, jotka molemmat ovat sen kokoisia, että niissä voi juosta 
hipassa. Alkuun valitaan yksi hippa, joka on UV-säde. Muut oppilaat muodostavat muovikappaleita tekemällä 
3–4 hengen ryhmiä. ryhmän jäsenet muodostavat käsi kädessä ketjun. Kun UV-säde osuu johonkin ryhmän 
jäseneen, se irtoaa isosta muovista mikromuoviksi. UV-säteen tavoitteena on saada hajotettua kaikki muovi 
mikromuoviksi. Mikromuovit kerääntyvät mereen.

Leikkiä voi jatkaa seuraavasti: Meressä on planktonia tai muita elukoita. Ne ottavat kiinni mikromuoveja, 
koska syövät niitä. Kun plankton saa mikromuovin kiinni, se siirtyy kokonaan pois hipasta. Ranta-alueen ja 
meri-alueen hipat voivat olla käynnissä samanaikaisesti.

Simpukat, mikromuovit ja plankton

Leikin opetus: Eläimet päätyvät syömään mikromuoveja vahingossa.

Valitaan 2–4 simpukkaa, joilla on omat kotipesät esimerkiksi liikuntasalin kulmissa tai hippa-alueen laidoilla. 
Kotipesät edustavat simpukoiden mahoja. Muut ovat planktoneita tai mikromuoveja. Jääjät eivät tiedä kumpia 
kiinniotettavat ovat, mutta opettaja tai joku oppilaista on etukäteen merkannut mikromuovit. Merkkaamisen 
voi tehdä esimerkiksi niin, että oppilaat ovat silmät kiinni ja yksi piirtää M-kirjaimen niiden oppilaiden selkään, 
jotka ovat mikromuoveja ja P-kirjaimen planktoneille. Kun kaikki on saatu kerättyä mahoihin, katsotaan, 
kuinka paljon simpukat saivat kerättyä oikeaa ravintoa ja kuinka paljon muoveja.
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5. Piirrä ja maalaa – muovinen meri (BI, GE, YH, KU: 1–9 lk.) 

Johdatus kuvaamataidon työhön ”Muovinen meri”:

Oppilaat etsivät Internetistä kuvia erilaisista meristä, vesistöistä ja niiden osista. Oppilaat voivat valita itse 
kiinnostuksen kohteensa tai opettaja voi ehdottaa aiheita. Esimerkiksi hakusanoina voi käyttää näitä tai 
osaa näistä: järvi (joku järven nimi), joki (jokien nimiä), Itämeri, Jäämeri, Tyyni valtameri, Etelänapa, Atlantti, 
koralliriutta, Mariaanien hauta, Punainen meri. Hakusanoja voi laittaa myös englanniksi ja niihin voi liittää 
muita sanoja esim. eläimet, kasvit, sukeltaja, pohja. Oppilaat valitsevat muutaman itseään kiinnostavan kuvan.

Seuraavaksi oppilaat suorittavat samat haut lisäämällä hakusanaksi muovi, muoviroska tai mikromuovi. 
Oppilaat valitsevat näistä muutaman itseään puhuttelevan kuvan. 

Kustakin aihealueesta esitetään kuvat koko luokalle esimerkiksi dokumenttikameran avulla tai oppilaat 
voivat esitellä niitä toisilleen pienissä ryhmissä. Toinen vaihtoehto on kerätä kuvat flinga-alustalle (flinga.fi), 
josta kuvat voidaan käydä lopuksi yhdessä läpi.  

Kuvien avulla oppilaat voivat valita mieleisensä vesistön tai sen osan inspiraatioksi kuvaamataidon työhönsä. 

Työn tarvikkeet:
• piirustus tai maalaustarvikkeet

• erivärisiä muoveja (oppilaat voivat tuoda kotoa muoviroskia) tai jopa glitteriä! 

• sakset

• liimaa

Tehtävänanto:

Piirrä tai maalaa jokin meren tai muun vesistön osa tai laajempi kuva merestä. Meren osa voi olla kuva 
meren eläimistä, kasveista, kivistä, rannasta, jäävuoresta tai esimerkiksi aallosta meren pinnalla. Voit 
yhdistellä monia meren osia ja käyttää mielikuvitusta.

Liimaa lopuksi työhön mikromuoveja ja muoviroskaa esimerkiksi eläimen mahaan, kivien ympärille, 
aallon harjalle tai muihin meren osiin. Leikkaa eri kokoisia roskia saksilla tai raasta mikromuovia 
raastinraudalla.

Keksi työlle nimi. 
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6. Koko koulun näyttävä meriroskainstallaatio (BI, GE, YH, AI, KU, MU: 1–9 lk.) 

Meriroskainstallaatio soveltuu esimerkiksi ilmiöviikon taideteokseksi, johon koko koulu voi osallistua. 
Teoksen toteuttamiseen tarvitsee kalaverkon, roskia ja runsaasti mielikuvitusta. Verkkoihin voi kiinnittää 
kaikenlaista muoviroskaa, jota kertyy meriin. Osan muoviroskista voi maalata tuomaan lisäväriä teokseen. 
Roskat asetetaan joko verkon päälle tai alle roikkumaan esimerkiksi siimaan kiinnitettyinä. Teoksen 
yläpuolelle voi asettaa valoja, jolloin alapuolelle syntyy teoksen varjosta hämyisä merenalainen tunnelma. 
Valon väriä voi muuttaa kiinnittämällä valojen ympärille eri värisiä silkkipapereita tai kalvoja. Onko tunnelma 
meren vihreänsininen vaiko kenties vaaraa hälyttävän punainen?

Installaatiota voi tuunata lisäksi seuraavin keinoin:

• Kiinnittämällä verkkotaideteoksen alapuolelle seinään meriaiheisia taideteoksia esim. tehtävän 9 
”Muovinen meri” -teoksia.

• Laittamalla verkkoihin ja niistä roikkumaan erilaisia meren eläimiä ja kasveja. Eläimien mahaan voi 
liimata mikromuoveja tai eläin voi olla takertunut muoviin. Kasveja ja leviä kuvastamaan voi kiinnittää 
verkosta roikkumaan vihertäviä, ruskeita ja punaisia maahan asti ulottuvia lankoja, silkkipapereita tai 
jätesäkistä leikattuja suuria leviä.

• Musiikkitunnilla voidaan (säveltää), soittaa ja nauhoittaa musiikkipätkä työn taustalle soimaan. Musiikilla 
voi ilmaista oppilaiden tuntemuksia merien roskaantumisesta.

• Äidinkielessä voidaan kirjoittaa runoja tai tulevaisuuden toiveita, jotka voidaan kiinnittää roikkumaan 
verkosta tai verkon läheisyyteen. Runoja ja toiveita voidaan myös lausua ja äänittää. Voit yhdistää 
teokseen tehtävän 23 ”Roska-aiheinen haiku”.

• Näyttely voidaan siirtää myöhemmin esimerkiksi lähikirjastoon.

Kuva Tadashi Kawamatan teoksesta (linkin takaa löytyy lisää kuvia ja tietoa installaatiosta). Kuvat: Creative 
Commons, Pedro Ribeiro Simões.

https://www.urdesignmag.com/art/2018/10/31/over-flow-exhibition-tadashi-kawamata-maat-lisbon/?fbclid=IwAR2xccBj_CjDKFzwvJ5KAHjxLZOtOHj7noYSQKlShbRrqxN3eTpQQIoq7m8
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7. Yhteen- ja vähennyslaskuja mikromuoveilla (tavutettu) (MA: 1–2 lk.) 

Tämän matematiikan tehtävän voi yhdistää tehtävän nro 8 ”Mikromuovitutkimus hiekasta” kanssa. 
Luokkanne voi silloin verrata tuloksiaan tehtävän Haukipuron luokan tuloksiin kohdissa 7 ja 8. 
Matematiikan tehtävä soveltuu tehtäväksi myös erikseen, jos kohdat 7 ja 8 jättää tekemättä.

Hau-ki-pu-ron 2.-luok-ka tut-ki ran-ta-hie-kan mik-ro-muo-ve-ja nel-jäs-sä ryh-mäs-sä. 

He löysivät                 punaisia,               sinisiä,               vihreitä ja               keltaisia 
mikromuoveja.
  
1. Las-ke, kuin-ka mon-ta muo-vi-a ku-kin ryh-mä löy-si yh-teen-sä. Kir-joi-ta vas-taus 
tau-luk-koon.

Hau-et Ah-ve-net Sim-pu-kat Ve-si-kir-put
Yh-teen-sä:

15 kpl
Yh-teen-sä:

14 kpl
Yh-teen-sä:

6 kpl
Yh-teen-sä:

18 kpl

8 kpl

2 kpl

5 kpl

2 kpl

7 kpl

5 kpl

1 kpl

1 kpl

2 kpl

2 kpl

3 kpl

8 kpl

7 kpl

2. Mi-tä vä-re-jä kaik-ki ryh-mät löy-si-vät? Ympyröi.

3. Kuin-ka mon-ta mik-ro-muo-vi-a luok-ka löy-si yh-teen-sä? Las-ke.
Pu-nai-si-a Si-ni-si-ä

8 + 2 + 1 + 3 = 14 kpl 2 + 7 + 1 + 0 = 10 kpl

Vih-rei-tä Kel-tai-si-a

5 + 5 + 2 + 8 = 20 kpl 0 + 0 + 2 + 7 = 9 kpl

4. Las-ke. Kuin-ka mon-ta mik-ro-muo-vi-a e-nem-män?
Ve-si-kir-put löy-si-vät kuin Sim-pu-kat? Hau-et löy-si-vät kuin Ah-ve-net?
18 - 6 = 14 kpl 15 - 14 = 1 kpl
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5. Mi-tä vä-ri-ä Ve-si-kir-put ei-vät löy-tä-neet? Ympyröi.
                                

6. Kuin-ka mon-ta mik-ro-muo-vi-a Hau-ki-pu-ron luok-ka löy-si yh-teen-sä? Las-ke. Voit 
käyt-tää myös las-kin-ta.
15 + 14 + 6 + 18 = 53 kpl

7. Kuin-ka mon-ta mik-ro-muo-via si-nun luok-ka-si löy-si?

8. Löy-sit-te-kö e-nem-män vai vä-hem-män muo-ve-ja kuin Hau-ki-pu-ron 2. luok-ka?
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8. Mikromuovitutkimus hiekasta (BI, GE, FY, KE, MA: 1–6 lk.) 

Tämä tutkimus soveltuu tehtäväksi sisällä tai ulkona. Oppilaat pääsevät tutkimaan mikromuoveja 
ja muoveja hiekasta, täyttämään tutkimuslomaketta, punnitsemaan ja mittaamaan sekä tekemään 
tukkimiehenkirjanpitoa. Tutkimuksen tuloksilla voidaan harjoitella pylväsdiagrammin tekemistä ja 
diagrammin tulkintaa. Tutkimuksen lopuksi on kerätty muutamia kysymyksiä aiheesta keskusteluun.

Tutkimuksen jälkeen tehtäväksi soveltuu tehtävä 7 ”Yhteen ja vähennyslaskuja mikromuoveilla” 
(suunnattu 1–2 luokkalaisille).

Tutkimushiekan valmistamisohje (opettaja valmistaa):
• Kerää hienoa hiekkaa ämpäriin muutama litra.

• Leikkaa erivärisiä muoveja eri kokoja muutamien millien kokoisista muutamiin sentteihin (esim. sininen, 
punainen, keltainen, vihreä ja valkoinen).

• Raasta eri värisiä muoveja raastinraudalla (näin saat myös hyvin pieniä muoveja.

• Sekoita muoviroska hiekkaan.

• Kannattaa käyttää kelluvia muovimateriaaleja: esim. PE (02 ja 04), PP (05), PS (06), (PET 01 ja PVC 03 
uppoavat)

Tutkimustarvikkeet kullekin ryhmälle:
• Opettajan tekemä hiekkanäyte

• Astia, johon hiekka ja vesi laitetaan (valkoisesta astiasta näkyy hyvin kelluvat muovit)

• Kannu tai pullo veden kaatamista varten

• Iso lusikka

• Teesiivilä

• Alusta (petrimalja tai vaikka lasipurkin metallikansi)

• Luuppeja 

• Tutkimuspohja, kynä, kumi, värikyniä

Tutkimus vaihe vaiheelta:

1. Lisää astiaan hiekkaa, johon on lisätty eri kokoisia ja värisiä muoveja. Sopiva määrä on muutama desilitra 
tai halutessaan voidaan harjoitella punnitsemista ja punnita esimerkiksi 200g hiekkaa.

2. Kaada päälle vettä kannusta niin, että hiekan päällä on 5–10 cm kerros vettä.

3. Sekoitetaan lusikalla ja odotetaan hetki, kunnes suurin osa hiekasta laskeutuu.

4. Tarkastelkaa veden pintaa:

a. Mitä pinnalla kelluu? MALLIVASTAUS värikkäät muovit

b. Mitä värejä ja muotoja löytyy?

c. Löydätkö myös hyvin pieniä muoveja, jos katsot tarkkaan? Miksi niitä kutsutaan? mikromuovi

5. Kerätkää muovit alustalle esimerkiksi A4 paperille tai millimetripaperille! Pienet muovit voi kerätä 
pienellä haavilla tai siivilällä, josta ne voi nyppiä pinseteillä alustalle.

6. Tarkastelkaa muoveja luupilla tai suurennuslasilla.

7. Täytetään ryhmissä tutkimuspohja (liitteenä) joko ryhmät keskenään tai kohta kerrallaan opettajan johdolla.
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Tutkimuslomake oppilaille

MIKROMUOVITUTKIMUS HIEKASTA

Kuin-ka mon-ta mik-ro-muo-vi-a löy-sit? Kir-jaa vii-voil-la. Las-ke lo-puk-si yh-teen.

Kir-jaa vii-voil-la Yh-teen-sä
Pu-nai-si-a

Si-ni-si-ä

Vih-rei-tä

Kel-tai-si-a

Val-koi-si-a

Min-kä nä-köi-siä muo-ve-ja löy-tyi? Piir-rä.

Mit-taa suu-rin muo-vi. Kuin-ka i-so se on?

On-nis-tut-ko mit-taa-maan pie-nim-män muo-vin? Kuin-ka pie-ni se on?

Taulukko ja pylväsdiagrammi tutkimuksen tuloksista:
• Kerätkää ryhmien tiedot yhteiseen taulukkoon väreittäin (opettaja kerää tai vastuuoppilas kerää). 

Taulukko voi olla sähköinen tai paperinen.

• Laskekaa taulukkoon luokan löytämät muovit yhteensä väreittäin.

• Tehkää taulukon tiedoista pylväsdiagrammi taulukkolaskentaohjelmassa (opettajajohtoisesti tai oppilaat 
tekevät itse). Tämän jälkeen voidaan harjoitella pylväsdiagrammin lukemista oman luokan tuloksista.

• Pylväsdiagrammin voi toteuttaa myös eri värisillä post it -lapuilla tai palikoilla. Yksi lappu/palikka 
vastaa aina yhtä löydettyä mikromuovia. Laput kerätään seinälle tai taululle pylväiksi. Lopuksi 
harjoitellaan diagrammin lukemista.

Opettajan johdolla keskustelukysymyksiä tehtävän jälkeen
(Opettaja voi valita sopivia kuvia näytettäväksi Power Point -kuvapankista keskustelun tueksi).

• Mistä löydetyt muovit ovat peräisin? 
Opettaja voi esitellä oppilaille muovipakkaukset, joista on tehnyt mikromuovit hiekkaan. Oppilaat 
päättelevät värien avulla, mistä pakkauksista mikromuovit ovat tulleet. 

• Voiko mikromuovi haitata luontoa?  
Kysymyksen tukena voi näyttää Power Point -kuvapankin plankton -kuvaa. 
MALLIVASTAUS: Pieni (tai isokin) eläin voi syödä vahingossa mikromuovin. Mikromuovi voi hangata eläimen 
ruuansulatuskanavassa tai aiheuttaa sinne tukkeumia.

• Missä sinä olet nähnyt muoviroskaa? 
Kysymyksen tukena voi näyttää Power Point -kuvapankin kuvia eri paikoista, joissa on mikromuoveja 
ja muoviroskaa.

• Mitä sinä voit tehdä luonnon suojelemiseksi muoviroskalta? 
Kysymyksen tukena voi näyttää Power Point -kuvapankin kuvia kierrätyksestä ja roskiksista. 
MALLIVASTAUS: laita roskat roskikseen, kierrätä muovit, käytä retkillä omia astioita kertakäyttöastioiden sijaan, 
toimi esimerkkinä muille
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9. Tunnista kuvista meriroskan haitat (BI, GE: 3–9 lk.) 

Millaisia haitallisia vaikutuksia meriroskalla voi olla eläimille tai ihmisille? Kirjoita 
kuvien alle.

Taskurapu
Kuva: NOAA Marine Debris 
Program - Wikimedia 
Commons (CC BY 2.0)

Rikkinäinen lasipullo
Kuva: CC 

Merilintu
Kuva: Claire Fackler/NOAA – 
Wikimedia Commons (CC)

Eläimet voivat takertua roskiin.

Eläimet voivat syödä muoviroskaa. Se voi aiheuttaa 
hiertymiä tai tukkeumia eläimen sisällä, ja johtaa eläimen 
nälkiintymiseen ja kuolemaan.

Terävät lasinsirut ja muut roskat voivat aiheuttaa 
loukkaantumisia rannalla aikaa viettäville ihmisille tai 
eläimille.
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10. Selvitä mihin mikromuovit päätyvät merissä  (BI, GE, YH: 3–6 lk.)

Tämä tehtävä sopii johdatustehtäväksi mikromuoveista esimerkiksi ennen tietotekstin lukemista. 

Selvitä Internetin avulla, mistä kaikkialta luonnosta mikromuoveja tai muoviroskaa on löydetty? 
Rastita kohdat. Löydätkö muita paikkoja? Voit käyttää hakusanoja: mikromuovi + haettava kohde 
esim. ”mikromuovi pohjoisnapa” 

• merissä

• maaperässä

• pohjoisnavan mannerjäässä

• kalojen mahassa

• simpukoissa

• Tyynenmeren asumattomilla saarilla

• linnuissa

• järvissä

• uimarantojen rantahiekassa

• 

• 

• 

MALLIVASTAUS: Kaikista tehtävän kohdista on löytynyt mikromuoveja.
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11. Mikromuovin lähteet (BI, GE, YH: 3–9 lk.) 

Tehtävä soveltuu esimerkiksi tietotekstin jälkeen tehtäväksi.

Yhdistä kuvat mikromuovien lähteisiin ja syntytapoihin.

MALLIVASTAUS tehty kuvaan punaisilla viivoilla
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12. Kahoot-tietovisa: mikromuovien lähteet (BI, GE, YH: 3–9 lk.)

Tässä Kahoot-tietovisassa tutustutaan erityisesti mikromuovien lähteisiin, joita on myös käsitelty 
tietoteksteissä.

Kahoot-linkki: Kahoot!

https://create.kahoot.it/details/mikromuovit-1/55ae9d8f-4e98-4c55-82a7-b95217c37eb8
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13. Kahoot-tietovisa: Roskien hajoaminen meriympäristössä  
      (BI, GE, FY, KE, YH: 3–9 lk.)

Tätä Kahoot-tietovisaa voi käyttää vaihtoehtona tehtävälle 17 (Osaatko arvata? Roskien hajoaminen 
meriympäristössä). Kahootissa arvuutellaan eri materiaaleja olevien roskien hajoamisaikoja meressä.

Kahoot-linkki: Kahoot!

https://create.kahoot.it/details/ed6f8997-ae43-4a98-b693-d895205e9714
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14. Haastattelutehtävä:  
      mikromuovikuormituksen vähentäminen (BI, GE, YH: 7–9 lk.) 

Sopii kotitehtäväksi tai koulussa tehtäväksi (esim. pienryhmissä tableteilla).

Haastattele perheenjäseniäsi, ystäviäsi, naapureitasi tai ohikulkijoita keinoista mikromuovikuormituksen 
vähentämiseen. Haastattele vähintään kolmea ihmistä. Voit käyttää apuna alla olevia kysymyksiä tai 
keksiä omia:

• Millaisista tilanteista arjessasi syntyy tai vapautuu mikromuovia? 

• Yritätkö arjessasi vähentää aiheuttamaasi mikromuovikuormitusta?

• Millaisia keinoja käytät mikromuovikuormituksen pienentämiseen?

Kirjoita vastaukset ylös. Haastateltavien suostumuksella voit myös kuvata ja koostaa haastatteluista 
pienen videon näytettäväksi luokassa.

Kuva: Tom Rogerson / Unsplash (CC BY)
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15. Rantaroskasiivous (BI, GE, LI: 3–9 lk.) 

Rantaroskasiivous toteutetaan Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti biitsi -ohjeistuksen mukaan:  
https://www.siistibiitsi.fi

Ennakkovalmistelut: 
Opettaja ilmoittaa siivottavan rannan Siisti biitsi -sivulla, tulostaa raportointilomakkeet ja hankkii 
tarvittavat välineet siivousta varten. Isommista roskista tai suuren roskamäärän kuljettamisesta pois 
siivousalueelta kannattaa sopia etukäteen kaupungin tai kunnan jätehuollosta vastaavien viranomaisten 
kanssa, jolloin roskia ei tarvitse välttämättä itse huolehtia roskiin.

Tarvikkeet:
• jätesäkkejä tai muita muovipusseja

• netistä tulostettavat raportointilomakkeet (https://www.siistibiitsi.fi/roskaraportointi) 
• kyniä

• pakasterasia (teräville roskille, jotka opettaja voi kerätä – muista ohjeistaa oppilaita, että eivät 
koske lasinsiruihin tai lääkeruiskuihin)

• hanskoja ja roskapihdit (valinnaiset)

Jatkoidea:
Tehtävää voidaan jatkaa seuraavalla tunnilla tilastoimalla roskat ryhmittäin ja piirtämällä graafeja 
(tehtävä 16 Tulkitse rantaroskasiivouksen tuloksia) ennen kuin lomakkeet palautetaan PSS ry:lle. 

Jakautukaa 2-3 henkilön pienryhmiin. Jokainen ryhmä tarvitsee muutaman jätesäkin, kynän ja 
raportointilomakkeen. Yksi ryhmäläinen toimii kirjurina ja merkitsee pienryhmän keräämät roskat 
lomakkeeseen tukkimiehenkirjanpidolla. Muut keräävät ja kertovat kirjurille roskan laadun ja määrän. 
Täytetyt lomakkeet palautetaan opettajalle ja roskat huolehditaan roskikseen.

Pidä Saaristo Siistinä ry. ja Suomen ympäristökeskus SYKE keräävät yhdessä tietoa 
Suomen rantojen roskaantumisesta. Kuva: Pinja Näkki
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16. Tulkitse rantaroskasiivouksen tuloksia  
      (BI, GE, YH, AI: 7–9 lk.) 

Toteutus edellyttää rantaroskasiivouksen tekemistä (tehtävä 15) ennen tämän tehtävän aloittamista.  
Opettajalla tulee olla tallessa rantaroskasiivouksessa täytetyt lomakkeet. Lisäksi olisi toivottavaa, että 
oppilaat olisivat lukeneet tietotekstin ”Roskapostia rannoilla”. 

Tarvikkeet:
Oppilaat tarvitsevat tehtävän toteutusta varten tietokoneen, jolla voi piirtää ympyrädiagrammin. 
Vaihtoehtoisesti opettaja voi piirtää diagrammin oppilaiden keräämän aineiston perusteella etukäteen 
ja antaa sen tulkittavaksi oppilaille. 

Jakautukaa samoihin ryhmiin kuin rantaroskasiivouksessa ja vastatkaa yhdessä alla oleviin tehtäviin. 

Tehtävien toteutukseen tarvitset tietokoneen, jolla voit piirtää piirakkadiagrammin. 

Tehtävät: 

1. Piirtäkää ympyrädiagrammi, jossa näkyvät erilaisten löytämienne roskien osuudet. Käyttäkää 
samoja kategorioita kuin lomakkeessa: Muovi, Paperi ja pahvi, Metalli, Lasi ja keramiikka, Kangas, 
Puuaines, Orgaaninen jäte, Kumi, Tupakantumpit, Vaarallinen jäte (ent. ongelmajäte), Sähkö- ja 
elektroniikkajäte (SER), Muu. 

2. Mitkä roskista ovat yleisimpiä? Mitä löytyi vähiten?

3. Jos haluaisitte mahdollisimman tehokkaasti vähentää tutkimanne rannan roskaisuutta, mihin 
roskiin toimenpiteet kannattaisi kohdentaa? Pohtikaa, millaisin keinoin näiden roskien määrää 
rannalla voitaisiin vähentää.

4. Kirjoittakaa kunnan/kaupungin päättäjille tai ympäristöviranomaisille suunnattu lyhyt raportti 
löytämistänne roskista ja ehdottakaa toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Voitte myös 
kirjoittaa paikallislehteen sopivan mielipidekirjoituksen. Halutessanne voitte lähettää raportit tai 
mielipidekirjoitukset oikeasti.
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17. Osaatko arvata? Roskien hajoaminen meri- 
      ympäristössä (BI, GE: 3–9 lk.) 

Tämä toiminnallinen tehtävä vaatii vähän etukäteisvalmistelua: opettajan tulisi etukäteen kerätä kotoaan 
tarkasteltavat roskat ja tuoda ne kouluun. Tehtävä toimii parhaiten siten, että roskat sijoitellaan ympäri 
luokkaa, ja pareittain tai pienryhmissä oleville oppilaille jaetaan post it -lappuja, joiden avulla kukin pari tai 
ryhmä voi arvioida eri roskien hajoamisaikoja. Kaikkien arvattua, opettaja käy läpi oikeat vastaukset.

Tarvikkeet: Oikea vastaus:
ohut muovipussi (c)
muovipullo (e)
tupakantumppi (c)
sanomalehti (a)
banaaninkuori/omenankara (a)
lasipurkki (f)
muovipilli (d)
pahvinpala/kartonki (a)
kalastussiiman pätkä (e)
luonnonkuiduista tehty vaate (esim. puuvilla, pellava, silkki, villa) (b)
alumiinitölkki (d)
tekokuidusta valmistettu vaate (esim. polyester, nylon/polyamidi, akryyli) (d)

Post it -laput tai paperit, joissa seuraavat tekstit: 
a. viikkoja – muutamia kuukausia
b. 1 – 5 vuotta
c. jopa 15 vuotta
d. jopa 200 vuotta
e. useita satoja vuosia 
f. tuhansia vuosia

HUOM. Tämän tehtävän voi toteuttaa myös helpommin käyttämällä Kahootia (katso tehtävä 13).

Tehtävänanto oppilaille: 
Tarkastele erilaisia roskia ja pohdi, kuinka kauan niiden hajoaminen kestäisi, jos ne päätyisivät 
mereen. Ryhmittele roskat sen mukaan annettuihin kategorioihin (a – f). Tarkista oikeat vastaukset. 
Keskustelkaa yhdessä, mitkä roskista ovat luonnolle kaikkein haitallisimpia ja miksi?
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Lisätietoa opettajalle: 

Miksi hajoamisajat ovat arvioita?
Monet nykyään käyttämämme materiaalit ovat olleet olemassa vähemmän aikaa, kuin mitä niiden hajoaminen 
kestää. Esimerkiksi laajamittainen muovintuotanto alkoi vasta 1950-luvulla, joten olemme eläneet muovin 
kanssa vasta noin 70 vuotta. Lisäksi olosuhteet, kuten lämpötila, happipitoisuus ja UV-säteily, vaikuttavat 
suuresti hajoamiseen. Tehtävässä kuvatut hajoamisajat ovat arvioituja hajoamisaikoja valtameressä, mutta 
ajat ovat todennäköisesti samankaltaisia myös muissa vesistöissä, vaikka paikallista vaihtelua voikin esiintyä.

Mitkä roskista ovat luonnolle kaikkein haitallisimpia ja miksi?
Yleisesti ottaen roskat, jotka hajoavat hitaasti, voivat aiheuttaa ympäristössä ollessaan haittaa pitkään. 
Orgaaniset, nopeasti hajoavat roskat ovat siis yleensä vähemmän haitallisia kuin pitkään säilyvät muoviroskat. 

Kun puhutaan isokokoisesta roskasta, ehkäpä merkittävin uhka eläimille on siihen takertuminen. Sen 
vuoksi verkkomaiset, narumaiset, riekalemaiset ym. roskat voivat aiheuttaa eläimille potentiaalisesti enemmän 
haittaa kuin vaikkapa vanhat ämpärit. Myös terävät roskat ovat haitallisia (esim. lasinsirut). Toisaalta haitallisia 
voivat olla myös kooltaan sellaiset roskat, jotka saattavat tulla helposti eläinten syömiksi. 

Kemiallisten haittojen kannalta sellaiset roskamateriaalit, jotka sisältävät tai kuljettavat haitallisia aineita, 
voivat olla eläimille ja ympäristölle potentiaalisesti haitallisia. Esimerkiksi muovilaatujen välillä on paljon 
eroa siinä, minkälainen niiden koostumus on, ja tupakantumpit kuljettavat filtterissään monia ympäristölle 
haitallisia aineita, kuten kadmiumia, lyijyä ja nikotiinia. 
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18. Muovin rakenne ja mikromuovin kemialliset haitat  
      (BI, GE, FY, KE: 7–9 lk.) 

Taustatiedoksi tehtävälle oppitunnilla voi katsoa oheisen polymeereistä kertovan videon: Opetus-tv: 
Polymeerit (lukio)
https://opetus.tv/kemia/ke4/polymeerit

Tarkastele alla olevaa kuvaa vedessä olevan muoviroskan sisältämistä kemikaaleista. Muoviroska voi 
sisältää ja kuljettaa mukanaan monenlaisia yhdisteitä, jotka voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään:

• Muovin rakennuspalikoita eli monomeereja

• Muoviin valmistusvaiheessa lisättäviä yhdisteitä, kuten pehmentimiä ja muita lisäaineita

• Muoviin ympäristössä kiinnittyviä orgaanisia ympäristömyrkkyjä ja raskasmetalleja

Käytä nettiä apuna ja vastaa kuvan alla oleviin kysymyksiin.

1. Mikä on monomeeri? Entä polymeeri? 
MALLIVASTAUS: monomeeri = pieni molekyyli, joka voi sitoutua kemiallisesti toisiin monomeereihin 
polymeeri = monomeereista koostuva ketjumainen rakenne

2. Mitä eroa on polymeerilla ja muovilla?  
Muovit ovat ihmisen luomia, synteettisiä polymeerejä, mutta myös luonnollisia polymeerejä esiintyy 
runsaasti maapallolla. Kaikki muovit ovat siis polymeerejä, mutta kaikki polymeerit eivät ole muovia.

3. Mitä luonnollisia polymeerejä on olemassa? Mainitse vähintään kolme. 
villa, selluloosa, tärkkelys, DNA, proteiinit…

4. Mitkä ympäristössä olevan muovin kemikaaleista ovat
a. monomeereja    (BPA, vinyylikloridi, styreeni)
b. lisäaineita    (ftalaatit, palonestoaineet)
c. ympäristömyrkkyjä   (PCB-yhdisteet, PAH-yhdisteet, Pb, Ni)

Mikromuoveilla on suuri pinta-ala suhteessa niiden tilavuuteen. Siksi ne voivat kuljettaa pinnallaan 
kokoonsa nähden suuria pitoisuuksia haitallisia aineita. Kun jokin eläin syö mikromuoveja, mikromuovin 
mukana myös erilaiset haitalliset aineet pääsevät eläimeen. Ruoansulatuskanavassa nämä haitta-aineet 
voivat vapautua eläimen elimistöön ja aiheuttaa mahdollisesti haittaa. 

5. Valitse yksi kemikaali kustakin kategoriasta (monomeerit, lisäaineet, ympäristömyrkyt) ja selvitä 
netin avulla, millaisia vaikutuksia niillä voi olla eläimiin.

MUOVI

Styreeni

Vinyylikloridi

Bisfenoli-A

Nikkeli

Lyijy

PAH-yhdisteet, esim. 
pyreeni

PCB-yhdisteet, 
esim. PCB 169

RASKASMETALLIT

ORGAANISET 
YMPÄRISTÖMYRKYT

MONOMEERIT

LISÄAINEET

vuotavat ulos 
muovista

kiinnittyvät 
muoviin 

ympäristöstä

Polybromatut
palonestoaineet, esim. 
TBBPA

Ftalaatit, esim. 
DEHP

Cl Cl

Cl

ClCl

Cl
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19. Roskan ja mikromuovin haitat eläimille (BI: 7–9 lk.)

Tehtävä jakautuu a- ja b-osioihin, joita voi käyttää yhdessä tai erikseen. Oppilaita voi b-osiossa ohjeistaa 
tekemään esimerkiksi esseen, käsitekartan, posterin tai lyhyen esitelmän.

a. Yhdistä roskatyyppi ja sopivin haittavaikutus toisiinsa.

kelluva muoviroska eläin voi takertua ja jopa hukkua 

hylätty kalastusverkko haavoittaa eläintä

muovipussi täyttää eläimen ruoansulatuskanavan ja voi aiheuttaa nälkiintymistä

lasinsiru kuljettaa vieraslajeja* uusille alueille

mikromuovi tukahduttaa merenpohjan kasvillisuutta ja koralleja 
*vieraslaji = Laji, jota ei esiinny alueella luontaisesti, vaan on levinnyt ihmistoiminnan seurauksena tahallisesti tai tahattomasti.

b. Valitse seuraavista eläimistä joku ja hanki pareittain tai pienissä ryhmissä tietoa siitä, 
miten valittu eläin voi kärsiä joko isokokoisesta makroroskasta tai mikromuovista
Eläinvaihtoehdot (myös oman voi keksiä):

• merikilpikonna

• valas

• koralli

• albatrossi

• sinisimpukka

• hankajalkainen

• ihminen

• ahven

• erakkorapu

Voit kokeilla esimerkiksi seuraavia hakusanoja:
• valitsemasi eläin (esim. valas) + muovi

• valitsemasi eläin (esim. valas) + mikromuovi

• valitsemasi eläin (esim. valas) + muoviroska

• valitsemasi eläin (esim. valas) + meriroska

Eläimen ravinto ja ravinnonhankintatapa, elinympäristö tai käyttäytyminen voi altistaa eläimen 
roskaantumisen haittavaikutuksille. Pohdi tietoa hankkiessasi esimerkiksi seuravia kysymyksiä:

• Altistuuko eläin muoville ravinnon kautta? Suoraan vai ravintoketjun välityksellä?

• Elääkö eläin roskaantuneessa ympäristössä?

• Onko roskaan takertuminen riski eläimelle?

• Lisääkö eläimen käyttäytyminen (esim. uteliaisuus) sen kohtaamisia muovin kanssa?

• Onko eläin uhanalainen ja siksi erityisesti vaarassa?

Kootusta tiedosta voidaan tehdä essee, käsitekartta, posteri tai esitelmä opettajan antamien ohjeiden 
mukaan. 

Kuollut havaijinalbatrossi (Diomedea 
immutabilis). Kuva: Mary Evans / NTB (CC BY)
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20. Roska- ja mikromuovikuormituksen prosenttilaskutehtäviä  
     (MA: 7–9 lk.) 

Alla olevat prosenttilaskutehtävät perustuvat todellisiin lukuihin ja arvioihin maailman 
muovintuotannosta, rantaroskista ja mikromuovipäästöistä. Tausta-aineistona tehtäville on käytetty 
PlasticsEuropen ”Plastics – the Facts 2019” -raporttia sekä Suomen ympäristökeskuksen julkaisua 
”Suomen merialueen roskaantumisen lähteet”.

Muovin tuotanto maailmassa
Vuonna 2017 maailmassa tuotettiin yhteensä 348 miljoonaa tonnia muovia. Kuten aikaisempinakin 
vuosina, maailmanlaajuinen muovintuotanto oli edelleen kasvussa, ja vuonna 2018 muovia tuotettiin 
yhteensä 359 miljoonaa tonnia. Kuinka monta prosenttia muovin tuotantomäärät nousivat maailmassa 
vuoden aikana?
MALLIVASTAUS: (359 – 348) / 348 = 0,031609… % ≈ 3,16 %

Vuonna 2018 Aasiassa tuotettiin 51 % koko maailman muovista. Kuinka monta miljoonaa tonnia Aasia 
tuotti muovia, kun koko maailman muovintuotanto oli yhteensä 359 miljoonaa tonnia?
359 * 0,51 = 183,09 ≈ 180 miljoonaa tonnia

Vuonna 2018 Euroopassa tuotettiin muovituotteita 51 miljoonaan tonnin edestä. Suurin muovinkäyttäjä 
oli pakkausteollisuus, joka käytti 40 % muovista, ja seuraavaksi suurin rakennusteollisuus, joka käytti 
20 % muovista. 

a. Kuinka monta miljoonaa tonnia muovia kului pakkausteollisuuden tarpeisiin?
b. Kuinka monta miljoonaa tonnia muovia kului rakennusteollisuudessa?

a) 51 * 0,40 = 20,4 ≈ 20 miljoonaa tonnia
b) 51 * 0,20 = 10,2 ≈ 10 miljoonaa tonnia

Muovijäte ja rantojen roskaantuminen
Vuonna 2018 Euroopassa kerättiin 29 miljoonaa 
tonnia muovijätettä. Tästä määrästä 32 % 
kierrätettiin, ja loput menivät kaatopaikalle tai 
energiantuotantoon.

a. Kuinka monta miljoonaa tonnia muovia 
kierrätettiin?

b. Kierrätettäväksi menneestä muovista 81 
% kierrätettiin EU:ssa. Kuinka monta 
miljoonaa tonnia kierrätettiin EU:n 
ulkopuolella?

a) 29 * 0,32 = 9,28 ≈ 9,3 miljoonaa tonnia
b) (29 * 0,32) * (1 – 0,81) = 9,28 * 0,19 = 1,7632 ≈ 1,8 
miljoonaa tonnia

Vuosina 2012–2018 tehtyjen rantaroskaseurantojen perusteella Suomen rannoilta löytyy 
keskimäärin 240 roskaa tuhannella neliömetrillä. Yleisin rannoilta löytyvä roska on tupakantumppi, 
joita on keskimäärin 113 kappaletta per tuhat neliömetriä. Kuinka monta prosenttia tupakantumpit 
muodostavat kaikista roskista? 

113 / 240 = 0,4708… ≈ 47 %

Tupakantumppi on monien rantojen yleisin 
roska. Kuva: Brian Yurasits /Unsplash (CC BY)
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Mikromuovien lähteitä
Mehtimäen tekonurmikenttä perustettiin Joensuuhun vuonna 2015, jolloin sille lisättiin täyteaineeksi 
90 000 kg vanhoista autonrenkaista valmistettua kumirouhetta. On arvioitu, että vuoden käytön 
seurauksena noin 2 % kentän kumirouheesta kulkeutuu pelaajien, tuulen ja sadevesien mukana ulos 
kentältä. 

a. Kuinka paljon kentän hoitajien tulee lisätä kumirouhetta vuoden käytön jälkeen, jotta päästään 
taas alkuperäiseen kumirouhemäärään?

b. Jos kumirouhetta ei vuosittain täydennettäisi kentälle, kuinka monta kilogrammaa 
kumirouhetta olisi poistunut kentältä kolmen käyttövuoden jälkeen?

a) 90 000 kg * 0,02 = 1800 kg
b) 3 * (90 000 kg * 0,02) = 3 * 1800 kg = 5400 kg

Sanna kuorii kasvonsa säännöllisesti kuorintavoiteella, joka sisältää 5 g mikromuovia per 100 ml 
kuorintavoidetta. Vuodessa Sannalla kuluu kaksi kuorintavoidepurkkia, joissa on 200 ml kuorintavoidetta 
kummassakin. Kuorintavoiteen sisältämät mikromuovit päätyvät jätevedenpuhdistamolle, jossa 99 % 
muoveista puhdistuu. 

a. Kuinka paljon mikromuovia Sannan käyttämistä kuorintavoiteista päätyy jätevedenpuhdistamolle 
vuodessa?

b. Kuinka monta grammaa Sannan kuorintavoiteesta jätevedenpuhdistamolle päätyneistä 
mikromuoveista päätyy lopulta vesistöihin vuodessa?

c. Sanna asuu Joensuussa, jossa asukkaita on yhteensä noin 77 000. Jos he kaikki käyttäisivät yhtä 
usein samaa kuorintavoidetta kuin Sanna, kuinka suuri olisi Joensuun kaupunkilaisten 
käyttämän kosmetiikan kuormitus ympäröiviin vesistöihin?

a) 2 * 2 * 5 g = 20 g
b) 20 g * 0,01 = 0,2 g
c) 77 000 * 0,2 g = 15 400 g = 15,4 kg

Kumirouhetta tekonurmikentän laidalla Helsingissä.  
Kuva: Jyri Tirroniemi
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21. Nuorten ratkaisuja roskaantumiseen (BI, GE, YH, EN: 7–9 lk.)

Alla olevissa videoissa esitellään kolme erilaista tarinaa, jossa nuoret eri puolilla maailmaa ovat 
menestyksekkäästi onnistuneet vähentämään meren ja lähiympäristönsä roskaantumista. Videoita voi 
käyttää oppitunnilla ja keskustella yhdessä kunkin videon alla olevista kysymyksistä, tai antaa videolinkin 
ja kysymykset kotitehtäväksi oppilaille. YouTuben valikosta voi valita myös automaattiset tekstitykset 
(englanniksi), mikäli pelkkä kuuntelu on liian haastavaa.

Katso alla olevat videot (1-3) ja vastaa niiden perusteella kysymyksiin.

1. Boyan Slatt: The Ocean CleanUp (Alankomaat)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=hdZxYQmu8kE (3.01 min)
Kysymyksiä videosta yhteiseen keskusteluun:

• Mistä Boyan Slatt sai alkuinnostuksen merten roskaongelman ratkaisemiseen? hän oli sukeltamassa 
Kreikassa ja pettyi, kun näki enemmän muovia kuin kaloja

• Missä sijaitsee merten muoviroskan suurin keskittymä? Tyynellä valtamerellä, Havaijin ja Kalifornian välissä

• Millaista haittaa muoviroskasta on merissä? vaurioita aluksille, hankaluuksia kalastuselinkeinolle, rantojen 
siivouskustannuksia, murentuminen mikromuoviksi, joka päätyy ravintoketjuun

• Millaisen meriroskan keräysjärjestelmän Boyan Slatt kehitti? itsekseen muovia kerääviä kelluvia puomeja, 
jotka liikkuvat hitaammin kuin muovit tuulten ja virtausten mukana

• Mitä kerätylle muoville tehdään? se on resurssi, joka myydään kierrätystuotteiden valmistamiseen; tällöin 
saadaan kerättyä varoja puomijärjestelmän ylläpitoon

2. Melati & Isabel Wijsen: Bye Bye Plastic Bags (Indonesia)
Video: https://www.youtube.com/
watch?v=oiRUfY6z1OQ (2.59 min)
Kysymyksiä videosta yhteiseen keskusteluun:

• Kuinka monta muovipussia per henkilö Balilla 
käytetään vuodessa? Entä koko Indonesiassa? 
400 ja 700 

• Mikä on Melatin ja Isabelin perustaman 
kansalaisjärjestön tavoite? lopettaa muovipussien 
käyttö Balilla

• Mihin neljään asiaan Bye Bye Plastic Bags 
-kansalaisjärjestö keskittyy? lasten koulutus, 
testikylä jonne viedään viikoittain kestokasseja, 
”one island, one voice” -kampanja jossa palkitaan 
muovittomia toimijoita, kansainvälinen toiminta

• Mitkä ovat hankkeen seuraavat askeleet? kehittää 
jätehuoltoa ja lisätä roskakorien määrää saarella

3. Afroz Shah: Roskatalkoot (Intia)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=jXcoPO76UyA (3.23 min)
Kysymyksiä videosta yhteiseen keskusteluun:

• Kuinka paljon muoviroskaa päätyy mereen joka vuosi? 13 miljoonaa tonnia

• Kuinka paljon roskaa Afroz keräsi kolmessa vuodessa? yli 5 miljoonaa kilogrammaa

• Miten ranta muuttui, kun roskat kerättiin pois? merikilpikonnat palasivat rannalle pesimään 20 vuoden 
jälkeen, ja myös ihmiset palasivat viettämään aikaa rannalle

• Mikä on Afrozin ammatti? juristi

• Miten muoviroska vaikuttaa eläimiin? linnut ja kalat syövät sitä

Rantoja siivoamalla on helppo itse vaikuttaa 
lähiympäristönsä tilaan ja viihtyvyyteen. Kuva: 
Brian Yurasits / Unsplash (CC BY)
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22. Keksi roskaantumista ehkäisevä kampanja (YH, AI, KU: 7–9 lk.)

Tehtävää pohjustaessa voi käyttää herättelijänä Pidä Saaristo Siistinä ry:n Suomen Roskakalat -kampanjaa, 
joka voitti vuonna 2019 pääpalkinnon Vuoden Mainos -kilpailussa.

Miten innostaisit muita ehkäisemään ja vähentämään ympäristön roskaantumista? Toteuta 
mainosjuliste, video tai mielipidekirjoitus. Mieti ainakin seuraavia kysymyksiä: 

• Kohderyhmä: kenelle mainos/video/mielipidekirjoitus on suunnattu? 

• Huomio: miten saat herätettyä kohderyhmän huomion?

• Tavoite: mitä haluat saada mainoksella/videolla/mielipidekirjoituksella aikaan?

• Keinot: miten tavoite saavutetaan (esim. tiedon tarjoaminen, tunteisiin vetoaminen)?

• Sisältö: keskitytkö vain yhteen roskatyyppiin vai kaikkiin roskiin yleisesti?
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23. Roska-aiheinen haiku (AI, KU: 7–9 lk.)

Oppilaiden keksimiä haikuja voidaan kuvittaa myöhemmin kuvaamataidon tunnilla, ja haikuista ja niihin 
liittyvistä kuvista voidaan koota koulun seinälle pieni näyttely. Haikuja voi käyttää osana Meriroska-
installaatiota (tehtävä 6). 

Kirjoita haiku, joka liittyy roskaantumiseen.

Mikä on haiku?
Haiku on japanilainen kolmisäkeinen runo, jossa on 17 tavua. Tavut on jaettu kolmelle riville rytmiin 
5–7–5: lyhyt–pitkä–lyhyt. Haikun tunnuspiirteitä ovat minimalistisuus, vastakkainasettelu, symboliikka, 
pienet yksityiskohdat ja tarkkanäköiset havainnot. 

Esimerkki: 

Pieni hippu
Mut meren syvyydessä
Piileekö vaara?
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24. Roskaantumiseen vaikuttaminen EU:ssa (YH: 7–9 lk.) 

Tehtävät tehdään esimerkiksi pareittain. Puolet luokasta saa rantaroskista kertovan tietotekstin (Roskapostia 
rannoilla) ja puolet kosmetiikan mikromuoveista kertovan tietotekstin (Kielletään glitter!). Parit lukevat 
tietotekstit ja tekevät niihin liittyvät tehtävät.

Lopuksi pareista muodostetaan neljän hengen ryhmiä, jotka vertailevat tuloksiaan ja opettavat oppimansa 
asiat toisilleen. Opettaja voi heijastaa tämän tehtävän kysymykset vaikkapa videotykillä valkokankaalle.

Lue tietoteksti ja vastaa siihen liittyviin kysymyksiin. Kun olet valmis, lyöttäydy yhteen sellaisen 
henkilön kanssa, joka on lukenut eri tekstin kuin sinä. Tehkää sen jälkeen seuraavat tehtävät:

1. Kertokaa toisillenne lyhyesti, mitä oma tekstinne käsitteli. Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka siitä 
pitäisi tietää?

2. Vertailkaa, millaisia lainsäädännöllisiä toimia EU:ssa on käytetty tai esitetty roskaantumisen 
vähentämiseksi.

3. Keskustelkaa siitä, miten yksittäinen kansalainen voi vaikuttaa roskaantumisen vähentämiseen.

Liput liehuvat Euroopan komission päärakennuksen edessä Belgian 
Brysselissä. Kuva: Guillaume Perigois / Unsplash (CC BY)
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1. Mikromuovit (tavutettu)

Kuva: 5Gyres Oregon State University

Kuva: Ian Kirk, Wikimedia Commons

Teh-tä-viä teks-tis-tä:

1. Piir-rä tai kir-joit-a a-si-oi-ta, jois-ta mik-ro-muo-vi-a tu-lee.

2. Piir-rä mik-ro-muo-ve-ja ja muo-vi-ros-kaa ve-si-ym-pä-ris-tös-sä. 
On-ko jou-kos-sa myös e-läi-mi-ä?

Mik-ro-muo-vit o-vat hy-vin pie-ni-ä muo-ve-ja.
Nii-tä pää-tyy luon-toon ih-mi-sen ta-ki-a. 
Maa-il-man me-ris-sä on to-del-la pal-jon  
muo-via! 

Mik-ro-muo-ve-ja pää-tyy luon-toon e-ni-ten 
muo-vi-ros-kas-ta, jo-ka ha-jo-aa pie-nik-si pa-la-sik-si. Mik-ro-muo-ve-ja ir-
to-aa myös au-ton-ren-kais-ta ja kei-no-kui-tu-vaat-teis-ta pyy-kin-pe-sus-sa. 
Tuu-li ja sa-de-ve-si kul-jet-ta-vat ros-ki-a maal-ta ve-sis-töi-hin.

E-läi-met saat-ta-vat syö-dä mik-ro-muo-ve-ja 
tai ta-ker-tua muo-vi-ros-kaan.
Sii-tä on e-läi-mil-le hait-taa.

Tut-ki-jat sel-vit-tä-vät, kuin-ka pal-jon mik-ro-
muo-ve-ja on luon-nos-sa ja e-läi-mis-sä.
Tie-don a-vul-la voi-daan suo-jel-la luon-to-a.
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2. Mikromuovit  

Mikromuoveja on monia muotoja ja 
värejä. Kuva: 5Gyres Oregon State 

University

Sinisorsan kaulaan on kiinnittynyt 
muoviroska. Kuva: Ian Kirk, Wikimedia 

Commons

Rannan roskia Helsingin Hietaniemen 
rannalla. Kuva: Outi Setälä

Tehtäviä tekstistä:
1. Piirrä tai kirjoita asioita, joista mikromuovia 

tulee.
2. Piirrä tai kirjoita, miten muoviroska kulkeutuu 

vesistöihin.
3. Piirrä mikromuoveja ja muoviroskaa 

vesiympäristössä. Onko joukossa myös eläimiä?

Mikromuovit ovat hyvin pieniä muoveja. Sana mikro viittaa 
mikroskooppisen pieneen kokoon. Mikromuovien tarkasteluun 
tarvitaankin suurennuslasi tai mikroskooppi. 

 Mikromuoveja päätyy luontoon ihmisen toiminnan seurauksena. 
Eniten mikromuovia syntyy luontoon heitetyistä roskista. 
Auringonvalo haurastuttaa muoviroskia, jotka murentuvat 
pieniksi palasiksi ja lopulta mikromuoviksi. Oletko sinä havainnut 
haurastumista tai hajoamista jossakin ympäristöstä löytämässäsi 
muoviroskassa? Siitä on todennäköisesti irronnut jo monta 
mikromuovihiukkasta. 

 Mikromuoveja irtoaa liikenteessä autonrenkaista ja teiden 
merkintämaaleista. Liikenteestä irtoavat muovihiukkaset päätyvät 
hulevesiviemäreihin ja ojiin, joista ne kulkeutuvat virtaavan veden 
mukana vesistöihin.

Tiesitkö, että myös vaatteesi saattavat sisältää muoveja? 
Keinokuituvaatteista irtoaa muovikuituja pyykinpesussa. 
Muovikuidut päätyvät jätevesien mukana jätevedenpuhdistamolle. 
Suurin osa jätevedenpuhdistamoille päätyvästä mikromuovista 
saadaan puhdistettua vedestä. Valitettavasti pieni osa 
mikromuoveista jatkaa kuitenkin matkaansa puhdistamolta 
vesistöihin asti.

Maailman merissä ja vesistöissä on todella paljon muovia. 
Eläimet saattavat syödä mikromuoveja ja takertua muoviroskaan. 
Siitä on eläimille haittaa. Muovit saattavat aiheuttaa hankaumia 
ja tukkeumia eläimen ruuansulatuskanavassa. Eläin saattaa myös 
takertua muoviroskaan, jolloin sen on vaikeaa liikkua. 

Tutkijat selvittävät, kuinka paljon mikromuoveja on luonnossa. 
Tutkijat voivat selvittää myös mikromuovien kulkureittejä 
mereen ja keksiä keinoja roskaamisen vähentämiseksi. 
Tutkimustiedon avulla ja yhdessä toimien voidaan suojella 
luontoa. 

LIITE 2.
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Muoviroska ja mikromuovit vesiympäristössä 

Muovia on kaikkialla
Maailman merissä on miljoonia tonneja muoviroskaa. 
Olet saattanut kuulla valtamerien jätepyörteistä, 
joissa roskat muodostavat halkaisijaltaan yli 100 
km kokoisia roskapuuroja. Merivirrat kuljettavat 
muoveja pitkiä matkoja, ja muoveja onkin löydetty 
maailman kaikista kolkista, niin Maan napojen 
mannerjäästä kuin autioilta saarilta. Jopa 10 km 
syvyisistä syvänmerenhaudoista on löytynyt 
muoveja! Arvioiden mukaan suurin osa roskasta 
päätyy lopulta merenpohjaan. Merissä muovi hajoaa 
hyvin hitaasti, ja hajoaminen voi kestää satoja vuosia. 
Kun muovi päätyy kerran luontoon, se pysyy siellä 
monen ihmissukupolven ajan.

Mikromuovit
Merissä on suurikokoisen muoviroskan lisäksi myös 
mikromuoveja. Mikromuovit ovat mikroskooppisen 
kokoisia muovihiukkasia. Ne voivat olla pieneksi 
murentunutta muovia tai muovikuituja. Mikromuovit 
ovat monen muotoisia ja värisiä riippuen siitä, mistä 
ne ovat peräisin. 

Mikromuoveja tulee roskaamisesta
Muoviroskaa pääsee ympäristöön huomattavia 
määriä ihmisen roskaamisen seurauksena. Meillä 
Suomessakin on paljon roskaa rannoilla ja muualla 
ympäristössä. Suurin osa rantojen ja merien 
muoviroskista on peräisin kertakäyttöpakkauksista. 
Kun seuraavan kerran käyt rannalla, otapa tarkempi 
katsaus ympäristöösi. Minkälaisia roskia löydät? 
Kun ympäristöön päätyneet isot muoviroskat 
altistuvat auringon UV-säteilylle, ne haurastuvat 
vähitellen ja hajoavat pienemmiksi kappaleiksi ja 
lopulta mikromuoveiksi.

Mikromuoveja irtoaa myös tieliikenteessä 
autonrenkaista ja pyykinpesussa 
keinokuituvaatteista. Mikromuoveja on saatettu 
lisätä myös kosmetiikka- ja hygieniatuotteisiin, 
kuten kuorintavoiteisiin. Voit tarkistaa 
pakkauksesta, löytyykö sen ainesosaluettelosta 
muovihiukkasia. Mikromuoveja voi päätyä 
ympäristöön yllättävistäkin paikoista, joita ei 
ole vielä huomattu. Esimerkiksi vasta äskettäin 
on havahduttu huomaamaan tekonurmikentiltä 
ympäristöön kulkeutuva kumirouhe.

Muoviroskan kulkeutuminen vesistöihin
Muoviroskaa päätyy vesistöihin rannoilta ja 
maalta tuulen ja vesireittien mukana. Roskat 
kulkeutuvat sadevesien mukana pintavaluntana 

Mikromuoveja on monia muotoja ja värejä.  
Kuva: 5Gyres Oregon State University

Rannan roskia Helsingin Hietaniemen rannalla.  
Kuva: Outi Setälä

Kuvassa on tekonurmikenttä ja sen kumirouhetta.  
Kuva: Jyri Tirroniemi

LIITE 3.
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ja hulevesissä. Vedenpuhdistamoille päätyy myös 
jätevesien mukana paljon mikromuoveja, mutta 
suurin osa niistä saadaan poistettua ennen kuin vesi 
päästetään taas ympäristöön. Osa muoviroskasta 
päätyy vesistöihin laivaliikenteestä ja kalastuksessa 
käytetyistä tarvikkeista, kuten siimoista ja 
kalastusverkoista. Joissakin maissa jätehuolto on 
niin puutteellista, että roskia päätyy valtavia määriä 
mereen epävirallisilta kaatopaikoilta ja teiden 
varsilta. Ei siis ole ihme, että roskia on kertynyt 
valtameriin jättipyörteiksi asti! 

Muovista on eläimille haittaa
Muoviroska aiheuttaa eläimille monenlaista 
haittaa. Pahimmillaan muoviroska voi aiheuttaa 
eläimen kuoleman. Eläimet voivat esimerkiksi 
takertua muoviroskaan tai syödä muoveja. 
Ruuansulatuskanavassa muoviroska voi aiheuttaa 
tukoksia ja hankaumia. Mikromuovit ovat niin 
pieniä, että ne voivat erehdyksessä päätyä 
hyvin pienikokoisia ravintohiukkasia syövien 
eläinten, kuten simpukoiden tai planktoneläinten, 
ruokalistalle. Muovit siirtyvät myös ravintoverkossa, 
kun muoveja syönyt eläin jää toisen eläimen 
saaliiksi. Muovit saattavat sisältää erilaisia eliöille 
haitallisia aineita, kuten muovinpehmittimiä ja 
UV-suoja-aineita. Huolena on, että haitta-aineita 
vapautuu muoveista eläimiin.

Miten muoviroskaa tutkitaan?  
Muoviroskan määrästä saadaan tietoa erilaisilla 
seurannoilla. Esimerkiksi rantaroskien määrää 
lasketaan säännöllisin väliajoin. Mikromuovien 
määrää voidaan niin ikään seurata rannoilla, 
vesissä ja eläimissä. Ympäristöstä kerätyt näytteet 
käsitellään vaiheittain laboratoriossa, minkä 
jälkeen niistä voidaan tutkia mikromuoveja 
esimerkiksi tehokkailla mikroskoopeilla. Saadun 
tutkimustiedon pohjalta voidaan tehdä päätöksiä 
luonnon suojelemiseksi roskaantumiselta.

Sinisorsan kaulaan on kiinnittynyt muoviroska.  
Kuva: Ian Kirk, Wikimedia Commons

Vesikirppu on syönyt mikromuoveja.  
Kuva: Maiju Lehtiniemi.

Mikromuovikappale (Ø 100 µm) ja muovikuitu (pituus 
700 µm) ympäristönäytteessä tehokkaan mikroskoopin 

linssin läpi kuvattuna.  
Kuva: Anna-Riina Mustonen.
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Mitä sinä voit tehdä?

• Laita roskat roskikseen!

• Suosi kierrätysmuovista valmistettuja tuotteita.

•  Suosi luonnonkuituvaatteita.

•  Osta mikromuovittomia hygieniatuotteita.

•  Käytä kertakäyttöastioiden sijaan kestoastioita.

•  Suosi muovittomia pakkauksia.

•  Suosi julkista liikennettä ja vältä yksityisautoilua.

•  Toimi esimerkkinä. Hyvät tavat tarttuvat!

•  Ole aktiivinen: Voit kerätä roskia harrastamalla esimerkiksi ploggingia! Pyydä kaverisikin 
mukaan!

SANASTO
Jätepyörre on valtameren pyörre, johon mereen päätyneet jätteet kulkeutuvat merivirtojen mukana. 

Jätteet voivat muodostaa jopa satojen kilometrien mittaisia lauttoja.
Syvänmerenhaudat ovat merten syvimpiä paikkoja ja esimerkiksi Mariaanien hauta on syvimmillään 

jopa 11 km! Syvänmerenhaudat muodostuvat kohtiin, jossa mannerlaatta työntyy toisen 
mannerlaatan alle.

Mikromuovi on alle 5 mm kokoinen muovihiukkanen. Mikromuovien koko voi vaihdella mikrometreistä 
millimetreihin ja yhteistä niille on mikroskooppisen pieni koko ja muovimateriaali.

Muovikuitu voi olla esimerkiksi muovimateriaalista valmistetusta keinokuituvaatteesta irronnut 
kangaskuitu.

Pintavalunta on maan pintaa pitkin virtaava sadevesi, joka ei imeydy maahan. Osa sadevedestä päätyy 
suoraan pintavaluntana vesistöihin.

Hulevesi on rakennetulla alueella muodostuva pintavalunta. Hulevedet päätyvät rakennetuilla alueilla 
esimerkiksi ojiin tai hulevesikaivoihin.
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Tehtäviä tietotekstistä

1. Mistä kaikkialta ympäristöstä muoviroskaa ja mikromuoveja on löydetty tekstin mukaan? 

2. Yhdistä kuvat mikromuovien lähteisiin ja syntytapoihin.

3. Miksi mikromuovit ovat haitallisia ympäristössä?

4. Lue ”Mitä sinä voit tehdä” -laatikon teksti.

• Rastita laatikkoon, mitä kohtia noudatat jo arjessasi.

• Rastita toisella värillä, mitä muita kohtia voisit tai haluaisit noudattaa.

• Kokeile yhtä uutta tapaa muutaman viikon ajan. 
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Pieni hippu, iso uhka? Muoviroska ja mikromuovi ympäristössä

Pieni hippu, iso uhka? Muoviroska ja mikromuovi ympäristössä

Suurin osa meriroskasta on muovia
Merten roskaantuminen on maailmalaajuinen ympäristöongelma. Meriroskalla tarkoitetaan kaikkia sellaisia 
ihmisen tuottamia tai muokkaamia luontoon kuulumattomia aineksia, jotka ovat tarkoituksella tai vahingossa 
jätetty tai muulla tavoin päätyneet ympäristöön. Näihin lukeutuu monia erilaisia materiaaleja, kuten lasia, 
metallia, paperia, tekstiilejä – ja muovia.

Muovi on kestävä, halpa ja helposti muunneltavissa oleva materiaali, minkä vuoksi se soveltuu käytettäväksi 
moniin tuotteisiin. Suurin osa käyttämästämme muovista on kertakäyttöistä, joten muoviroskaa syntyy 
paljon. Ihmisten määrän kasvaessa ja elintason noustessa muovia käytetään maailmassa vuosi vuodelta 
enemmän. Vaikka muovia käytetään usein kertakäyttötuotteissa, muovi on hyvin kestävä materiaali, jonka 
hajoaa luonnossa hyvin hitaasti. Siksi ympäristöön päätynyt muoviroska ja sen vaikutukset saattavat olla 
riesanamme hyvinkin pitkään.

Meriroska aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ihmiselle

Isokokoisen meriroskan vaikutukset ovat olleet tiedossa jo pitkään. Esimerkiksi hylätyt kalastusverkot eli 
haamuverkot aiheuttavat vuosittain satojen tuhansien niihin takertuvien lintujen, kalojen ja merinisäkkäiden 
kuoleman. Osa eläimistä ei osaa erotella roskaa ravinnosta ja syö siksi muovikappaleita. Ruoansulatuskanavassa 
muovit voivat aiheuttaa hiertymiä tai tukoksia niitä syöville eläimille. Rannoille kerääntyvä roska, esimerkiksi 
lasinsirpaleet, aiheuttavat haittaa myös rannalla aikaa viettäville ihmisille. Rantalomakohteissa roskaantuminen 
haittaa turismia, joka on paikallisten ihmisten elinkeino.

Viime aikoina on huolestuttu erityisesti mikroskooppisen pienestä muoviroskasta eli mikromuovista, 
koska sitä on löydetty laajasti ympäristöstä ja erilaisista eläimistä. Vaikka näkyvän roskan haitoista on paljon 
tietoa, mikromuovin haittoja vasta selvitetään. Jo nyt tiedetään, että pienen kokonsa vuoksi mikromuovi voi 
päätyä jopa pienten planktonäyriäisten syömäksi ja kulkeutua edelleen eteenpäin ravintoketjussa. 

Mikromuovi voi aiheuttaa syöjälleen samanlaista haittaa kuin isompikokoinenkin muovi. Lisäksi 
monet muovin valmistuksessa käytetyt lisäaineet, kuten muovinpehmentimet eli ftalaatit, voivat vapautua 
ruoansulatuskanavassa mikromuovista ja haitata esimerkiksi eläinten lisääntymistä. Mikromuovit myös 
sitovat tehokkaasti itseensä vedessä olevia haitallisia yhdisteitä, kuten ympäristömyrkkyjä. Näiden haitallisten 
aineiden pitoisuudet mikromuoveissa voivat olla moninkertaisesti suurempia kuin aineiden pitoisuudet 
vedessä. Mikromuovia syömällä eläin voikin saada itseensä tujun kerta-annoksen haitallisia kemikaaleja.

Mikromuovia syntyy monin tavoin

Mikromuovia syntyy lähes kaikesta ihmistoiminnasta, sillä käytämme muovia kaikkialla. Pukeudumme 
muovista valmistettuihin keinokuituihin, pakkaamme ruokamme muovikääreisiin, käytämme päivittäin 
erilaisia muovista valmistettuja esineitä ja rakennamme kotimme käyttäen muovia sisältäviä materiaaleja.

Osa mikromuovista on jo valmiiksi pienikokoista. Tällaisia ovat esimerkiksi kosmetiikan sisältämät 
muovirakeet ja 3D-tulostuksessa käytetyt jauheet. Suurin osa mikromuovista syntyy kuitenkin isommista 
muovituotteista ja muovia sisältävistä materiaaleista kulumalla ja haurastumalla. Mikromuovia irtoaakin 
esimerkiksi autonrenkaista, keinokuituvaatteista ja muovia sisältävistä maaleista. Lisäksi ympäristöön 
joutunut muoviroska haurastuu hiljalleen auringon UV-säteilyn vaikutuksesta muodostaen mikromuovia.

Mikromuovi Suomen merialueella ja sisävesissä

Suomen merialueella mikromuovia on enemmän rannikkovesissä kuin avomerellä, koska suurin osa 
mikromuovikuormituksesta tulee maalta. Mikromuoveja syntyy erityisesti tiheästi asutuilla kaupunkialueilla, 
joilta mikromuovia huuhtoutuu vesistöön esimerkiksi huleveden ja kaduilta auratun lumen mukana. 
Mikromuovia päätyy vesiympäristöön myös jätevedenpuhdistamoilta. Paitsi maalta mikromuovia joutuu 
vesistöihin myös veneilyn ja kalastuksen myötä. Suomen rannikkovesien lisäksi mikromuovia on löydetty 
myös sisävesistä, esimerkiksi Kallavedeltä.

LIITE 4.
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Tutkimusta vedessä, maalla ja ilmassa

Tutkijat kartoittavat parhaillaan mikromuovien määrää eri puolilla maailmaa ja vesistöjen eri osissa: 
näytteitä kerätään niin veden pintakerroksesta, pohjasedimentistä kuin rannoiltakin. Vesiympäristön lisäksi 
mikromuoveja tutkitaan myös maaympäristöstä ja jopa ilmakehästä. Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan 
mikromuovi voi kulkeutua ilmavirtausten mukana kauas lähteestään ja ropista sitten sateen mukana takaisin 
maan pinnalle. Tieto mikromuovin määrästä erilaisissa ympäristöissä auttaa muun muassa arvioimaan, missä 
mikromuovien riskit ovat suurimmat. Lisäksi selvitetään, millaisista lähteistä ja mitä kautta mikromuovit 
päätyvät ympäristöön. Kun tietoa kertyy lisää, voidaan tehdä päätöksiä, jotka estävät tai vähentävät 
mikromuovien kulkeutumista luontoon. 

Voiko muovia käyttää vastuullisesti?

Muovi on nykyään välttämätön osa elämäämme ja nykyisenlaista elintasoamme. Muovin käyttö mahdollistaa 
esimerkiksi kestävät, mutta keveät rakenteet erilaisiin tekniikan tarvikkeisiin ja autoihin, ja ilman sitä esimerkiksi 
sairaalatarvikkeiden hygieenisyysvaatimuksia ei pystyttäisi täyttämään. Lisäksi monien elintarvikkeiden 
säilyvyys heikkenisi huomattavasti, jos muovipakkauksia ei olisi. Samaan aikaan kuitenkin puhutaan siitä, että 
muovin käyttöä pitäisi vähentää tai se pitäisi jopa lopettaa kokonaan. Vaikka monissa tapauksissa muovin 
käyttöä voidaan vähentää, tulevaisuutemme on tuskin kuitenkaan kokonaan muoviton, sillä muovia ei voida 
korvata kaikissa tarvikkeissa muilla materiaaleilla. 

Muovin vastuullinen käyttö edellyttää sekä irtaantumista uusiutumattoman raakaöljyn käytöstä muovin 
valmistuksessa että muovin uusiokäytön lisäämistä. Tulevaisuudessa muoveja tehdäänkin luultavimmin entistä 
enemmän kiertotalouden ja biotalouden periaatteita noudattaen. Jätehuoltoon tulisi kiinnittää huomiota ja 
ensisijaisesti roskien päätyminen luontoon tulisi estää.

Mitä sinä voit tehdä?

• Älä roskaa

• Vältä turhaa muovin käyttöä

• Suosi luonnonkuiduista valmistettuja vaatteita

• Osta mikromuovittomia kosmetiikka- ja hygieniatuotteita

• Käytä kertakäyttöastioiden sijaan uudelleen käytettäviä astioita

• Suosi julkista liikennettä yksityisautoilun sijaan

• Aloita plogging eli roskajuoksuharrastus vaikka yhdessä kaverin kanssa

• Toimi esimerkkinä – hyvät tavat tarttuvat!
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SANASTO
haamuverkko = kadonneet tai hukatut kalanpyydykset, jotka jatkavat hylättyinä ja kontrolloimattomasti 

kalojen pyytämistä 

mikromuovi = alle 5 mm kokoinen muovihippunen

planktonäyriäinen = vedessä elävät, hyvin pienikokoiset äyriäiset, esim. hankajalkaiset, vesikirput 

ravintoketju = aineen ja energian kulku eliöstä toiseen

muovinpehmennin eli ftalaatti = muoviin lisätty lisäaine, joka tekee muovista pehmeämmän ja 
joustavamman.Ftalaattien epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

UV-säteily = auringosta tuleva lyhytaaltoinen ultraviolettisäteily

hulevesi = rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennusten katoille tai muille pinnoille kertyviä sade- 
tai sulamisvesiä, jotka johdetaan esimerkiksi ojien ja hulevesiviemäreiden kautta vesistöihin

pohjasedimentti = vesistön pohjalle kertynyt maa-aines, esim. muta 

plogging eli roskajuoksu = juoksulenkki, jolla kerätään roskia; plogging -termi tulee ruotsin kielen 
sanoista jogging (lenkkeily) ja plocka upp (poimiminen)

kiertotalous = talousmalli, jossa tarkoituksena hyödyntää luonnonvaroja kestävästi uusiokäytön ja 
kierrätyksen avulla siten, että jätteen syntyminen on minimoitu ja tuotteen elinkaaren lopussa 
sille löydetään uusi käyttötarkoitus

biotalous = uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ravinnon, energian, tuotteiden ja palveluiden 
tuottamiseen

Kysymyksiä tietotekstistä:

1. Miksi erityisesti muoviroskan vaikutuksista ympäristössä ollaan huolissaan?

2. Millaisia vaikutuksia muoviroska voi aiheuttaa eläimille?

3. Millä tavoin mikromuovia syntyy?

4. Minkä kaupungin vieressä Kallavesi sijaitsee? Millaisia mahdollisia mikromuovilähteitä ja -reittejä 
kaupungissa voisi olla?

5. Mihin tutkimustietoa mikromuovin esiintymisestä ympäristössä ja sen lähteistä ja reiteistä 
voidaan käyttää?

6. Miksi muovin käyttöä ei voida vaan päättää lopettaa?

7. Millaista on muovin vastuullinen käyttö?
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Roskapostia rannoilla

Roskapostia rannoilla 

Roskien määrää seurataan yleisimmin 
rannoilla

Meriympäristössä roskaa on kaikkialla. Noin 70 % 
mereen tulevista roskista päätyy merenpohjalle, 
15 % rannoille ja loput 15 % jää kellumaan 
veden pinnalle tai eri syvyyksiin vesipatsaassa. 
Roskaa seurataan rannoilla, koska siellä sitä on 
huomattavasti helpompaa tutkia kuin esimerkiksi 
merenpohjalla. Rannoilta löytyvät roskat 
paljastavat paljon ihmisten kulutustottumuksista ja 
käyttäytymisestä, ja antavat arvokasta tietoa siitä, 
miten roskaantumista voitaisiin parhaiten ehkäistä.

Maailman yleisin roska on tupakantumppi

Maailmanlaajuisesti yleisin rannoilta löytyvä roska on tupakantumppi. Tupakantumppien suuri määrä 
kertoo ihmisten välinpitämättömyydestä – niitä heitetään helposti maahan, josta ne kulkeutuvat rannoille 
ja vesistöihin esimerkiksi sadevesien mukana. Tupakantumpit koostuvat muovisesta filtteristä, mutta myös 
erilaisista kemikaaleista, tupakkatervasta sekä palamatta jääneestä savukeosasta. Tumpeista siirtyy vesistöihin 
ja maaperään useita erilaisia ympäristölle haitallisia yhdisteitä kuten kadmiumia, arsenikkia, lyijyä ja nikotiinia.

Suurin osa rantaroskista on muovia

Rantojen roskia tutkitaan Suomen lisäksi myös muissa maissa. Tulosten mukaan muovin osuus kaikista 
roskakappaleista Euroopan Unionin alueella oli 84 % ja erilaisten kertakäyttöisten muovituotteiden osuus 
50 %. EU:n rannoilta eniten löytyviä muovituotteita ovat take away -ruokien pakkaukset, juomamukit, 
kertakäyttöiset ruokailuvälineet ja -astiat, erilaiset muovia sisältävät vanutuotteet, muovitikut ja pillit, 
tupakantumpit sekä muovikassit ja muovipullot. Yleisimpien roskatyyppien tunnistaminen on tärkeää, jotta 
voidaan kehittää mahdollisimman tehokkaita keinoja vähentää merten roskaantumista.

Roskaseurannan tulokset auttavat rajoitusten kohdentamista 

Rantaroskista kerättyä tietoa on käytetty hyväksi koko EU:n alueella. Vuonna 2019 on luotu uusi EU-direktiivi, 
joka koskee kertakäyttöisten muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä Euroopan Unionin 
alueella. Tätä direktiiviä kutsutaan kertakäyttömuovidirektiiviksi ja sen avulla rajoitetaan kertakäyttöisten 
muovituotteiden käyttöä. Direktiivissä on erilaisiin kertakäyttömuoveihin liittyviä rajoituksia, joita 
jäsenmaiden tulee toteuttaa. Direktiivi kohdistuu juuri niihin roskiin, jotka ovat rannoilla yleisimpiä, ja siksi 
sen uskotaan olevan tehokas roskaantumisen vähentämisessä. 

Lähde: Setälä & Suikkanen (toim.) 2020. Suomen merialueen roskaantumisen lähteet. Suomen ympäristökeskuksen raportteja (9/2020). http://hdl.
handle.net/10138/313542

Roskaa Helsingin Humallahden rannalla.  
Kuva: Tuomas Lahti

LIITE 5.
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Tietotekstiin liittyviä tehtäviä:
1. Kertakäyttömuovidirektiiviä kutsutaan myös SUP-direktiiviksi. Selvitä netin avulla, mistä lyhene 

SUP tulee. 

2. Miten kertakäyttömuovidirektiivin tuotteet on valittu? 

3. Katso alla olevaa taulukkoa Suomen top 20 yleisimmistä rantaroskista.

a. Mitkä taulukon roskista ovat sellaisia, joita olet itse nähnyt rannalla?

b. Kuinka monta prosenttia kaikista löydetyistä rantaroskista on muovia?

c. Mitä muita materiaaleja muovin lisäksi rannoilta löytyy?

d. Mitä taulukossa esitettyjä tuotteita kertakäyttömuovidirektiivi koskee?

 
Taulukko 1. Kappalemäärältään yleisimmät Suomen rannoilta löytyneet roskat (top 20).

Sija
Materiaali-
kategoria Tuote

Kappalemäärä 
/ 1000 m2

% kaikista  
löydetyistä  

roskista

Onko  
direktii-

vissä 
(K = kyllä,  

E = ei)

1. Muovi Savukkeet, tumpit ja filtterit 35 070,00 62,97 K

2. Muovi Muu 8 588,00 15,42 E

3. Muovi
Ruokalaatikot (pikaruoka, pikarit, 
eväsrasiat & vastaavat)

1 451,67 2,61 K

4. Vaahtomuovi Vaahto (eriste & pakkaus) 1 271,44 2,28 E

5. Muovi Pullonkorkit ja -kannet 832,88 1,50 K

6. Puu Jalostettu puu & lavalaatikot 727,87 1,31 E

7. Muovi Muovikassit (himmeät & kirkkaat) 531,49 0,95 K

8. Muovi Köydet 496,91 0,89 Osittain

9. Lasi & keramiikka Lasi- tai keramiikkasirut 457,99 0,82 E

10. Muovi
Veitset, haarukat, lusikat, 
pillit, sekoituspuikot ja muut 
ruokailuvälineet

441,28 0,79 K

11. Muovi Lasikuitupalaset 432,23 0,78 E

12. Metalli Pullonkorkit, kannet & vetorenkaat 406,57 0,73 E

13. Paperi & kartonki
Paperi (sis. sanomalehdet & 
aikakausilehdet)

331,10 0,59 E

14. Metalli Foliokäärepaperit 311,47 0,56 E

15. Paperi & kartonki
Mukit, ruoka-alustat, ruokakääreet, 
tupakka-askit, juomapurkit

275,84 0,50 E

16. Muovi Siteet (ei terveyssiteet) 241,93 0,43 E

17. Paperi & kartonki Pahvilaatikot & palaset 204,62 0,37 E

18. Muovi
Suojapeitteet tai muut kudotut 
muovipussit, lavakelmut

203,02 0,36 E

19. Orgaaninen
Hedelmät, ruoka, leivokset, 
makeiset, jäätelö

202,54 0,36 E

20. Lasi & keramiikka
Rakennusmateriaalit (tiili, sementti, 
hormi)

196,09 0,35 E

Lähde: Ekroos ym. Kertakäyttömuovituotteita koskevan direktiivin toimeenpanon vaihtoehtojen tarkastelu. Ympäristöministeriön julkaisuja 
2019:26.
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4. Vuosina 2012–2018 tehtyjen rantaroskaseurantojen perusteella Suomen rannoilta löytyi 
keskimäärin 240 roskaa tuhannella neliömetrillä. Yleisin rannoilta löytynyt roska oli 
tupakantumppi, joita oli keskimäärin 113 kappaletta per tuhat neliömetriä. Kuinka monta 
prosenttia tupakantumpit muodostivat kaikista roskista tutkituilla rannoilla? 

5. Pohdi, millaisin keinoin tupakantumppien päätymistä ympäristöön voitaisiin vähentää. Keksi 
ainakin 3 tapaa.

6. Kertakäyttödirektiivissä on esitetty erilaisia keinoja roskan vähentämiseen. Yhdistä keinot niihin 
tuotteisiin, joihin ne mielestäsi sopivat parhaiten. 

tarpeettomat tuotteet kielletään 
kokonaan

muovipillit, muovivarrelliset 
vanupuikot, ilmapallojen muovitikut

valmistajan on kiinnitettävä irtonaiset 
osat toisiinsa

muovipullot ja niiden korkit

valmistajan on valistettava tuotteen 
käyttäjiä roskien laittamisesta 

roskiksiin ja osallistuttava roskien 
siivoamisen kustannuksiin

tupakantumpit

muovin käyttöä tuotteissa on 
vähennettävä

take away -pakkaukset 
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Kielletään glitter!

Glitteriä käytetään monissa kosmetiikkatuotteissa. 
Kuva: gratuit /Unsplash CC-BY.

Kielletään glitter!

Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet sisältävät 
mikromuovia  
Kosmetiikan ja hygieniatuotteiden sisältämillä 
mikromuoveilla tarkoitetaan pieniä muovihiukkasia, 
jotka on lisätty tuotteisiin tarkoituksella. Niiden 
määrä ja hiukkasten koko voi vaihdella muutamasta 
mikrometristä aina millimetrin kokoisiin hiukkasiin 
asti. Muovihiukkasia käytetään ihonkuorinnan lisäksi 
esimerkiksi tuotteen koostumuksen muokkaajana 
tai koristeena (esim. glitter). Arvioiden mukaan 
kosmetiikka- ja hygieniatuotteisiin käytettiin 
Euroopassa yhteensä noin 1 250 –1 910 tonnia 
mikromuoveja vuonna 2015.

Mikromuovien reitti ympäristöön kulkee 
jätevedenpuhdistamon kautta
Mikromuovia sisältävät kosmetiikka- ja hygieniatuotteet voivat olla käyttötavaltaan joko iholta pois huuhdeltavia 
tai iholle jätettäviä. Pois huuhdeltavat tuotteet (esimerkiksi kuorintavoiteet) on nimensä mukaisesti tarkoitettu 
pestäväksi pois keholta heti käytön jälkeen, jolloin tuote päätyy viemäriin. Iholle jätettävät tuotteet (esimerkiksi 
meikkivoiteet, kynsilakat, hiuslakat tai huulipunat) jätetään tarkoituksellisesti iholle tai hiuksiin. Myös osa iholle 
jätettävistä tuotteista huuhdellaan pois iholta ennemmin tai myöhemmin. Viemäriverkostoa pitkin mikromuovit 
päätyvät jätevedenpuhdistamolle. Puhdistamolla suuri osa mikromuovihiukkasista poistetaan, mutta osa niistä jatkaa 
matkaansa puhdistetun jäteveden mukana ympäröiviin vesistöihin. 

Kuluttajat voivat vaikuttaa
Kuluttajat ovat nykyään hyvin perillä kosmetiikan sisältämistä mikromuoveista ja haluavat valita mikromuovittomia 
tuotteita. Kuluttajien toiveet ovatkin ohjanneet kosmetiikkateollisuuden toimintaa, sillä monet suuret 
kosmetiikkayritykset ovat jo luopuneet tai parhaillaan luopumassa mikromuovin käytöstä. Tämä muutos on näkyvissä 
myös Suomessa, jossa monissa tuotteissa mikromuovihiukkaset on jo korvattu jollakin muulla ainesosalla kuten 
kiteytetyllä selluloosalla, mehiläisvahalla, pähkinänkuori- tai hedelmänkivijauheella tai erilaisilla silikaattiyhdisteillä. 
Joutsenmerkityt tuotteet ovat mikromuovittomia.

Vuonna 2018 Suomessa tehtiin myös kansalaisaloite, jossa vaadittiin mikromuovia sisältävien kosmetiikkatuotteiden 
kieltämistä. Kansalaisaloitteen allekirjoitti 58 367 ihmistä, ja se eteni eduskunnan ympäristövaliokunnan käsittelyyn 
keväällä 2020. Kansalaisaloite ei kuitenkaan edennyt pidemmälle, koska samaan aikaan valmistellaan aiheeseen 
liittyvää, koko Euroopan Unionin laajuista ehdotusta mikromuovin rajoittamiseksi.

EU aikoo puuttua mikromuovin käyttöön
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on Euroopan Unionin kemikaaliturvallisuutta säätelevä virasto. ECHA vastaa 
esimerkiksi erilaisten kemikaalien käyttörajoituksista. ECHA on arvioinut mikromuovien käyttöä kosmetiikassa ja 
hygieniatuotteissa ja luonut rajoitusehdotuksen mikromuoveja sisältäville tuotteille. Rajoitusehdotuksessa esitetään, 
että mikromuovien rajoittamistoimet kohdistuisivat vuodesta 2022 alkaen välittömästi iholta pois huuhdeltaviin 
tuotteisiin. Iholle jätettäville tuotteille annettaisiin 4–6 vuoden siirtymäaika mikromuovien korvaamiseksi muilla 
ainesosilla. 

Lähde: Setälä & Suikkanen (toim.) 2020. Suomen merialueen roskaantumisen lähteet. Suomen ympäristökeskuksen raportteja (9/2020). http://hdl.
handle.net/10138/313542

LIITE 6.
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Tietotekstiin liittyvät tehtävät:

1. Euroopassa käytettiin vuonna 2015 arviolta noin 714–793 tonnia mikromuoveja iholta pois 
pestävien hygieniatuotteiden valmistusaineina. Vuonna 2015 mikromuoveja käytettiin kuitenkin 
82 % vähemmän kuin vuonna 2012. Laske kuinka monta tonnia mikromuoveja käytettiin näissä 
tuotteissa vuonna 2012?

2. Etsi netistä Suomen ympäristökeskuksen julkaisema raportti ”Suomen merialueen 
roskaantumisen lähteet” ja selaa sivulle 78. Kuinka paljon Suomessa käytettävistä 
poishuuhdeltavista henkilökohtaisista hygieniatuotteista (HKH-tuotteet) on arvioitu vapautuvan 
mikromuovia vuonna 2017?

3. Sanna kuorii kasvonsa säännöllisesti kuorintavoiteella, joka sisältää 5 g mikromuovia per 100 
ml kuorintavoidetta. Vuodessa Sannalla kuluu kaksi kuorintavoidepurkkia, joissa on 200 ml 
kuorintavoidetta kummassakin. 

a. Kuinka paljon mikromuovia Sannan käyttämistä kuorintavoiteista päätyy jätevedenpuhdistamolle 
vuodessa?

b. Kuorintavoiteen sisältämät mikromuovit päätyvät jätevedenpuhdistamolle, jossa 99 % 
muoveista puhdistuu. Kuinka monta grammaa jätevedenpuhdistamolle päätyneistä 
mikromuoveista päätyy lopulta vesistöihin vuodessa? 

c. Sanna asuu Joensuussa, jossa asukkaita on yhteensä noin 77 000. Jos he kaikki käyttäisivät 
yhtä usein samaa kuorintavoidetta kuin Sanna, kuinka suuri olisi Joensuun 
kaupunkilaisten käyttämän kosmetiikan kuormitus ympäröiviin vesistöihin? 

4. Tutustu netissä sivustoon kansalaisaloite.fi. 

a. Mitkä ovat ne kolme asiaa, joita kansalaisaloitteella voi tehdä?

b. Kuinka monta allekirjoitusta tarvitaan, jotta kansalaisaloite etenee eduskunnan 
käsiteltäväksi?

c. Kuinka kauan allekirjoituksia voi kerätä ennen aloitteen sulkeutumista?

d. Kuka voi luoda kansalaisaloitteen? 

5. Pitäisikö sinun mielestäsi mikromuovit kosmetiikassa ja hygieniatuotteissa kieltää? Perustele 
vastauksesi.

6. ECHAn suunnittelema rajoitus tulee näillä näkymin voimaan EU:ssa vasta 2022. Pohdi, miten 
voit itse vähentää kosmetiikan ja hygieniatuotteiden kautta syntyvää mikromuovikuormaasi.
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Tutki itse – roska ja mikromuovit

LIITE 7.

MIKROMUOVITUTKIMUS 

Tutkijan nimi ja päivämäärä:

 

Laske löytämäsi muovit. Kuinka monta löysit yhteensä?

 

Kuinka monta löysit kutakin muotoa? Kirjaa ylös tukkimiehen kirjanpidolla.

 

Kuitumaiset:

Kalvomaiset:

Pallomaiset:

Epäsäännöllisen

Mitä värejä löysit? Kirjoita tai väritä.

Mittaa muovit. Kirjaa ylös mittaamasi koot. Ympyröi ne koot, jotka kuuluvat 

mikromuoveihin (< 5 mm).

muotoiset:

HIEKASTA

Tutkimuspaikka:
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Roskabingo

LIITE 8.

BINGO
LÖYDÄTKÖ YLEISIMMÄT ROSKATYYPIT?

 

Vaakarivi: 4 p.

Pystyrivi: 4 p.

Vinorivi: 4 p.

Täysbingo: 16 p.

 

Kuvien selitykset lukusuunnassa: käsitelty puu, karkkipaperi/paperiroska, narun tai köyden pätkä,

pullonkorkki, metalli, kertakäyttöastiat, tunnistamaton muovikappale, biojäte, muovipullo,

tupakantumppi, kalastustarvike, ruokapakkaus, styroksi, lasi, pilli, muovipussi tai sen palanen. Bingossa

esiintyvät roskatyypit edustavat yleisimmin Suomen rannoilla tavattuja roskia.

 

Muistathan viedä löytämäsi roskat roskikseen!
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Yhteen- ja vähennyslaskuja mikromuoveilla

Hau-ki-pu-ron 2.-luok-ka tut-ki ran-ta-hie-kan mik-ro-muo-ve-ja nel-jäs-sä 
ryh-mäs-sä. 

He löysivät       punaisia,      sinisiä,      vihreitä ja    keltaisia 
mikromuoveja.
  
1. Las-ke, kuin-ka mon-ta muo-vi-a ku-kin ryh-mä löy-si yh-teen-sä.  
   Kir-joi-ta vas-taus tau-luk-koon.

Hau-et Ah-ve-net Sim-pu-kat Ve-si-kir-put
Yh-teen-sä: Yh-teen-sä: Yh-teen-sä: Yh-teen-sä:

8 kpl

2 kpl

5 kpl

2 kpl

7 kpl

5 kpl

1 kpl

1 kpl

2 kpl

2 kpl

3 kpl

8 kpl

7 kpl

2. Mi-tä vä-re-jä kaik-ki ryh-mät löy-si-vät? Ympyröi.

3. Kuin-ka mon-ta mik-ro-muo-vi-a luok-ka löy-si yh-teen-sä? Las-ke.
Pu-nai-si-a Si-ni-si-ä

Vih-rei-tä Kel-tai-si-a

4. Las-ke. Kuin-ka mon-ta mik-ro-muo-vi-a e-nem-män?
Ve-si-kir-put löy-si-vät kuin Sim-pu-kat? Hau-et löy-si-vät kuin Ah-ve-net?

LIITE 9.
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5. Mi-tä vä-ri-ä Ve-si-kir-put ei-vät löy-tä-neet? Ympyröi.
                                

6. Kuin-ka mon-ta mik-ro-muo-vi-a Hau-ki-pu-ron luok-ka löy-si yh-teen-sä?  
   Las-ke. Voit käyt-tää myös las-kin-ta.

7. Kuin-ka mon-ta mik-ro-muo-via si-nun luok-ka-si löy-si?

8. Löy-sit-te-kö e-nem-män vai vä-hem-män muo-ve-ja kuin  
   Hau-ki-pu-ron 2. luok-ka?
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Mikromuovitutkimus hiekasta

MIKROMUOVITUTKIMUS HIEKASTA

Kuin-ka mon-ta mik-ro-muo-vi-a löy-sit? Kir-jaa vii-voil-la. Las-ke lo-puk-si yh-teen.

Kir-jaa vii-voil-la Yh-teen-sä
Pu-nai-si-a

Si-ni-si-ä

Vih-rei-tä

Kel-tai-si-a

Val-koi-si-a

Min-kä nä-köi-siä muo-ve-ja löy-tyi? Piir-rä.

Mit-taa suu-rin muo-vi. Kuin-ka i-so se on?

On-nis-tut-ko mit-taa-maan pie-nim-män muo-vin? Kuin-ka pie-ni se on?

LIITE 10.
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Tunnista kuvista meriroskan haitat

Millaisia haitallisia vaikutuksia meriroskalla voi olla eläimille tai ihmisille? Kirjoita 
kuvien alle.

Taskurapu
Kuva: NOAA Marine Debris 
Program - Wikimedia 
Commons (CC BY 2.0)

Rikkinäinen lasipullo
Kuva: CC 

Merilintu
Kuva: Claire Fackler/NOAA – 
Wikimedia Commons (CC)

LIITE 11.
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 Selvitä mihin mikromuovit päätyvät merissä

Selvitä Internetin avulla, mistä kaikkialta luonnosta mikromuoveja tai muoviroskaa on löydetty? 
Rastita kohdat. Löydätkö muita paikkoja? Voit käyttää hakusanoja: mikromuovi + haettava kohde 
esim. ”mikromuovi pohjoisnapa” 

• merissä

• maaperässä

• pohjoisnavan mannerjäässä

• kalojen mahassa

• simpukoissa

• Tyynenmeren asumattomilla saarilla

• linnuissa

• järvissä

• uimarantojen rantahiekassa

• 

• 

• 

LIITE 12.
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Mikromuovin lähteet 

Yhdistä kuvat mikromuovien lähteisiin ja syntytapoihin.

LIITE 13.
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Haastattelutehtävä: mikromuovikuormituksen vähentäminen

Haastattele perheenjäseniäsi, ystäviäsi, naapureitasi tai ohikulkijoita keinoista mikromuovikuormituksen 
vähentämiseen. Haastattele vähintään kolmea ihmistä. Voit käyttää apuna alla olevia kysymyksiä tai 
keksiä omia:

• Millaisista tilanteista arjessasi syntyy tai vapautuu mikromuovia? 

• Yritätkö arjessasi vähentää aiheuttamaasi mikromuovikuormitusta?

• Millaisia keinoja käytät mikromuovikuormituksen pienentämiseen?

Kirjoita vastaukset ylös. Haastateltavien suostumuksella voit myös kuvata ja koostaa haastatteluista 
pienen videon näytettäväksi luokassa.

Kuva: Tom Rogerson / Unsplash (CC BY)

LIITE 14.
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Rantaroskasiivous

Jakautukaa 2-3 henkilön pienryhmiin. Jokainen ryhmä tarvitsee muutaman jätesäkin, kynän ja 
raportointilomakkeen. Yksi ryhmäläinen toimii kirjurina ja merkitsee pienryhmän keräämät roskat 
lomakkeeseen tukkimiehenkirjanpidolla. Muut keräävät ja kertovat kirjurille roskan laadun ja määrän. 
Täytetyt lomakkeet palautetaan opettajalle ja roskat huolehditaan roskikseen.

Pidä Saaristo Siistinä ry. ja Suomen ympäristökeskus SYKE keräävät yhdessä tietoa 
Suomen rantojen roskaantumisesta. Kuva: Pinja Näkki

LIITE 15.
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Tulkitse rantaroskasiivouksen tuloksia

Jakautukaa samoihin ryhmiin kuin rantaroskasiivouksessa ja vastatkaa yhdessä alla oleviin tehtäviin. 

Tehtävien toteutukseen tarvitset tietokoneen, jolla voit piirtää piirakkadiagrammin. 

Tehtävät: 

1. Piirtäkää ympyrädiagrammi, jossa näkyvät erilaisten löytämienne roskien osuudet. Käyttäkää 
samoja kategorioita kuin lomakkeessa: Muovi, Paperi ja pahvi, Metalli, Lasi ja keramiikka, Kangas, 
Puuaines, Orgaaninen jäte, Kumi, Tupakantumpit, Vaarallinen jäte (ent. ongelmajäte), Sähkö- ja 
elektroniikkajäte (SER), Muu. 

2. Mitkä roskista ovat yleisimpiä? Mitä löytyi vähiten?

3. Jos haluaisitte mahdollisimman tehokkaasti vähentää tutkimanne rannan roskaisuutta, mihin 
roskiin toimenpiteet kannattaisi kohdentaa? Pohtikaa, millaisin keinoin näiden roskien määrää 
rannalla voitaisiin vähentää.

4. Kirjoittakaa kunnan/kaupungin päättäjille tai ympäristöviranomaisille suunnattu lyhyt raportti 
löytämistänne roskista ja ehdottakaa toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Voitte myös 
kirjoittaa paikallislehteen sopivan mielipidekirjoituksen. Halutessanne voitte lähettää raportit tai 
mielipidekirjoitukset oikeasti.

LIITE 16.
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Muovin rakenne ja mikromuovin kemialliset haitat

Tarkastele alla olevaa kuvaa vedessä olevan muoviroskan sisältämistä kemikaaleista. Muoviroska voi 
sisältää ja kuljettaa mukanaan monenlaisia yhdisteitä, jotka voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään:

• Muovin rakennuspalikoita eli monomeereja

• Muoviin valmistusvaiheessa lisättäviä yhdisteitä, kuten pehmentimiä ja muita lisäaineita

• Muoviin ympäristössä kiinnittyviä orgaanisia ympäristömyrkkyjä ja raskasmetalleja

Käytä nettiä apuna ja vastaa kuvan alla oleviin kysymyksiin.

1. Mikä on monomeeri? Entä polymeeri?

2. Mitä eroa on polymeerilla ja muovilla? 

3. Mitä luonnollisia polymeerejä on olemassa? Mainitse vähintään kolme.

4. Mitkä ympäristössä olevan muovin kemikaaleista ovat
a. monomeereja   
b. lisäaineita   
c. ympäristömyrkkyjä  

Mikromuoveilla on suuri pinta-ala suhteessa niiden tilavuuteen. Siksi ne voivat kuljettaa pinnallaan 
kokoonsa nähden suuria pitoisuuksia haitallisia aineita. Kun jokin eläin syö mikromuoveja, mikromuovin 
mukana myös erilaiset haitalliset aineet pääsevät eläimeen. Ruoansulatuskanavassa nämä haitta-aineet 
voivat vapautua eläimen elimistöön ja aiheuttaa mahdollisesti haittaa. 

5. Valitse yksi kemikaali kustakin kategoriasta (monomeerit, lisäaineet, ympäristömyrkyt) ja selvitä 
netin avulla, millaisia vaikutuksia niillä voi olla eläimiin.

MUOVI

Styreeni

Vinyylikloridi

Bisfenoli-A

Nikkeli

Lyijy

PAH-yhdisteet, esim. 
pyreeni

PCB-yhdisteet, 
esim. PCB 169

RASKASMETALLIT

ORGAANISET 
YMPÄRISTÖMYRKYT

MONOMEERIT

LISÄAINEET

vuotavat ulos 
muovista

kiinnittyvät 
muoviin 

ympäristöstä

Polybromatut
palonestoaineet, esim. 
TBBPA

Ftalaatit, esim. 
DEHP

Cl Cl

Cl

ClCl

Cl

LIITE 17.
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Roskan ja mikromuovin haitat eläimille

a. Yhdistä roskatyyppi ja sopivin haittavaikutus toisiinsa.

kelluva muoviroska eläin voi takertua ja jopa hukkua 

hylätty kalastusverkko haavoittaa eläintä

muovipussi täyttää eläimen ruoansulatuskanavan ja voi aiheuttaa nälkiintymistä

lasinsiru kuljettaa vieraslajeja* uusille alueille

mikromuovi tukahduttaa merenpohjan kasvillisuutta ja koralleja 
*vieraslaji = Laji, jota ei esiinny alueella luontaisesti, vaan on levinnyt ihmistoiminnan seurauksena tahallisesti tai tahattomasti.

b. Valitse seuraavista eläimistä joku ja hanki pareittain tai pienissä ryhmissä tietoa siitä, 
miten valittu eläin voi kärsiä joko isokokoisesta makroroskasta tai mikromuovista
Eläinvaihtoehdot (myös oman voi keksiä):

• merikilpikonna

• valas

• koralli

• albatrossi

• sinisimpukka

• hankajalkainen

• ihminen

• ahven

• erakkorapu

Voit kokeilla esimerkiksi seuraavia hakusanoja:
• valitsemasi eläin (esim. valas) + muovi

• valitsemasi eläin (esim. valas) + mikromuovi

• valitsemasi eläin (esim. valas) + muoviroska

• valitsemasi eläin (esim. valas) + meriroska

Eläimen ravinto ja ravinnonhankintatapa, elinympäristö tai käyttäytyminen voi altistaa eläimen 
roskaantumisen haittavaikutuksille. Pohdi tietoa hankkiessasi esimerkiksi seuravia kysymyksiä:

• Altistuuko eläin muoville ravinnon kautta? Suoraan vai ravintoketjun välityksellä?

• Elääkö eläin roskaantuneessa ympäristössä?

• Onko roskaan takertuminen riski eläimelle?

• Lisääkö eläimen käyttäytyminen (esim. uteliaisuus) sen kohtaamisia muovin kanssa?

• Onko eläin uhanalainen ja siksi erityisesti vaarassa?

Kootusta tiedosta voidaan tehdä essee, käsitekartta, posteri tai esitelmä opettajan antamien ohjeiden 
mukaan. 

Kuollut havaijinalbatrossi (Diomedea 
immutabilis). Kuva: Mary Evans / NTB (CC BY)

LIITE 18.
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Roska- ja mikromuovikuormituksen prosenttilaskutehtäviä

Muovin tuotanto maailmassa
Vuonna 2017 maailmassa tuotettiin yhteensä 348 miljoonaa tonnia muovia. Kuten aikaisempinakin 
vuosina, maailmanlaajuinen muovintuotanto oli edelleen kasvussa, ja vuonna 2018 muovia tuotettiin 
yhteensä 359 miljoonaa tonnia. Kuinka monta prosenttia muovin tuotantomäärät nousivat maailmassa 
vuoden aikana?

Vuonna 2018 Aasiassa tuotettiin 51 % koko maailman muovista. Kuinka monta miljoonaa tonnia Aasia 
tuotti muovia, kun koko maailman muovintuotanto oli yhteensä 359 miljoonaa tonnia?

Vuonna 2018 Euroopassa tuotettiin muovituotteita 51 miljoonaan tonnin edestä. Suurin muovinkäyttäjä 
oli pakkausteollisuus, joka käytti 40 % muovista, ja seuraavaksi suurin rakennusteollisuus, joka käytti 
20 % muovista. 

a. Kuinka monta miljoonaa tonnia muovia kului pakkausteollisuuden tarpeisiin?
b. Kuinka monta miljoonaa tonnia muovia kului rakennusteollisuudessa?

Muovijäte ja rantojen roskaantuminen
Vuonna 2018 Euroopassa kerättiin 29 miljoonaa 
tonnia muovijätettä. Tästä määrästä 32 % 
kierrätettiin, ja loput menivät kaatopaikalle tai 
energiantuotantoon.

a. Kuinka monta miljoonaa tonnia muovia 
kierrätettiin?

b. Kierrätettäväksi menneestä muovista 81 
% kierrätettiin EU:ssa. Kuinka monta 
miljoonaa tonnia kierrätettiin EU:n 
ulkopuolella?

Vuosina 2012–2018 tehtyjen rantaroskaseurantojen 
perusteella Suomen rannoilta löytyy keskimäärin 
240 roskaa tuhannella neliömetrillä. Yleisin rannoilta 
löytyvä roska on tupakantumppi, joita on keskimäärin 113 kappaletta per tuhat neliömetriä. Kuinka 
monta prosenttia tupakantumpit muodostavat kaikista roskista? 

Tupakantumppi on monien rantojen yleisin 
roska. Kuva: Brian Yurasits /Unsplash (CC BY)

LIITE 19.
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Mikromuovien lähteitä
Mehtimäen tekonurmikenttä perustettiin Joensuuhun vuonna 2015, jolloin sille lisättiin täyteaineeksi 
90 000 kg vanhoista autonrenkaista valmistettua kumirouhetta. On arvioitu, että vuoden käytön 
seurauksena noin 2 % kentän kumirouheesta kulkeutuu pelaajien, tuulen ja sadevesien mukana ulos 
kentältä. 

a. Kuinka paljon kentän hoitajien tulee lisätä kumirouhetta vuoden käytön jälkeen, jotta päästään 
taas alkuperäiseen kumirouhemäärään?

b. Jos kumirouhetta ei vuosittain täydennettäisi kentälle, kuinka monta kilogrammaa 
kumirouhetta olisi poistunut kentältä kolmen käyttövuoden jälkeen?

Sanna kuorii kasvonsa säännöllisesti kuorintavoiteella, joka sisältää 5 g mikromuovia per 100 ml 
kuorintavoidetta. Vuodessa Sannalla kuluu kaksi kuorintavoidepurkkia, joissa on 200 ml kuorintavoidetta 
kummassakin. Kuorintavoiteen sisältämät mikromuovit päätyvät jätevedenpuhdistamolle, jossa 99 % 
muoveista puhdistuu. 

a. Kuinka paljon mikromuovia Sannan käyttämistä kuorintavoiteista päätyy jätevedenpuhdistamolle 
vuodessa?

b. Kuinka monta grammaa Sannan kuorintavoiteesta jätevedenpuhdistamolle päätyneistä 
mikromuoveista päätyy lopulta vesistöihin vuodessa?

c. Sanna asuu Joensuussa, jossa asukkaita on yhteensä noin 77 000. Jos he kaikki käyttäisivät yhtä 
usein samaa kuorintavoidetta kuin Sanna, kuinka suuri olisi Joensuun kaupunkilaisten 
käyttämän kosmetiikan kuormitus ympäröiviin vesistöihin?

Kumirouhetta tekonurmikentän laidalla Helsingissä.  
Kuva: Jyri Tirroniemi
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Nuorten ratkaisuja roskaantumiseen

Katso alla olevat videot (1-3) ja vastaa niiden perusteella kysymyksiin.

1. Boyan Slatt: The Ocean CleanUp (Alankomaat)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=hdZxYQmu8kE (3.01 min)
Kysymyksiä videosta yhteiseen keskusteluun:

• Mistä Boyan Slatt sai alkuinnostuksen merten roskaongelman ratkaisemiseen? 

• Missä sijaitsee merten muoviroskan suurin keskittymä? 

• Millaista haittaa muoviroskasta on merissä? 

• Millaisen meriroskan keräysjärjestelmän Boyan Slatt kehitti?

• Mitä kerätylle muoville tehdään? 

2. Melati & Isabel Wijsen: Bye Bye Plastic Bags (Indonesia)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=oiRUfY6z1OQ (2.59 min)
Kysymyksiä videosta yhteiseen keskusteluun:

• Kuinka monta muovipussia per henkilö Balilla käytetään vuodessa?  

• Mikä on Melatin ja Isabelin perustaman kansalaisjärjestön tavoite? 

• Mihin neljään asiaan Bye Bye Plastic Bags -kansalaisjärjestö keskittyy? 

• Mitkä ovat hankkeen seuraavat askeleet? 

3. Afroz Shah: Roskatalkoot (Intia)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=jXcoPO76UyA (3.23 min)
Kysymyksiä videosta yhteiseen keskusteluun:

• Kuinka paljon muoviroskaa päätyy mereen joka vuosi? 

• Kuinka paljon roskaa Afroz keräsi kolmessa vuodessa? 

• Miten ranta muuttui, kun roskat kerättiin pois? 

• Mikä on Afrozin ammatti? 

• Miten muoviroska vaikuttaa eläimiin? 

Rantoja siivoamalla on helppo itse vaikuttaa lähiympäristönsä tilaan ja 
viihtyvyyteen. Kuva: Brian Yurasits / Unsplash (CC BY)

LIITE 20.
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Keksi roskaantumista ehkäisevä kampanja

Miten innostaisit muita ehkäisemään ja vähentämään ympäristön roskaantumista? Toteuta 
mainosjuliste, video tai mielipidekirjoitus. Mieti ainakin seuraavia kysymyksiä: 

• Kohderyhmä: kenelle mainos/video/mielipidekirjoitus on suunnattu? 

• Huomio: miten saat herätettyä kohderyhmän huomion?

• Tavoite: mitä haluat saada mainoksella/videolla/mielipidekirjoituksella aikaan?

• Keinot: miten tavoite saavutetaan (esim. tiedon tarjoaminen, tunteisiin vetoaminen)?

• Sisältö: keskitytkö vain yhteen roskatyyppiin vai kaikkiin roskiin yleisesti?

LIITE 21.



ROSKAANTUMINEN JA MIKROMUOVIT VESIYMPÄRISTÖSSÄ | OPETTAJAN OPAS | 25.04.2021 

88

LI
IT

T
E

E
T

 (
1

–
2

3
) 

–
 O

P
P

IL
A

A
N

 T
E

H
TÄ

V
Ä

T

Roska-aiheinen haiku

Kirjoita haiku, joka liittyy roskaantumiseen.

Mikä on haiku?
Haiku on japanilainen kolmisäkeinen runo, jossa on 17 tavua. Tavut on jaettu kolmelle riville rytmiin 
5–7–5: lyhyt–pitkä–lyhyt. Haikun tunnuspiirteitä ovat minimalistisuus, vastakkainasettelu, symboliikka, 
pienet yksityiskohdat ja tarkkanäköiset havainnot. 

Esimerkki: 

Pieni hippu
Mut meren syvyydessä
Piileekö vaara?

LIITE 22.
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Roskaantumiseen vaikuttaminen EU:ssa

Lue tietoteksti ja vastaa siihen liittyviin kysymyksiin. Kun olet valmis, lyöttäydy yhteen sellaisen 
henkilön kanssa, joka on lukenut eri tekstin kuin sinä. Tehkää sen jälkeen seuraavat tehtävät:

1. Kertokaa toisillenne lyhyesti, mitä oma tekstinne käsitteli. Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka siitä 
pitäisi tietää?

2. Vertailkaa, millaisia lainsäädännöllisiä toimia EU:ssa on käytetty tai esitetty roskaantumisen 
vähentämiseksi.

3. Keskustelkaa siitä, miten yksittäinen kansalainen voi vaikuttaa roskaantumisen vähentämiseen.

Liput liehuvat Euroopan komission päärakennuksen edessä Belgian 
Brysselissä. Kuva: Guillaume Perigois / Unsplash (CC BY)

LIITE 23.
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