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KÄSITTEET  

ABS eli akryylinitriilibutadieenistyreeni on styreenimuoveja, mutta sen iskunlujuus on pa-

rempi kuin polystyreenin (styrox). Sitä käytetään mm. kypärissä, asuntovaunujen ja veneiden 

osissa. (Aikolo, 2019 kts. myös Wikipedia, n.d.)  

Akrylaatteja käytetään maalien ja täytemassojen valmistukseen. Vaipoissa ne imevät kos-

teutta. Ne ovat yleensä kertamuoveja. Poikkeuksena on PAN ja PMMA, joita käytetään vaa-

teteollisuudessa. PAN käytetään lisäksi kuitusementin valmistuksessa. (Plastics, n.d.: 

Qaz.wiki, 2021)  

Amorfiset tekniset muovit: polykarbonaatti (PC) on iskunkestävä ja lasimainen. Sitä käyte-

tään mm. ulkovalaistuksessa. Polymetyyliakrylaatti (PMMA), puhekielessä akryyli tai pleksi-

lasi on valoa läpäisevä muovi ja käytetään mm. valomainoksissa, rakennusmateriaalien 

erikoisikkunoissa, ja -kaiteissa sekä maaleissa. (Plastics, n.d.)  

Amorfiset valtamuovit: polyvinyylikloridi (PVC) ja polystyreeni (PS). Niistä valmistetaan mm. 

viherrakentamisen putkia, letkuja ja styroxeja. Styrox valmistetaan kaasun avulla paisutta-

malla polystyreeniä (PE-S tai EPS). Myös XPS on kaasulla laajennettua muovia. Se on valmis-

tettu polyuretaanista ja sitä käytetään eristeenä mm. kuivatusjärjestelmien suojaamisessa 

roudalta. (Plastics, n.d.)  

Biohajoaminen on prosessi, jossa materiaali pilkkoutuu osiin ja jossa mikro-organismit hajot-

tavat sen luonnossa esiintyviksi aineiksi; metaaniksi, hiilidioksidiksi, vedeksi ja biomassaksi. 

Biohajoaminen voi tapahtua sekä aerobisessa että anaerobisessa maatumisprosessissa. (Tie-

teentermipankki, 2016)  

Biohajoavat muovit ja luonnonkumit sopivat pääsääntöisesti parhaiten teolliseen kompos-

tointiin, jossa ne hajoavat täydellisesti. Biohajoavia muoveja ja luonnonkumeja voidaan kier-

rättää mekaanisesti ja kemiallisesti. Osa biohajoavista muoveista on suunniteltu hajoamaan 

meriolosuhteissa ja osa maaperäolosuhteissa. Tällaisille ominaisuuksille on erilaisia standar-

deja; ISO 22403:2020 (meriympäristössä hajoava biomuovi), EN 17033:2018 (maanviljelyn ja 

puutarhatalouden maatuvat katekankaat) ja ISO 17566:2019 (maaperässä maatuvat bioha-

joavat muovit). Uudet standardit ottavat kantaa mm. biohajoamisen olosuhteisiin, 



 

materiaalin biohajoamiseen tietyssä ajassa ja ekotoksisuuteen, muttei materiaalin raaka-ai-

neeseen. (Muovipoli, 2020, ss. 17–26: ISO, 2020: EN 17033:2018: ISO 17566:2019)  

BIS fenoli –A tai BPA:ta käytetään muovin ja hartsin valmistuksessa. Se on v esijohtojen sisä-

puolen pinnoittamisessa käytettävä materiaali, ruokailuvälineiden ja juomapullojen lisäksi. 

(Plastics, n.d.)  

Ei biohajoavat muovit (PE, PET, EVOH) ja synteettiset kumit voivat olla biopohjaisia tai öljy-

pohjaisia muoveja ja/tai sekoitekumeja, joilla on useita erinomaisia ominaisuuksia. PE ja PET 

muoveja voidaan myös valmistaa biopohjaisista materiaaleista, mutta ne eivät ole biohajoa-

via. (Peda.net, n.d. Pakkaus, 2017: Tesa, 2016). 

EPDM on synteettinen kumi, jolla on hyvä lämmönkestävyys ja se kestää hyvin vesipohjaisia 

kemikaaleja. EPDM-kumeja käytetään mm. liikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen jousto- ja 

turva- alustojen pintamateriaalina. (Ravelast, n.d.: Lappset, 2021)  

Ftalaatteja käytetään muokkaamaan muovien ominaisuuksia. Ne ovat muovin pehmentimiä. 

Hormonitoimintaa häiritseviä ftalaatteja ovat BIS(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP), bentsyyli- 

butyyliftalaatti (BBO), dibutyyliftalaatti (DbP) ja di-isobutyyliftalaatti (DIBP). Ovat siksi kiellet-

tyjä aineita lasten leluissa ja lastenhoidon tavaroissa, mutta niitä on mm. rakennusmateriaa-

leissa, elektroniikassa, liimoissa, pakkausmateriaaleissa ja maaleissa. Ftalaatit ovat 

rasvaliukoisia ja ne kykenevät läpäisemään ihon. Ne hajoavat luonnossa nopeasti eivätkä 

siksi kerry maaperään tai eliöihin. (THL, 2019)  

Kertamuovien polymeeriketjut hajoavat lämmön vaikutuksesta ja niitä voi käyttää vain ker-

ran. Kertamuoveja ovat mm. polyuretaani (PUR) ja bakeliitti (PF). Niitä voidaan kierrättää 

jauheena mm. betonin joukossa. (Plastics, n.d.: Peda.net, n.d.)  

Kestomuoveja voidaan kierrättää uudestaan ja uudestaan. Niitä voidaan myös sulattaa ja 

muovailla uudestaan. Kestomuoveja ovat mm. PE, PP, PS ja PVC. (Plastics, n.d.)  

Mikro- ja nanomuovit ovat nykyterminologian mukaan alle 5 mm kokoisia muovi- ja/tai syn-

teettisiä kumihiukkasia, joista iso osa on alle 1 mm kokoisia. Nanomuovit ovat kooltaan alle 1  



 

μm ja niiden havaitsemiseksi tarvitaan erikoislaitteita. Määritelmä ei ole vakiintunut, mutta 

ehkä yleisin. Puhuttaessa mikromuoveista tarkoitetaan yleisesti sekä synteettisiä kumeja 

että muoveja (ECHA, n.d.)  

NR on luonnonkumia, jonka kestävyys on heikko. Kumi on biohajoava materiaali, jonka ha-

joamisprosessiin menee noin 6–8 vuotta. Luonnonkumi hajoaa pieniksi osiksi niin kuin muut-

kin synteettiset muovit kumit ennen lopullista maatumistaan. (Ravelast, n.d.)  

Osakiteisiä valtamuoveja ovat PET, LDPE, HDPE, PE ja PP. Matalatiheyksistä polyeteeniä 

(LDPE tai PE-LD) käytetään mm. pakkausmateriaalina. Korkeatiheyksistä polyeteeniä (HDPE 

tai PE-HD) käytetään mm. rumpuputkissa, sadevesiputkissa, salaojamatoissa ja laiturien 

ponttoneissa. Polyeteeniä (PE) käytetään viherrakentamisessa mm. erilaisissa kuivatus-, vesi- 

ja viemärimateriaaleissa. Polypropeeni (PP) pohjaisia muoveja käytetään mm. erilaisissa kui-

vatusrakenteissa ja geoteknisissä (PET) kankaissa. (Plastics, n.d.)  

OXO-muovit tai oxo-hajoavat muovit ovat perinteisiä valtamuoveja (mm. LPDE, HDPE, PS, PE 

ja PP), joiden lisäaineet kiihdyttävät materiaalien pilkkoutumista. OXO-muovien hajoamista 

luonnossa edesauttaa happi, lämpö ja UV-säteily. Jos pilkkoutumisen olosuhteet ovat puut-

teellisia, hajoamista ei tapahdu. (Euroopan komissio, 2018, ss. 1–4)  

PAH-yhdisteet ovat polttoaineiden (öljy, maakaasu, kivihiili ja turve) epätaäydellisestä pala-

misesta syntyviä hiukkasia. PAH-yhdisteitä voi olla mm. rakennusmateriaaleissa, bitumissa ja 

autojen renkaissa. PAH-yhdisteistä 16 on luokiteltu syöpävaaralliseksi. (TUKES, n.d.)  

PA eli polyamidi kuuluu teknisiin muoveihin. Polyamidia käytetään vaatteissa, mutta siitä 

valmistetaan myös mm. köysiä ja erilaisia koneiden osia. (Plastics, n.d.)  

PES eli polyeetterisulfoni on läpinäkyvä erikoismuovi. Usein tekstiilituotannossa ilmoitetaan 

PES tarkoittavan polyesteriä, mutta se termi on virheellinen ja sekoittaa muoviterminologiaa. 

Polyesteri on oikeammin lyhennettynä PET. (Plastics, n.d.)  

PET eli polyeteenitereftalaatti kuuluu kestomuoveihin ja voi olla joko kiteinen (amorfisen 

vastakohta) tai amorfinen (kiinteä, kiteytymätön aine, jossa molekyylit ovat 



 

epäjärjestyksessä). Kuituna se tunnetaan polyesterinä. Polyesteriä käytetään mm. suodatin-

kankaissa. (Plastics, n.d.)  

Polykaprolaktoni (PLC) ja polyvinyylialkoholi (PVOH) ovat uusiutumattomista raaka-aineista 

(öljy) valmistettuja biohajoavia muoveja. (Plastics, n.d.)  

Primaarinen mikromuovi on luontoon joutuessaan valmiiksi pienenä muovipartikkelina 

oleva hiukkanen. (Euroopan parlamentti, 2018b) 

SBR eli styreenibutadieenikumi on synteettinen yleiskumi ja käytetään yleisesti autojen ren-

kaissa. Autojen vanhoista renkaista valmistettua rouhetta käytetään mm. jalkapallokenttien 

joustokerroksena ja joidenkin leikkipaikkojen turva-alustojen valmistusmateriaali. (Ravelast, 

n.d.: Rengaskierrätys, 2014)  

Sekundaarinen mikromuovi syntyy, kun isommat muovin kappaleet hajoavat pienempiin 

osiin luonnossa ajan kuluessa. (Euroopan parlamentti, 2018b) 

Termoplastiset elastomeerit ovat karrikoiden pehmeitä ja sitkeitä kestomuoveja (kutsutaan 

termoplastisiksi kumeiksi) kumien ominaisuuksilla, jotka kestävät lämpötilojen vaihteluita tai 

korkeita lämpötiloja, materiaalin laadusta riippuen. TPE-O (TPO) ja TPE-V termoplastisissa 

seoksissa on EPDM-kumia. Muut termoplastiset elastomeerit ovat eri lisäaineilla muokattuja 

joustavia muoveja. (Muoviyhdistys, 2016)  

Tärkkelys, selluloosa, polyaktidi (PLA) ja polyhydrooksialkanoaatit (PHA), ovat biopohjaisia, 

uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja maatumiseen teollisuusolosuhteita vaativia bioha-

joavia muoveja. (Muoviyhdistys, 2020)  

VOC-yhdisteet ovat haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (kaasuja) joita ovat mm. aromaattiset hii-

livedyt, halogenoidut yhdisteet, esterit ja alkoholit. Niitä löytyy mm. rakennus- ja sisustusma-

teriaalit kuten lakat ja maalit. (Ympäristö, 2014)  
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1 Johdanto 

Ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen kasvihuonekaasujen takia, johtuu pelkistettynä ih-

misten luonnonvarojen hyödyntämisestä. Luonnonvaroja ja ekosysteemipalveluita käytetään 

tällä hetkellä kestämättömästi. Tämä vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen negatiivisesti. 

Luonnonmonimuotoisuuden ehtyminen johtuu siis ihmisten arkipäiväisistä toimista ja valin-

noista ja kulutustottumuksista. Edelleen ihmisten toimesta raivataan metsiä ja viheralueita 

ruoan- ja rehutuotannolle, tehtaille, kauppakeskuksille ja asuinalueiden rakennuksille jne. 

Kaikki edellä mainitut toiminnot tarvitsevat raaka-aineita enimmäkseen luonnosta. Ympäris-

tön köyhtymisen ohella hupenee luonnon kyky tuottaa ekosysteemipalveluita ja tällöin uh-

kana on mm. ruokatuotannon ehtyminen ja puhtaan veden loppuminen. (Luonnonkirjo, 

2019)  

Viherrakentamisessa käytetään erilaisia synteettisiä materiaaleja, joiden käsittelystä ja kulu-

misesta syntyy ympäristöön mikromuoveja. Suurin osa viherrakentamisen mikromuoveista 

syntyy autonrenkaista valmistetuista rengasrouheista, joita käytetään erilaisissa leikki- ja lii-

kuntapaikkojen pinnoitteiden jousto- tai täytekerroksissa, mutta lisäksi maa- ja vesirakenta-

misen kevennysmateriaaleina kuten tulvapadoissa. Kierrätetyistä autonrenkaista on pitkään 

totuttu tekemään maisemarakenteiden perustuksia ja täyttöjä. (Rakennustaito, 2018)  

Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään mikromuovien kulkeutumista hulevesiin kau-

pungin valtuuston aloitteessa vuodelta 2018. (Helsingin kaupunki, 2018) Lisäksi Helsinki on 

allekirjoittanut vuonna 2019 Euroopan kaupunkien julkilausuman, jonka tarkoituksena on vä-

hentää turhaa muovia kaikessa toiminnassaan. (Helsingin kaupunki, 2019) Helsingissä on näi-

den lisäksi myös kierto- ja jakamistalouden tiekartta, jonka tavoitteena on vaikuttaa 

kestävyyshaasteiden ratkaisuihin mm. rakentamisen sektorilla. Painopisteiksi tiekartassa on 

valittu rakentaminen, hankinnat, viherjätteet ja jakamis- ja kiertotalouden uudet liiketoimin-

tamahdollisuudet. (Helsingin kaupunki, 2020)  

Opinnäytetyössä otetaan kantaa valtuuston aloitteeseen sekä julkilausumaan. Hankintoihin 

pyritään vaikuttamaan lähinnä erillisten valintakriteeriehdotusten avulla. Itse hankintoja tai 

hankintojen prosesseja tässä opinnäytetyössä ei varsinaisesti käydä läpi. 
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2 Tutkimuskysymykset ja tavoite 

Opinnäytetyön tavoitteena on erilaisten toteutuneiden viherrakentamisen kohteiden perus-

teella selvittää, millaisia synteettisiä materiaaleja käytetään viherrakentamisessa, kuinka pal-

jon niitä käytetään ja voidaanko niitä vähentää ja jos, niin miten tai millaisilla tuotteilla. 

Hypoteesina on, että synteettisiä materiaaleja on paljon mm. liikuntapaikoilla ja että kulumi-

sen myötä niistä saattaa tulla ympäristöön mikromuoveja.  

• Minkälaisia ja kuinka paljon (kg) synteettisiä materiaaleja käytetään yleisten alueiden 

viherrakentamisessa valituissa kohteissa?  

• Mitä voidaan tai ei voida korvata viherrakentamisessa?  

• Mitä seikkoja tulee huomioida jatkossa julkisissa hankinnoissa viherrakentamisen 

synteettisten materiaalien osalta?  

Opinnäytetyö on tapaustutkimus kuudesta eri Helsingin kaupungin viherrakentamisen koh-

teesta. Opinnäytetyössä on käytetty sekä laadullisen, että määrällisen opinnäytetyön mene-

telmiä. Opinnäytetyön asiasisältö on koottu tehdyistä tutkimuksista sekä valmiiksi 

rakennetuista viherrakentamisen kohteiden määräluetteloista sekä internetlähteistä. Avain-

sanoina on käytetty mm. seuraavia sanayhdistelmiä microplastics and soil, microplastics and 

environment, mikromuovien vaikutukset, where microplastics are comefrom, microplastics 

effects to environment, muovien ominaisuuksia ja muovin käyttö Suomessa/maailmalla. 

2.1 Tutkimuksen rajaus  

Tutkimuksessa analysoidaan kuusi rakennettua viherrakentamisen kohdetta Helsingin kau-

pungin yleisillä alueilla määräluetteloiden avulla. Kohteet ovat valmistuneet vuosina 2012–

2019 aikana. Kohteina olivat Eläintarhantien yleisurheilukenttä, Hermanninpuisto, Kontulan 

liikuntapuisto, Kallvikinniementien paikoitus, Tuorinniemen leikkipuisto ja Mellunmäenpuron 

tulva-allas. Opinnäytetyössä ei selvitetty materiaalihankintojen perusteella autenttisia mate-

riaaleja, sillä sellaisen aineiston löytäminen vuosien jälkeen on lähes mahdotonta. Materiaa-

lien tunnistaminen perustuu osittain edellä mainittujen tietojen lisäksi maastossa tehtyihin 

havaintoihin. 
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3 Tutkimuksen tietoperusta  

Muoveja ja kumeja on kaikkialla ympäristössä. Muoveja käytetään pakkausmateriaaleina, 

letkuina, rakennusmateriaaleina, kertakäyttöastioina ja käyttöesineinä jne. Kumeja on mm. 

autojen ja polkupyörien renkaina, lattiamateriaaleina, liimoina jne. (Plasthouse, 2018: Re-

sinex, 2021)  

Yleisesti alan terminologiassa puhutaan muoveista, vaikka tarkoitetaan muoveja ja synteetti-

siä kumeja. Muovit näyttäisivät käsitteenä olevan enemmistönä mikromuoveissa. Primaareja 

mikromuoveja on arvioitu olevan merten mikromuoveista 15–31 %. Näistä 35 % lienee peräi-

sin vaatteiden pesemisestä, 28 % autojen renkaiden kulumisen (renkaat ovat synteettistä ku-

mia, ei muovia) ja 2 % hygieniatuotteiden mikromuovihelmistä. (Euroopan parlamentti, 

2018b kts. myös Nokianrenkaat, n.d.)  

3.1 Muovit  

Muovilla on lyhyt historia ihmisten maailmassa. Ensimmäiset muovin valmistamisen kokeilut 

tehtiin 1860-luvulla, kun norsunluulle haluttiin löytää synteettinen korvaava materiaali. 

(Plasthouse, 2018) Suomeen muovi rantautui 1921, jolloin kaseiinista valmistetiin muovisia 

nappeja. Muovit vakiintuivat  yleisesti kulutustuotteina ja –pakkausmateriaaleina 1950- ja 

1960- luvun Suomessa. (Plastics, n.d.)  

1930-luvulla synteettistä muovia alettiin valmistaa öljyteollisuudessa syntyvistä sivutuot-

teista ja näin se syrjäytti maidosta ja selluloosasta valmistetut muovit. Muovi on nopeasti 

korvannut perinteisiä materiaaleja keveytensä, muovailtavien ominaisuuksiensa ja kestävyy-

tensä vuoksi. (Ekokumppanit, 2020)  

Synteettinen muovi on kemiallisesti hyvin yksinkertaisesti hiiltä ja vetyä. Muoviin haluttavien 

erilaisten ominaisuuksien vuoksi niihin lisätään erilaisia kemikaaleja, jolloin muovimateriaalin 

yksinkertaisuus katoaa. (Ekokumppanit, 2020)  

Muovin käyttö on kasvanut paljon vuosikymmenten aikana. Muovia käytettiin maailmanlaa-

juisesti 1950-luvulla 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Vuonna 2015 määrä oli jo 322 miljoona 
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tonnia. Muovia pidetään matalahiilidioksidipäästöisenä mm. kuljetuskeveytensä vuoksi, 

mutta tällaisen muovimäärän valmistamisessa ja polttamisessa syntyy noin 400 miljoonaa 

tonnia hiilidioksidipäästöjä. (Euroopan parlamentti, 2018c: Plastics, n.d.)  

3.2 Synteettiset kumit  

Luonnossa esiintyviä polymeerejä on mm. selluloosa ja kautsu (luonnonkumi). ”Elastomeerit 

ovat oma polymeeriryhmänsä, joiden tärkeitä̈ ominaisuuksia ovat joustavuus, venyvyys ja 

muodon palautuminen.” Kumeja siis valmistetaan luonnon materiaaleista ja synteettisistä 

materiaaleista. (Pohjakallio, 2019, s.9)  

Luonnonkumia voidaan vulkanoida, joka tarkoittaa luonnonkumin kuumentamista. Proses-

silla kumista saadaan elastista. (Ravelast, n.d.) Vulkanointiprosessissa tarvitaan kuumennuk-

sen myös rikkiä. Jos rikkiä käytetään enemmän kuin 30%, häviää kumin elastisuus ja siitä 

tulee kovaa. (Sciencealpha, 2019)  

Synteettinen kumi valmistetaan mineraalipohjaisesta polymmeeristä. Luonnonkumin lisäksi 

siis käytetään erilaisia raaka-aineita seoksina:  

• täyteaineina voi olla mm. nokea, piihappoa, talkkia 

• pehmittiminä mineraaliöljyjä tai kasviöljyjä  

• synteettisiä pehmittimiä  

• suoja-aineina antioksidantteja ja antiotsoantteja  

• vulkanointiaineita kuten kiihdyttimet, aktivaattorit ja hidastajat  

• lisäaineina esim. peptisaattorit, dispergointiaineita, hartsit, värit ja palonestoaineita. 

Eri lisäaineilla pystytään vaikuttamaan kumien haluttuihin ominaisuuksiin. (Ravelast, n.d.)  

3.3 Muovijäte Euroopan unionin alueella  

Pelkästään EU:ssa tulee muovijätettä vuosittain noin 25 milj. tonnia. Tästä alle kolmannes 

kierrätetään. Osa muovijätteestä on kuljetettu Kiinaan. (Euroopan parlamentti, 2018c) Kiina 

on kieltänyt muovijätteen tuonnin maahansa vuoden 2018 alussa (Kerola, 2019). Tämä oli 
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sykäys Euroopan Muovistrategialle. Muovistrategian tavoitteena on, että  vuoteen 2030 

mennessä kaikki myytävä muovi on kierrätettävissä. (Euroopan parlamentti, 2018a)  

Kuva 1: Muovin käyttö̈ ja kierrätys EU:ssa (Euroopan parlamentti, 2018c)  

 

3.3.1 Mikromuovit EU:ssa  

Mikromuoveja ei oikeastaan ole eritelty muoveihin ja synteettisiin kumeihin, vaan mikro- 

muovit terminä käsittävät sekä muoveja että synteettisiä kumeja. (Euroopan parlamentti, 

2018b kts. myös Nokianrenkaat, n.d.)  

Euroopan parlamentin jäsenet (jäljempänä mepit [members of the European Parliament]) 

ovat ehdottaneet tiukempia säännöksiä primaarisille mikromuovilähteille. Euroopan unionin 

mepit ovat hyväksyneet syyskuussa 2018 muovistrategian, jonka tavoitteena on lisätä muo-

vijätteen kierrätysastetta. Samassa tilaisuudessa he vaativat komissiota esittämään kieltoa 

tarkoituksella lisätyille mikromuoveille kosmetiikka- ja puhdistusaineissa vuoteen 2020 men-

nessä. Toimenpiteillä oli tarkoitus vähentää luontoon päätyvän muovin määrää. Lokakuussa 

2018 hyväksyttiin tiettyjen kertakäyttömuovien kielto. Listalle lisättiin OXO-hajoavat muovit. 

(Euroopan parlamentti, 2018b)  
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Uusin eurooppalainen direktiivi on nyt valmis ja jokainen Euroopan unionin jäsenmaa vie di-

rektiivin omaan lainsäädäntöönsä määräajan kuluessa. Direktiivi on nimeltään ker-

takäyttömuovidirektiivi, ns. SUP-direktiivi, virallisemmin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2019/904, annettu 5.6.2019, tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen 

vähentämisestä. Direktiivillä pyritään vähentämään lisääntyvää muovijätteen määrää ja 

muovijätteen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että muo-

vituotteille on saatava aikaiseksi kiertotalouden mukainen elinkaari. Lisäksi joidenkin muovi-

valmisteiden kulutusta rajoitetaan. Käytössä etusijalle nostetaan kestävät ja myrkyttömät 

uudelleenkäytettävät muovit. Myös maalta kulkeutuvaa roskaa mereen tulee direktiivin mu-

kaan ehkäistä ja muovijätteen määriä seurata. Vuonna 2030 tulee kaikkien muovipakkausten 

olla uudelleenkäytettäviä tai helposti kierrätettäviä. Kertakäyttömuovidirektiivin tarkoituk-

sena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Sen on oltava kansallisessa 

lainsäädännössä voimassa 3.7.2021 mennessä. Mikromuovit eivät kuulu tämän direktiivin 

piiriin. Mikromuovit voivat aiheuttaa merkittävää saastumista maa-alueilla ja merissä. Mikro-

muoveille EU on etsimässä omaa toimintamallia. Unioni kannustaa tuottajia rajoittamaan 

mikromuovien käyttöä tuotteissa. (Euroopan parlamentti, 2019)  

3.4 Synteettiset materiaalit Suomessa  

Suomessa muovin kulutus on kasvanut moninkertaisesti. Vuonna 1955 muovia kulutettiin 

keskimäärin 26 kg / hlö/ vuosi kun 60 – luvun lopulla suomalaiset käyttivät muovia keskimää-

rin 34,5 kg /hlö /vuosi. (Ekokumppanit, 2020)  

Muovin kulutus on moninkertaistunut vuosikymmenien aikana, sillä materiaalina se on hel-

posti muovailtavaa ja kevyttä. Se on edullista, kestävää, kestomuovien osalta uudelleen 

kierrätettävää, muovailtavaa ja sen vuoksi sillä voidaan korvata perinteisempiä materiaaleja. 

(Plasthouse, 2018)  

Synteettisiin materiaaleihin luetaan mm. kierrätetyistä autonrenkaista valmistetut kierrätys-

kumituotteet. Suomessa autonrenkaiden kierrätysaste on vakiintunut 90 % paikkeille. (Ren-

gaskierrätys, 2014)  
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Melkein kaikki muovilaadut ovat kierrätettävissä joko materiaalikierrätyksenä (esim. pullo-

pantit), uusioraaka-ainemateriaalina tai polttona. PVC-muovin kierrättäminen on ongelmal-

lisinta, sillä isoina määrinä PVC muovi ei sovellu polttolaitokseen. Sen poltossa syntyy suuria 

määriä HCl- ja dioksiinipitoisuuksia. Suomessa ei liioin ole laitosta, joka voisi käyttää PVC 

muovia uudestaan valmistamalla siitä kierrätysmuovia. (Jaakola, 2020, ss. 15–30)  

Yleisnimenä mikromuoveilla tarkoitetaan myös synteettisiä kumeja muovien lisäksi. Jatkossa 

puhutaan muoveista tai mikromuoveista, vaikka osa materiaalista olisikin synteettistä kumia. 

Jollei asia yhteys erikseen vaadi kertomaan, että kyseessä on tietynlainen synteettinen kumi.  

3.4.1 Viherrakentamisen synteettiset materiaalit  

Viherrakentamisesta ei löydy erikseen tunnuslukuja eikä tilastoja muovien käytöstä. Se sisäl-

tynee maa- ja vesirakentamiseen. Rakentaminen käsittää koko sektorin talonrakentamisesta, 

infra-, maa- ja viherrakentamiseen. Näistä rakentamisen sektoreista on vaikea saada muovin 

käyttöön liittyviä tunnuslukuja sektoreittain. Niitä voi laskeskella suhteellisina teoreettisina 

lukuina teollisuuden talouden tunnuslukujen ja käytettyjen muovien määrien avulla tuotan-

toaloittain. Se ei kuitenkaan anna realistista kuvaa ja on teoreettinen.  

Yleisesti rakentamisessa käytetään melko paljon synteettisiä materiaaleja. Rakennusteolli-

suuden muovien osuus oli viidenneksen eli 120 000 tonnia koko Suomen muovituotannosta 

vuonna 2019. Muovia käytettiin noin 600 000 tonnia vuodessa. (Pohjakallio, 2019, s. 20)  

Synteettistä kumirouhetta valmistetaan käytetyistä autonrenkaista. Autonrenkaita kierräte-

tään Suomessa hyvin. Osa renkaista menee uudelleen pinnoitukseen, osa käytetään muuten 

kierrättäen. Iso osa tästä materiaalista käytetään n. 35 000 tonnia maa- ja vesirakentami-

sessa kuten leikkipaikkojen putoamisalustoissa ja liikuntapaikkojen pinnoitteina. Vuonna 

2018 kierrätetyn autonrengaskumin hyötykäytön määrä oli jo yli 60 000 tonnia ja vuonna 

2019 määrä on kasvanut yli 70 000 tonniin. (Rengaskierrätys, n.d.)  

Muoveja käytetään infrarakentamisen materiaaleissa. Näitä erilaisia muoveja asennetaan 

maan alle. Rummut, salaojaputket ja -kaivot, vesi- ja viemäriverkoston materiaalit, sakokai-

vot ja suodatinkankaat ovat yleisimpiä maanalaisia muoveja. Näitä käytetään hankintahin-

nan edullisuuden vuoksi korvaamaan mm. betonisia valmisteita. (Hyttinen, 2012 s. 40)  
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Infrarakentamisessa maanpäällisiä muoveja käytetään ehkä enemmän viherrakentamisessa. 

Viherrakentamisessa käytetään muoveja ovat mm. erilaiset kastelujärjestelmissä, istutusten 

rajausmateriaaleissa, leikkipaikkojen turva-alustoissa, liikuntapaikkojen pinnoitteissa, kalus-

teissa ja varusteissa (mm. isot kukkaruukut), katekankaissa ja viherkattorakenteiden eris-

teissä jne. (Schetelig, 2020: Eg-trading, 2018: Unisport 2020: Unisport 2020a)  

3.5 Mikromuovien syntyminen  

Muovit ovat isolta osalta hajoamattomia tai hitaasti hajoavia. Muoveista muodostuu mikro-

muoveja sään, kulumisen, auringon, kemikaalien ja hapettumisen vaikutuksesta. Mikro- 

muoveiksi kutsutaan muovin kappaleita, jotka ovat alle 5 mm – 0,001 mm kokoisia. Mikro-

muovit voivat olla tyypeiltään fragmentteja (fragments), pellettejä (pellets), vaahtomuoveja 

(foams), kalvoja (films) tai kuituja (fibres). Nanomuovit ovat alle 1 μm kokoisia muovihiukka-

sia. (Laukkanen, 2018, s.5: Euroopan parlamentti, 2018b)  

Mikromuovia syntyy erilaisin tavoin. UV-säteily, sään vaihtelu ja mekaaninen hankaus irrot-

tavat muovisista tuotteista hiukkasia, mikro- ja nanomuovia. Lisäksi mikromuoveja valmiste-

taan tarkoituksella. Rakentamisen hiekkapuhalluksen ”hiekka” voi olla kvartsihiekan sijasta 

muovirakeita ja muovitehtaille toimitetaan muovin raaka-ainetta granulaatteina, jotka muis-

tuttavat pieniä helmiä. (Plasthouse, 2018)  

Mikromuoveja löytyy jo kaikkialta. Mikromuoveja on maaperässä, maan pieneliöstössä, kas-

veissa, merissä ja vesiympäristöissä. Niitä on löydetty myös juomista ja ruoista sekä ihmisten 

ulosteesta. Mikromuovit luokitellaan primaarisiin ja sekundaarisiin mikromuoveihin synty-

lähteen perusteella. Primaarisilla tarkoitetaan sellaisia mikromuoveja, jotka vapautuvat luon-

toon valmiiksi pieninä partikkeleina. Sekundaariset mikromuovit hajoavat isommista 

muoveista ajan kuluessa pienempiin osiin. (Euroopan parlamentti, 2018b)  

3.6 Mikromuovien tunnetut ympäristöhaitat  

Mikromuovit ovat merkittävä ympäristöä pilaava tekijä.  Vesistöihin arvioidaan kulkeutuvan 

ympäristön primaareista mikromuoveista 48 % ja 52 % mikromuoveista uskotaan jäävän 

maaperään tai yhdyskuntalietteeseen. (SAM, 2018) 
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Mikromuoveja löytyy syvältä maaperästä ja mikromuovien kulkeutuminen pohjavesiin on 

merkittävä riski. Ne uhkaavat puhtaita vesivarantoja. Havaintoja mikromuoveista löytyy 

maaperän sedimenttikerroksista aina siitä lähtien kun muovia on alettu tuottamaan. Mikro-

muovien määrä tulee kasvamaan ja on suoraan verrattavissa muovin tuotantoon ja kulutuk-

seen. (Piirainen, 2018)  

Koska mikromuoveja löytyy ilmasta, maaperästä, vesistöistä, meristä, eliöistä ja joistakin 

elintarvikkeistamme, on todennäköistä, että edellä mainituista kohteista löytyy yhtä lailla 

myös nanomuoveja. Tiedemaailma, poliitikot ja suuri yleisö ovat alkaneet käsittämään 

mikro- ja nanomuovien riskit ympäristölle, eliöstölle ja ihmisen terveydelle. Mikro- ja nano-

muovien haitoista vesistöissä, merissä ja rannikkoalueilla tiedetään jonkin verran, mutta hai-

toista maaperässä tunnetaan vähemmän ja ihmiselle aiheutuvista haitoista ei ole juurikaan 

tutkimuksia. Suurin uhka lienee kemikaaleissa, jotka sitoutuvat mikro- ja nanomuoveihin tai 

kemikaaleihin, joita käytetään muovien valmistuksessa. On olemassa tutkimuksia laborato-

rio-oloissa, joissa mikro- ja nanomuovien kemikaalit aiheuttavat merieliöstölle fyysisiä hait-

toja, kuten stressiä ja tulehduksia. Vielä ei tiedetä, tapahtuuko näin luonnossa. (SAPEA, 2019 

ss. 10–12)  

Puhtaat muovit eivät sinällään ole haitallisia. Muovien ominaisuuksien saamiseen käytetty-

jen kemikaalien tiedetään osan olevan haitallisia, esim. ftalaatit haittaavat ihmisen hormoni-

toimintaa. Muovien ja kumien kyky sitoa itseensä valmistuksessa käytettyjä sekä 

ympäristössä olevia kemikaaleja ja kyky luovuttaa kemikaaleja eteenpäin aiheuttavat labora-

torio oloissa haittaa merieliöstöille ja ihmissolunäytteille. Autonrengaskumirouheesta liukeni 

merkittäviä määriä PAH-yhdisteitä tutkittavana oleviin liejusimpukoihin. Autonrengaskumi-

rouheiden haitta-aineet vaikuttivat heikentävästi planktonien elinvoimaisuuteen. (SYKE, 

2020)  

3.6.1 Mikromuovit vesistöissä  

Joka vuosi arviolta 8 miljoonaa tonnia muovia päätyy valtameriin. Tätä määrää kuvaa hyvin 

seuraava kuvaus: joka minuutti jäteautollinen muoviroskaa kipataan mereen. Meriroska hait- 

taa yli 800 meressä elävää lajia, joista 15 on uhanalaisia.  Lisäksi muoviroska kulkeutuu 
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ravintoketjussa merenelävistä ihmisravintoon nano- ja mikromuoveina, joskus isompina 

muovikappaleina. (UN NEWS, 2019)  

Muovijäte ja mikromuovit ovat nousseet ihmisten tietoisuuteen valtamerien muoviroska- 

lauttojen ja rantojen roskaantumisen myötä. Nyt tutkitaan muovien vaikutuksia merien 

ekosysteemipalveluihin, maaperään, maaperäeliöstöön, merieläimiin ja ihmisiin. Mikro- 

muovit, maksimissaan 5 mm kokoisia kappaleita, kulkeutuvat eliöiden suoliston läpi, mutta 

nanomuovit ovat hankalampia. Näiden on todettu mm. hidastavan kalojen elintoimintoja ja 

kulkeutuvan kalojen aivoihin. Mikro- ja nanomuovien vaikutuksista ihmisiin ei vielä tiedetä 

riittävästi. (NRK_TV, 2018)  

Tutkimusalana mikromuovit ovat melko uusi ja tutkimusmenetelmiä kehitetään. Nano-

muovit ovat vaikeita havaita ilman erikoislaitteita. Mikromuovien määritelmäkään ei ole va-

kiintunut, vaikka yleisesti puhutaan muovipartikkeleista, jotka ovat alle 5 mm kokoisia. Ei ole 

ihan selkeää luetaanko autonrengaskumi mikromuoveihin vai pitäisikö mikromuovit vielä 

luokitella kemiallisesti. (SYKE 2020) 

Mikromuovit käyttäytyvät vesistöissä eri tavalla riippuen muovin tiheydestä/painosta. Vettä 

kevyempiä muovilaatuja ovat PE-LD, PE-HD, PP ja EPS sekä XPS (styroxit ja muut vaahdotetut 

muovit). Vettä raskaampia ovat taas PA, PVC ja PET. (SYKE, 2020)  

Vuonna 2012 merien roskaantumisen tutkimuksessa Suomenlahdella havaittiin mikromuo-

veja muoviroskan lisäksi. Vuoden 2012 pintanäytteissä oli mikromuoveja > 100 

µm:1,3±1,9/m³ ja >300µm: 0,60±0,4/m³ (alle 300 mikrometrin hiukkanen tarkoittaa yhtä 

mikromuovihiukkasta kuutiossa vettä). Näytteitä kerättiin kahdella eri tavalla, käytettiin 

kahta eri suodinkokoa ja/tai haavin kokoa. Mikromuoveja tarkasteltiin valomikroskopialla ja 

erotettiin toisista hiukkaisista kuuman neulan avulla. Mikromuovit sulavat kuuman neulan 

ansiosta, muut materiaalit eivät sula ja tartu kiinni neulaan. MIF-hankkeen (vuosina 2016–

2020 aikana) mikromuovimäärät olivat paikoin 10-kertaisia verrattuna vuoden 2012 avome-

ritutkimuksen tuloksiin. MIF-hankkeessa käytettiin viittä eri menetelmää mikromuovien tut-

kimuksessa: Mantahaavia, MultiNet-laite, vertikaalihaavi (WP2-tyyppi), pumppua (suotimien 

koot: 20-100 µm; 100 - 300µm, > 300 µm) ja vedennoudinta (häiritsemätön vesinäyte). MIF-

hankkeessa kerättiin näytteitä 7 pisteeltä Kotkan ja Vaasan väliltä. Vesinäytteet pumpattiin 
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pintavedestä. Näytteet analysoitiin samoin kuin vuoden 2012 tutkimuksessa. Mikromuovien 

kokonaispitoisuus keskimäärin: 16.2±11.2 kpl /m³ ja suurimmat pitoisuudet Helsingissä Laa-

jalahdella, keskimäärin 33,9 kpl/m³. Paraisilla taas ei löytynyt mikromuovia lainkaan näyt-

teistä. Samalla MIF hankkeessa tutkittiin myös avomerien mikromuovitilannetta. 

Vedennoutimella otetut mikromuovinäytteet olivat selvästi korkeammat kuin haavinäytteet: 

• Haavinäytteet (>100µm): 0–1,6 kpl/m³ 

• Vesinäytteet (>100µm): 66,7–266,7 kpl/m³ 

• Vesinäytteet (kaikki >20µm): 20–1700 kpl/m³ 

Molemmissa näytetyypeissä yleisimpiä muovilaatuja olivat PE, PP ja PS. (SYKE, 2020) 

Yleisesti mikromuovit sisältävät käsitteenä muovien lisäksi synteettiset kumilaadut. Hulevesi-

tutkimuksessa Espoossa yleisimmät muovilaadut olivat PE ja PP. Merikaloissa ja makeanve-

den kaloista yleisimmin löytyneitä muovilaatuja olivat PE, PP ja PET.  Suomen vesistöistä tai 

vesieliöstöistä tutkittuja muovilaatuja ovat; Kallaveden pintavesistä PET kuitu 30 %, PAN 

kuitu 20 %, PP kuitu 14 %, PET 1 %, PP 13 %, PE 12 %, PVC 12 %, PS 1 % ja PMMA 6 % sekä 

Itämeren pohjassa elävistä liejusimpukoista on löydetty seuraavia mikromuoveja PP 57 %, PE 

12 %, PVC 1 %, PMMA 2 % ja PA 17 % (SYKE, 2020).  

3.6.2 Mikromuovit maaperässä  

Mikromuoveja kulkeutuu maaperään ihmisten toimien kautta. Lisäksi yhdyskuntalietteestä 

valmistetaan teollisia kasvualustoja, joissa on vedenpuhdistuslaitoksessa lietteeseen seu-

loontuneet mikromuovit. (SYKE, 2017)  

Kiinassa toteutetussa maaperän mikromuovitutkimuksessa maaperästä yleisimpiä löydettyjä 

mikromuoveja olivat PP 50, 51 %, PE 43,43 % ja PET 6,06 % (Laukkanen, 2018 ss. 14–15).  

Mikromuoveja on jo syvällä maaperässä. Osa mikromuoveista voi kulkeutua edelleen ravin-

toketjuun. Jätevesiliete voi olla merkittävä lähde mikromuovin kulkeutumisessa maaperään. 

Jätevesipuhdistamoiden lietteet hyödynnetään 90 % viherrakentamisessa kaupallisen kasvu-

alustan kompostina tai maataloudessa maan parannusaineena. (Piirainen, 2019)  
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Yhdyskuntalietteen mikromuovien kulkeutumisesta viljelysmaille lietteen lannoitekäytön 

seurauksena tehdyssä tutkimuksessa todetaan, ettei tällä hetkellä ole olemassa sellaista pro-

sessia, joka poistaisi lietteestä mikromuovit. Mikromuovit voivat vaikuttaa heikentävästi 

maaperän ekosysteemipalveluihin, satoon ja karjaan joko suoraan tai välillisesti. Osa mikro-

muovien ympäristövaikutuksista voivat olla ekotoksisia. Puhdistamolietteissä voi olla mm. 

PBC:tä, dioksiineja, DDT:tä ja PAH-yhdisteitä. (Nizzetto, L., Futter, M. ja Langaas, S., 2019)  

Suomessa on myös tutkittu lietteen haitta-aineita. Merkityksellisimpiä näyttäisivät olevan 

eräät orgaaniset haitta-aineet kuten perfluorattu yhdiste PFOS, palonestoaine TBBPA ja anti-

biootit norfloksasiini, ofloksaniini ja siproflaksiinin, joiden arveltiin aiheuttavan ympäristölle 

merkittävimmän haitan. Mikromuoveista oli tässä tutkimuksessa viitattu lähinnä liikenteen 

mikromuoveihin, vaikka tiedetään, että lietteen käsittelyssä jää lietteeseen mikromuoveja, 

sillä harmaa vesi mitä puhdistamon jälkeen johdetaan vesistöihin sisältää mikromuoveja alle 

1%.  (SYKE, 2017: Vieno, N., Sarvi, M., Salo, T., Rämö, S., Ylivainio, K., Pitkänen, T. & Kusetsov, 

J, 2018)  

3.6.3 Mikromuovit kasveissa  

Maaperän  mikromuovien analysointimenetelmät, saastumisen tavat sekä ekologinen riski -

tutkimuksessa tunnistettiin maa-aineksista yhdeksän muovilaatua; PP, PE, PA, PC, ABS, 

PMMA ja PS. Johtopäätöksenä tutkimuksessa oli, että mikromuovit voivat vaikuttaa maape-

rän mikrobieliöstöön, ruoantuotantoon ja ruokaketjun kautta ihmisterveyteen. (He, D., Luo, 

Y., Lu, S., Song, Y. & Lei, L. 2018)  

Mikromuovien PC, PAN, PA, PES ja PE vaikutuksia maaperän mururakenteeseen sekä maan 

mikrobieliöstöön on myös tutkittu. Maaperän mururakenteeseen ei näyttänyt olevan mikro-

muoveilla merkittävää vaikutusta mutta vaikutuksia havaittiin sekä vesitalouteen että maa-

perän mikrobieliöstölle. Tutkimuksen johtopäätöksenä todettiin, että mikromuovit 

vaikuttavat maaperään ja maaperän eliöstöön ja niitä voidaan pitää merkittävänä riskinä 

maaperän ekosysteemipalveluille. (Machado, A., Lau, C., Till, J., Kloas, W., Lehman, A., 

Becker, R. & C.Rillig, M. 2018)  
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Lierot siirtävät mikromuoveja maaperässä syvemmälle toteuttaessaan luonnollista toimin-

taansa. Tutkimuksessa lierot altistettiin PE mikromuoveille. Tutkimuksessa maa-ainekset oli-

vat puhtaita mikromuoveista ja eri laatuisia. Lierot altistettiin PE mikromuoville. Lierojen 

luontaisen toiminnan kautta mikromuovit kulkeutuvat syvemmälle ja syvemmälle maape-

rään. Mikromuovien kulkeutuminen syvälle maaperään aiheuttaa riskin pohjavesien saastu-

miselle. (C.Rillig, M., Ziersch, L. & Hempel, S., 2017)  

Polyeteenimikromuovit näyttivät aiheuttavan muutoksia hyppyhäntäisten käyttäytymiseen 

ja lisääntymisterveyteen. Tutkimuksen edetessä hyppyhäntäisten kuolleisuus kasvoi mikro-

muovia sisältävissä testiastioissa verrattuna kontrolliryhmään.  Mikromuovit vaikuttivat hyp-

pyhäntäisten suolistoflooraan, syömiseen, käyttäytymiseen, kasvuun ja aineenvaihduntaan. 

(Ju, H., Zhu, D. ja Qiao, M., 2019)  

Mikromuovien vaikutuksista kasveihin tehdyssä tutkimuksessa todettiin mikromuovien vai-

kuttavan maaperän lisäksi kasvien hiilensidontaan, ravinteiden ottoon ja juurten kasvuun. 

Tutkimuksessa käytettiin erilaisia muovihiukkastyyppejä: fragmentteja (fragments), kuituja 

(fibres), katekankaita (films), biohajoavia muoveja (biodegrable) ja nanomuoveja (nanoPlas-

tics). Mikromuovit voivat vaikuttaa sekä poistiivisesti että negatiivisesti kasvien kasvuun. 

Mikromuovit voivat olla toksisia kasveille ja toksiset aineet ovat mikromuoveissa olemassa 

ennen maaperään joutumista. Nanomuovien uskotaan olevan suoraan myrkyllisiä maan mik-

robieliöstölle. Nanomuovien tiedetään kulkeutuvan juuriston kautta kasviin ja ne saattavat 

siten kulkeutua myös ihmisravinnoksi. Mikro- ja nanomuovien vaikutukset vaihtelevat eri 

kasveilla. Positiiviset vaikutukset liittyvät lähinnä ravinnetalouteen ja ravinteiden saaminen 

kasvoi käytettäessä biohajoavia muoveja. Maaperän rakenteeseen muoveilla oli vaikutusta, 

mutta mekanismit sekä vaikutukset olivat vielä tuntemattomia. Globaalisti aihetta tulee tut-

kia lisää. (C. Rillig, M., Lehman, A., Machando, A. ja Yang, G. 2019)  

Tutkimuksessa polystyreenimikromuovit (mm. vaahdotettuna styrox EPS) vaikuttavat härkä-

pavun juurten kasvuun. PS-mikromuovien toksisuutta arvioitiin hapettumisreaktion ja mui-

den kasvuun vaikuttavien mitattavien tekijöiden kautta. Tutkimuksessa havaittiin, että vain 

suurin annostus PS mikromuovia (100 mg/l) vaikutti juurten kasvuun. Tutkimuksen johtopää-

töksessä todetaan, että suurilla altistusmäärillä oli myös vaikutusta aineenvaihduntatuottei-

siin ja mm. vapaiden radikaalien esiintymiseen. Johtopäätöksenä voitiin todeta, että mikro- 



14 

 

ja nanomuovit vaikuttavat negatiivisesti kasveihin ja siten mikro- ja nanomuoveja tulee pitää 

ekologisena riskinä lehtivihreää yhteyttäville kasveille. (Jiang, X., Chen, H., Liao, Y. Ye, Z., Li, 

M. & Klobucar, G., 2019)  

3.6.4 Mikromuovien haitta-aineet  

Euroopan ruokaturvallisuusvirasto tutki vuonna 2016 ensimmäistä kertaa mikro- ja nano- 

muoveja ruoassa, erityisesti merenelävissä. Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, ettei nano- ja 

mikromuovien myrkyllisyydestä ole saatavilla riittävästi tietoa. Tutkituista lähteistä selvisi 

kuitenkin se, että mikro- ja nanomuovit ja varsinkin nanomuovit voivat tunkeutua syvälle eli-

miin. Myrkyllisyystiedot olivat tuolloin puutteellisia, jotta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä 

mikromuovien haitallisuudesta ihmisterveydelle. (SAM, 2018, s.20)  

Mikromuovit voivat luovuttaa muovien valmistuksessa käytettyjä kemikaaleja ympäristöön, 

mutta ne voivat myös absorboida ympäristössä olevia kemikaaleja itseensä (Laukkanen, 

2018, s. 17).  

Tunnetuimpia ihmisterveydelle synteettisten muovien haitallisia lisäaineita ovat mm. bisofe-

noli-A ja ftalaatit (ECHA, n.d.).  

Muovien lisäaineista lähinnä ftalaattien terveysvaikutuksia ihmisille on tutkittu. Syy-yhteyttä 

ei vielä tunneta, mutta ftalaattien tiedetään haittaavan ihmisen hormoni- ja aineenvaihdun-

tatoimintaa ja siten vaikuttaa mm. liikalihavuuteen ja diabeteksen puhkeamiseen. (THL, 

2019).  

Synteettisistä kumivalmisteista (autonrenkaista) liukeni laboratoriotesteissä eniten kuparia, 

sinkkiä ja booria. Monikerrosmuovista liukeni laboratorioloissa monia metalleja; kobolttia, 

nikkeliä, kuparia, sinkkiä, bromia ja lyijyä. Monikerrosmuovin korkeimmat metallilaadut oli-

vat samoja autonrengaskumin kanssa eli kuparia, sinkkiä ja bromia. Eniten aromaattisia yh-

disteitä liukeni sen sijaan PET-muovista. Kokonaisuudessaan pitoisuudet ovat hyvin pieniä 

pitoisuuksia yleisesti mg/l. Kumeista sen sijaan nousi 100x muoveihin verrattuna. Bromia ja 

sinkki voivat olla haitallisia ihmiselle liiallisina määrinä. Tuloksia saatiin uuttamalla kemialli-

sesti mikromuovikappaleita ja altistamalla kahdella eri pitoisuudella; 0,4 % ja 0,2 %, ihmisen 

soluja laboratorio-olosuhteissa. Suurimmat reaktiot soluissa olivat PET ja PLT-muovien 
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(kerrosmuoveja, useampi muovilaatu) liuoksilla. Johtopäätöksenä todettiin, että orgaanisten 

yhdisteiden ja metallien yhteisvaikutus todennäköisesti lisää haitallisuutta. Luonnossa esiin-

tyvien pitoisuuksien määristä tai annosten suuruuksista ei ole tietoa. Tutkimustuloksilla voi 

olla vaikutusta mm. materiaalien kierrätykseen, varsinkin jos vastaavan tyylisiä haitta-aine-

tutkimuksissa tulee samanlaisia tuloksia. (SYKE, 2020).  

Jalkapallokenttien kumirouhe voi olla merkittävä paikallinen lähde mikromuoveille. Kumi-

rouhe on irtonaista ja se kulkeutuu pelaajien sekä huoltotoimien yhteydessä lähiympäris-

töön. (Tirroniemi, 2020).  

PAH-yhdisteiden terveyshaitallisuuden vuoksi tekonurmet ja terveysriskit opinnäytetyössä 

suositellaan SBR-kumirouheen käytön lopettamista, erityisesti sisähalleista, vaikka itse mate-

riaali täyttää olemassa olevat vaatimukset ja standardit: THL tutkimuksessa oli tutkittu PAH-

yhdisteiden pitoisuuksia jalkapallon sisähalleissa ja SBR-kumirouheessa oli korkeimmat luke-

mat (38–81 mg/kg). VOC-yhdisteitä havaittiin kaikkien hallien sisäilmasta, myös niistä, joissa 

oli SBR:n sijaan käytetty EPDM tai TPE-O kumirouheita. SBR-kumirouhe sisähalleissa höyrys-

tyi ja siitä löytyi suurimmat määrät betsotiatsolia ja aldehydejä sekä ketoneita. Nämä haitta-

aineet ärsyttävät hengitysteitä, silmiä ja ihoa. (Golbadan, 2017, s.32: THL, 2015, s.4 ja s.31).  

Vaikka THL:n suositus koskee sisällä olevia jalkapallotiloja, on hyvä pohtia, pitäisikö SBR-

kumirouheet korvata muilla valmisteilla myös ulkotiloissa. Määrällisesti opinnäytetyössä syn-

teettisiä materiaaleja oli eniten käytetty Kontulan liikuntapuistossa, jossa oli jalkapalloken-

tän materiaalit mukana. Lisäksi pitää muistaa muovin ja synteettisen kumin kyky absorboida 

itseensä ympäristön haitta-aineita. SBR-kumirouhetta käytetään todennäköisesti saatavuu-

den helppouden vuoksi, mutta myös kustannussäästöjen takia. 

Yhdysvaltojen Pasific NorthWestissä havahduttiin lohien mystisiin joukkokuolemiin rankka- 

sateiden jälkeen. Tutkimuksessa selvisi, että tiealueen hulevedet valuivat läheiseen lohijo-

keen. Tutkimuksessa löydettiin muutama sata tuntematonta kemikaalia. Haitalliseksi kemi-

kaaliksi epäillään 6PPD- kiniiniä, jota käytetään autonrenkaiden valmistuksessa. Nyt tutkitaan 

6PPD-kiniinin vaikutusmekanismia lohikuolemissa. 6PPD-kiniini on hyvin yleinen kemikaali 

kaikkialla maailmassa maanteiden läheisyydessä. Siksi on tärkeää, että tutkimusta jatketaan 
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ja selvitetään perus- teellisesti, mikä tekijä tai kemikaali mahdollisesti on aiheuttanut lohi-

kuolemia. (Stokstad, 2020)  

3.7 Korvaavia uusiutuvia tai kierrätysmateriaaleja 

Opinnäyteyön yhtenä osiona oli selvittää uusiutuvista materiaaleista synteettisiä materiaa-

leja korvavia tuotteita. Aineistoa on selvitetty pääosin internetissä tehtyjen materiaalihaku-

jen sekä kirjallisuuslähteiden avulla. Lisäksi on tehty tarkentavia kysymyksiä joidenkin 

tuotteiden osalta jälleenmyyjille, valmistajille tai maahantuojalle. Opinnäytetyössä ei oteta 

kantaa hiilijalanjälkeen, koska työssä keskitytään enemmän mikromuovien haittoihin sekä 

niiden ehkäisemiseen mm. materiaalin korvaamisella muovittomalla materiaalilla.  

Uusiutuvia materiaaleja ovat ensisijaisesti luonnon materiaalit, jotka ovat kasvipohjaisia ja 

eivät aiheuta hajotessaan mikromuoveja ympäristöön. Myös kierrätysmateriaalit ovat osal-

taan järkevä vaihtoehto, silloin kun niistä ei ole ympäristölle haittaa, sillä niiden hyödyntämi-

nen vähentää neitseellisten materiaalien käytön tarvetta. Kiertotalous on yksi keino säästää 

ekosysteemipalveluita. Kierrätettyihin muoveihin voi liittyä problematiikkaa ympäristön ke-

mikaalien osalta. (OPH, n.d.: MMM, n.d.)  

Uusiutuvista materiaaleista valmistetut tuotteet ovat ekologinen valinta, silloin kun ne joko 

ovat osa tuotteen elinkaaren pidennystä, syntyvät tuotannon sivuvirroista, ei kuljeteta kau-

kaa ja ovat uudelleen käytettävissä tai eivät aiheuta haittaa ympäristölle ajan kuluessa esim. 

maatuessaan. Materiaalien ja energian käyttö on säästeliästä, kestävällä pohjalla ja suosi-

taan uusiutuvista luonnonmateriaaleista valmistettuja tuotteita. Ekologisista materiaaleista, 

jotka voivat olla myös kierrätysmateriaaleja, ei saa olla haittaa ympäristölle eikä terveydelle. 

(Hyttinen, 2012, ss. 11–18) 

3.7.1 Puu viherrakentamisen uusiutuvana materiaalina 

Puu on kestävä ja kevyt viherrakentamisessa käytetty materiaali. Sen tuottaminen tapahtuu 

lähellä ja kestävästi. Puun työstäminen vapauttaa ilmastoon vähemmän hiilidioksidia kuin 

esimerkiksi betonin. Puumateriaalia käsitellään kemiallisesti, joka heikentää puun ekologi-

suutta sillä osa kemiallisista aineista voivat olla haitallisia ympäristölle. Käsittelemätön puu 
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voidaan hyödyntää mm. maatäytöissä, käsitellyt puut poltetaan teollisuuslaitoksissa. (Hytti-

nen, 2012 s. 28–32) 

 

Puuta on käytetty viherrakentamisessa mm. käytävien rajausmateriaalina, rinteiden maa-ai-

neksen sitomiseen, kalusteissa ja varusteissa. Puuta käytetään myös kasvillisuusalueiden 

suojaukseen aitoina, puiden tukiseipäinä ja erilaisina katteina. (Soini, 1997) 

 

Puupohjaiset katteet suojaavat kasvillisuusalueita rikkakasveilta sekä pitävät maaperän kos-

teuden tasaisena. Katteina voidaan puusta käyttää männynkuorikatetta, haketta ja sahanpu-

ruakin. (Luoto & Luoto, 2020 ss.106–107) 

Puusta on myös valmistettu toiminnallisille alueille sekä putoamisalustaa varten haketta että 

jalkapallokenttien täyteaineeksi puurouhetta (Lappset, 2020: Lappset, 2021). Toiminnallisten 

alueiden materiaalit perustuvat alan standardeihin ja lajiliittojen laatimiin vaatimuksiin. Jal-

kapallokenttien materiaaleille on omat vaatimukset, kuten muillakin liikuntaan tarkoitetuilla 

paikoilla. Osalle toiminnoista on Euroopan laajuisesti päätettyjä standardeja, mm. leikkipaik-

kojen putoamisalustoja koskee standardi SF-EN 1177:2018 (Junttila, E. 2016 s.8: ss.154–173).  

3.7.2 Muut kasvipohjaiset katemateriaalit 

Katteita on markkinoilla nykyään myös maatuvina katekankaina sekä erilaisia silputtuja kas-

vikatetuotteita hakkeiden lisäksi. Näitä ovat mm. kaakaohake ja hamppukate. Maatuvia ka-

tekankaita on valmistettu mm. paperista, kookoskuidusta. Myös puiden paakkujen 

suojaamiseen kangasta löytyy nykyään maatuvana. (Leppänen, 2015.ss.6–12: hamppu-

kauppa, 2014: Schetelig, 2020) 

Katekankaina on usean vuoden ajan käytetty erilaisia muovipohjaisia katekankaita, jotka ei-

vät maadu tai maatuvat todella hitaasti muuttuen ajan kuluessa ympäristön mikromuoviros-

kaksi. Niiden epäillään aiheuttavan haittaa kasvien kasvulle ja paikoin niistä on hankala 

torjua rikkakasveja.  
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Kasvipohjaiset katteet 

• pahviset katteet puiden tyville, markkinanimeltään taimitassu ja on tarkoitettu ensisi-

jaisesti metsätaimille (EcoPulp.fi, n.d.) 

• maatuvat katekankaat esim. Ökylus, Greenfix 11 täysin biohajoava kookoskuita-

matto, biohajoavat EG-Weed UB ja EG-Weed Bio Extreme biomatot, paperinen bio-

hajoava viljelykate ja kompostoituva puutarhakalvo (Schetelig, n.d.: EG-trading, n.d.: 

Hortex, n.d.)  

• hamppukate on luonnonmateriaali ja toimii samalla ideologialla kuin puiden katteet 

ja järviruokokate. (Hamppukauppa, 2014: Ympäristö, 2014a)  

• olkikate soveltuu hyvin niille kasveille, jotka eivät tarvitse paljoa typpeä. Olki maatuu 

kuten muutkin kasvipohjaiset katteet. (Luoto & Luoto, 2020, s.104)  

Katteiden käyttöominaisuuksia on tutkittu Hämeen ammattikorkeakoulun vuonna 2015 

opinnäyteyössä  ja silloin parhaimmiksi valikoituivat männynkuorikate, kuusenkuorikate sekä 

järviruokosilppu. Opinnäytetyössä oli testattu kankaita ja katteita. Katteina oli ollut edellä 

mainittujen lisäksi kaakaohake. (Leppänen, 2015 s. 25)  

 

Kunnossapidon näkökannasta kate + kangas näyttäisivät olevan kaikista taloudellisin vaihto- 

ehto. Tosin tässä opinnäytetyössä ei huomioitu kasvuston uusimisen kustannuksia tai ei siitä 

tullut kokemusta rikkakasvien kasvamisesta kauttaaltaan kankaan lävitse. (Jokinen, 2016)  

3.7.3 Vaihtoehtoiset kierrätysmateriaalit toiminnallisille alueille 

Leikkipaikkojen ja liikuntapaikkojen kuntoilupisteissä voidaan käyttää joustoalustana EcoSur-

facen EcoBond turva-alustaa. Se on valmistettu kierrätetyistä täyskumirenkaista sekä puu-

hakkeesta. Kierrätyskumi (huom. vulganoitu rengas sisälsi rikkiä) on peräisin mm. 

haarukkatrukkien renkaista ja materiaalina ei ole käytetty SBR-kumirenkaita. (Sähköposti, 

EcoSurface 15.2.2021 kts. myös EG-Trading, 2018b) Materiaalia voidaan uusiokäyttää maara-

kentamisessa (toimitetaan maahantuojalle) tai käyttää polttoon. Tuotetta käsitellään kuin 

ongelmajätettä, jos sitä ei toimita maahantuojalle. (Hyttinen, 2012, s.48–49)  
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Jalkapallokentille on myös kumirouheen korvaavan puurouheen lisäksi BioFill niminen täy-

teaine. BioFill  täyteainetta lisätään jalkapallokentille yhtä paksuna kerroksena kuin kumi-

rouhettakin, mutta keveytensä vuoksi, sen levitettävän painon määrä on merkittävästi 

pienempi kuin kumirouheen määrä kg/m². Tuote on valmistettu ruokosokerista ja se on täy-

sin maatuva myös meriolosuhteissa. (Sähköposti, unisport 7.10.2020) 

Uutuutena, tosin ei vielä varsinaisesti markkinoilla oleva tuote, on leca-soramurske. Ramboll 

ja Lappset ovat tätä tuotetta kehittäneet ja testanneet erään helsinkiläisen taloyhtiön pi-

hassa keinun putoamisalustana. Iskutestaus (HIC-testi) oli lupaava, mutta tuotteen soveltu-

vuutta käytön aikana edelleen tutkitaan. (Sähköposti, Ramboll, 29.9.2020)  

3.7.4 Kasvillisuusalueet ja muut taimimateriaalit  

Taimien kasvatukseen kotioloissa on olemassa jo maatuvia ruukkuja. Mm. EcoPulp valmistaa 

kylvöksille sekä kuituruukkuja että turvepohjaisia ruukkuja. (EcoPulp, n.d.) Mutta puutarha-

tuotannolle ei oikein ole hyviä ja kestäviä luonnonmateriaalisia ruukkuja, jollei sitten Sula-

Pac® tuotemerkillä valmistettua raaka-ainetta oteta huomioon. SulaPac®:sta on kaavailtu 

muovia korvaava tuotetta, joka on biohajoava ja luonnonmateriaalista valmistettu. Materi-

aalilla on täydet muovin ominaisuudet, se kestää vettä, happea ja rasvaa. (Biotalous, 2017) 

Muoviruukkujen osalta paras ja toimivin ratkaisu taitaa olla, että käytetään kierrätysmuo-

vista valmistettuja taimiruukkuja. Kierrätysmuoviruukkumerkkejä on useita, mutta ainakin 

teku-blue tuotemerkillä löytyy oma tuotteensa, jonka puhtaus perustuu ko. materiaalin puh-

taaseen ja suljettuun kierrätykseen. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei kierrätettävän muovin jouk-

koon tule muita muovilaatuja tai valmisteita vaan ainoastaan ko. tuotemerkin kierrätettävää 

muoviruukkua. Tässä suljetussa kierrätysrenkaassa ruukkujen väri on sininen. (Sähköposti, 

Pöppelmann GmbH, 12.10.2020)  

Puiden osalta paakutusmateriaalit ovat aikaisemmin olleet maatumattomia. Nyt on yleisty-

nyt maatuvat paakutuskankaat. Ne on valmistettu juutista ja niiden luvataan maatuvan muu-

taman vuoden kuluessa puun istuttamisesta. Sidontanauhoissa sen sijaan on yleistä 

materiaalin synteettisyys, vaikka uusiutuvista materiaaleistakin valmistettuja puiden sidonta-

nauhoja on olemassa. (Viherympäristö, 2020, s.13: Harviala, n.d.: EG-trading, 2018a)  
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Puiden sidontanauhoihin parempia materiaaleja: 

• tervanauha on 70 % puuvillaa, joka on 70 % vähemmän synteettistä materiaalia kuin 

muovi- tai huopanauhoissa (Sähköposti, Savenmaa, 28.8.2020: sähköposti, Harviala, 

14.9.2020). 

• Sustain+ tuotesarjasta löytyy säkkikankainen sidontanauha – 100 % biohajoava (Eg- 

Trading 2018-b) 

• Sustain+ kookosnaru puiden sidontaan on 100 % biohajoava (Eg-Trading, 2018-b).  

3.7.5 Maanalaiset synteettiset materiaalit  

Muovisia putkistoja, järjestelmiä, sähkökaapeleiden eristeitä jne. on vaikea korvata uusiutu- 

villa materiaaleilla. Tässä kohtaa muovi näyttää pitävän pintansa. Joitain kuivatusjärjestelmiä 

(mm. viemäreitä) on toki mm. betonisia. (Soini, 1997) Muovien kierrätettävyyteen on syytä 

jatkossa kiinnittää huomiota. Esimerkiksi PVC-muovit voitaisiin todennäköisesti korvata ko-

konaan paremmin kierrätettävillä muoveilla. Suomessa ei tällä hetkellä kierrätetä PVC-

muovia vaan se kuljetetaan ulkomaille kierrätettäväksi. Sitä ei myöskään voi polttaa mones-

sakaan polttolaitoksessa sen sisältävien kemikaalien vuoksi. (Jaakola, S., 2020)  

Suodatinkankaat ja geotekniset kankaat ovat hankalampia korvattavia. Suodatinkankaita on 

ryhdytty aikoinaan käyttämään, jotta voidaan vähentää suodatinkerroksen paksuutta ja es-

tää eri rakennekerrosten sekoittumisen toisiinsa. Suodatinkerros, jota suodatinkankaalla 

osittain korvataan, on pohjamaan laadusta ja kantavuusluokasta riippuen 100 mm – 250 mm 

paksuinen hiekasta rakennettava rakennekerros. Suodatin- eli kuitukankaat ovat siis aikoi-

naan suunniteltu korvaamaan hiekkaa. Muita geoteknisiä materiaaleja kuten geoverkkoa ja 

bentoniittimattoa käytetään erikoisimissa rakenteen vakautta ja tai eristämistä vaativissa 

kohteissa. Puumateriaalista on joskus rakennettu rinteisiin ristikkoa sitomaan maata. Tarkoi-

tus onkin ollut, että puu ajan kanssa maatuu, mutta istutettu kasvillisuus juurien avulla sitoo 

maan paikoilleen. Tätä rakentamistapaa voisi ehkä edelleenkin käyttää mm. meluvallien pin-

tarakenteissa ja jyrkissä luiskissa korvaamaan synteettisiä geoverkkoja. (Soini, 1997, ss. 126–

144 ja 195–197)  
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3.7.6 Kierrätysmaat ja maa-ainesta korvaavat materiaalit 

Kierrätyskasvualustat ovat olleet jo muutamia vuosia arkipäivää viherrakentamisessa. Kasvu-

alustoja pyritään Helsingin kaupungilla käyttämään uudestaan aina kun on mahdollista. 

Tämä vähentää kuljetusten hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös mm. turpeen käyttöä. (Helsin-

gin kaupunki, 2018a) 

Muita rakennekerroksia voidaan korvata betonimurskeella tai vaahtolasilla. Betonimurske 

soveltuu hyvin myös jakavan kerroksen täyttöaineeksi. Myös vaahtolasi soveltuu maanraken-

tamiseen, se on kevyttä ja materiaalia tarvitaan vähemmän kuin kiviaineksia. Se eristää myös 

lämpöä. (Uusiorakentaminen, 2019: Foamit, n.d.)  
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4 Tutkimusaineisto ja -menetelmät  

Opinnäytetyössä käytettiin aineistona tutkittavien Helsingin kaupungin kohteiden määräluet-

teloita (liitteinä), kirjallisuutta, internet-lähteitä, sähköpostitse materiaalitietoja täydentäviä 

asiantuntijahaastatteluita sekä maastokäyntejä (valokuvat). Valittujen kohteiden määräluet-

teloista käytiin läpi synteettiset materiaalit ja kasvillisuudessa oletettavasti käytetyt muovi-

ruukut. Haasteena oli se, ettei määräluetteloissa ollut määritelty materiaalin laatua tarkasti 

vaan materiaalit oli ilmoitettu yleisnimin. Kasvillisuusluetteloissa ei myöskään ollut kerrottu 

taimimateriaalin ruukun tilavuutta, vaan ne on parhaimman mukaan arvioitu kasvin koon pe-

rusteella.  

Internetistä etsittiin kaupallisilta sivuilta materiaalien valmistustietoja ja käytettiin niitä si-

vustoja, joista helposti löytyi kaivattu tieto; materiaalin laatu ja tuotteen paino. Näin pystyt-

tiin laskemaan teoreettisten synteettisten materiaalien kokonaispainot sekä laaduittain että 

maanalaisina ja -päällisinä arvoina. Maanpäälliset materiaalit kuluvat hypoteesin mukaan 

eniten, sillä ne altistuvat mekaaniselle kulutukselle, säälle ja auringonvalolle, kun maanalai-

set ovat melko stabiilissa tilassa.  

Tutkittavaksi kohteiksi valittiin erilaisia viherrakentamisen kohteita, joista osa oli liikunta-

paikkoja, osa leikkipaikkoja, yksi luonnonmukainen maisemapuisto sekä katuviherkohde. 

Tutkimuksessa haluttiin käyttää erilaisia viheraleuita, jotta saataisiin tietoa erilaisten viher-

alueiden synteettisten materiaalien käytöistä. Näin saatiin pieni otanta, mutta se kattoi eri-

laisia viherrakentamisen kohteita. Tutkimuskohteet ovat Eläintarhantien yleisurheilukenttä, 

Hermanninpuisto, Kallvikinniementien paikoitusalue, Kontulan liikuntapuisto, Tuorinniemen 

leikkipuisto ja Mellunmäenpuron tulva-allas. 

4.1 Tutkimusaineisto 

Opinnäytetyössä käytettiin Helsingin kaupungin kuuden toteutetun viherrakentamisen koh-

teen määräluetteloita. Määräluettelot eivät olleet julkisesti saatavilla, vaan niihin on saatu 

lupa ja ehtona oli, että määräluetteloita käytetään ilman hintatietoja. Määräluetteloista on 

tämän vuoksi poistettu hinta- ja muut tunnistetiedot, joilla ei ole merkitystä tämän opinnäy-

tetyön tekemisessä. Määräluettelot on etsitty Helsingin kaupungin 
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tiedonhallintajärjestelmästä nimeltä ProjectWise. ProjectWisestä löytyy katujen ja puistojen 

suunnitelma-, rakennuttamis- ja ylläpidon aineistoja. Liikuntapaikkojen aineistot ovat olleet 

erillisessä sähköisessä sisäisen kansiorakenteen kansiossa. Ennen vuotta 2017 kesäkuuta teh-

dyt suunnitelmat on tehty liikuntaviraston nimissä. Nykyään myös liikunta-alueiden suunni-

telma-aineistot löytyvät ProjectWisesstä vuoden 2017 organisaatiomuutoksen jälkeen. 

Yhden tutkitun kohteen määräluettelo oli paperinen. Lisäksi Kontulan liikuntapuiston jalka-

pallokentän synteettiset materiaalit on laskettu ilmakuvan, sekä Champion-tuotemerkin että 

N-H koneiden internetsivuilta löytyneiden määrätietojen perusteella.  

4.2 Tutkimusmenetelmät 

Määräluetteloista kirjattiin Excel-taulukkoon kohteittain synteettiset materiaalit. Synteettis-

ten materiaalin laatutietoja etsittiin internet-lähteistä. Laskelmien materiaalitietoihin valikoi-

tuivat sellaiset materiaalit, joihin löytyi tieto materiaalin koostumuksesta ja painosta. 

Materiaalit jaettiin sekä maanpäällisiin että maanalaisiin materiaaleihin sekä ryhmiteltiin 

määräluetteloiden litteroiden perusteella omiin alaryhmiin. Litterat perustuvat InfraRYL:n 

litteroihin.  

Olettamus opinnäytetyön tietopohjan perusteella on, että maanpäälliset materiaalit kuluvat 

käytön sekä sääilmiöiden vuoksi mahdollisesti mikromuoveiksi ja ovat isompi ympäristöriski 

kuin maan alla sijaitsevat synteettiset materiaalit.  

Taulukkoon saatiin laskettua muovilaatujen painot ja ryhmiteltyä maanpäällisiin ja maanalai-

siin käyttämällä määräluetteloiden litterointia. Materiaalien määrät kerrottiin materiaalien 

painolla ja laskettiin yhteen litterointien mukaisesti. Leikkivälineiden synteettiset materiaali-

tiedot olivat kaikkein vaikeimpia selvittää. Osa laskematta jääneistä materiaaleista, kuten 

leikkivälineiden muoviset osat tai maalien määrä kalusteissa, ovat sellaisia, joista tietoa ei ol-

lut saatavilla opinnäytetyön aineiston keräämisen hetkellä. Materiaalilaskelmille on oma läh-

deluettelo (Liite 7) materiaalitietoihin. Opinnäytetyön aineistoa on täydennetty 

maastokatselmuksin, jolloin on pystytty osa tuotteista tunnistamaan ja samalla tehtyä silmä-

määräiset havainnot materiaalien kunnosta. Kuluneisuutta ei mitattu vaan kuluneisuus do-

kumentoitiin lähinnä valokuvin. 
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4.3 Toimintaympäristö   

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan organisaatio on nuori. Organisaatio aloitti 1.6.2017, 

jolloin organisaatiossa yhdistyivät vanhat virastot; rakennusvirasto, rakennusvalvonta, ympä-

ristökeskus, kaupunkisuunnitteluvirasto ja kiinteistövirasto. Organisaatiomuutos oli iso ja 

pientä hienosäätöä organisaatiossa tehdään edelleen. Uusin organisaatio tuli voimaan 

1.1.2021, jolloin mm. yleisten alueiden ylläpidosta tuli nimeltään yleisten alueiden kunnossa- 

pito ja entiset toiminnot säilyivät. (Helsingin kaupunki, 2020b) 

4.4 Helsingin tavoite vähentää muovia  

Helsingin kaupunki on hyväksynyt kaupunginvaltuuston aloitteen mikromuovien vähentämi-

sestä hulevesissä vuonna 2018. Aloite juontaa juurensa siihen, että Helsingissä käsitellään 

talven lumia kippaamalla niitä mereen sekä osa lumien sulamisvesistä kulkeutuu hulevesiver-

kostoa pitkin mereen. (Helsingin kaupunki, 2018)  

Helsinki on sitoutunut toiminnassaan vähentämään ns. turhaa muovia sekä estämään muovi-

jätteen syntymistä. Kaupungin pormestari Jan Vapaa-vuori on allekirjoittanut 29.9.2019 Hel-

singin julkilausuman Eurooppalaisten kaupunkien halusta vähentää muovin käyttöä sekä 

ympäristön roskaantumista. Julkilausuman päätöksen perustelut ovat seuraavat: ”Helsingin 

kaupunki on Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman sekä kaupunkiympäristön toimialan ja Hel-

singin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminnan puitteissa sitoutunut muo-

vijätteen vähentämiseen, kierrättämiseen ja käsittelemiseen liittyviin toimenpiteisiin. 

Julkilausuman allekirjoittaminen edistää kaupungin muovijätteeseen liittyvien tavoitteiden 

saavuttamista. Helsingin sitoumus muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa lisää kansain-

välistä näkyvyyttä ja kestävän kehityksen brändiä sekä vaikuttamismahdollisuuksia EU-

tasolla.” (Helsingin kaupunki, 2019)  

Helsingillä on oma jakamis- ja kiertotalouden tiekartta, joka on julkistettu toukokuussa 2020. 

Tiekartassa on toimenpiteitä muovin vähentämiseen pari kohtaa: Vähennetään muovisten 

suodatinkankaiden käyttöä sekä luodaan hankinnoille kriteerejä, joiden avulla vähennetään 

tarpeettomien kertakäyttötuotteiden ja yksittäispakkausten käyttöä. Jälkimmäistä voitane 

helposti soveltaa kasvien ja varusteiden sekä kalusteiden pakkausmateriaaleihin. Lisäksi 
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jakamis- ja kiertotalouden tehtävälistalla on teettää pilottihankkeita, joissa selvitetään koh-

teen koko elinkaaren hiilijalanjälki. Tarkoituksena on selvittää näiden mallikohteiden elinkaa-

riaikaiset kustannukset sekä kohdekohtainen elinkaaren hiilijalanjälki. (Helsingin kaupunki, 

2020)  

4.5 Helsingin toiminnalliset alueet  

Opinnäytetyössä toiminnallisilla alueilla tarkoitetaan yleisiä alueita, joissa on erilaisia aktivi-

teetteja asukkaille. Tällaisia paikkoja ovat leikki- ja liikuntapaikkojen lisäksi mm. uimarannat, 

koirapuistot, matonpesupaikat. 

Helsingissä on 66  leikkipuistoa, joissa on ohjattua toimintaa perheille ja koululaisille. Kesäi-

sin leikkipuistoissa on puistoruokailua – alueellinen tarjonta vaihtelee vuosittain. (Helsingin 

kaupunki, 2021) Leikkipaikkoja on Helsingissä n. 230 kpl. Leikkipaikoissa voi olla vain yksi vä-

line tai useampi. Usein leikkipaikkojen välineet on suunniteltu pienemmille lapsille; keinu ja 

hiekkalaatikko, joskus liukumäki tai muutama jousikeinu. (Helsingin kaupunki, 2021)  

Kuva 2: Helsingin 230 leikkipaikkaa palvelukartasta napatusta kuvasta. (Helsingin kaupunki, 

2021)  
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Helsingin kaupungilla on omia tekonurmikenttiä 17 kpl (Helsingin kaupunki, n.d.).  Lisäksi on 

urheiluseurojen omia tekonurmikenttiä. Palloliiton sivuilla on listattuna Helsingin kaupungin 

ja seurojen tekonurmet seuraavasti (hallit on pyritty jättää pois laskuista): idässä tekonurmi-

kenttiä on 8 kpl, kaakossa 3 kpl, Kallio-Käpylä-alueella 8 kpl, keskustassa 5 kpl, koillisessa 11 

kpl, luoteessa 11 kpl, pohjoisessa 8 kpl, Töölössä 4 kpl ja Vuosaaressa 5 kpl. (Palloliitto, n.d.)  

4.6 Viherrakentamisen hankinnat Helsingin kaupungilla  

Helsingin kaupungilla on monta toimijaa ja monta erilaista hankintatapaa, riippuen hankin-

nan luonteesta ja hankintayksiköstä. Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP) on oma itsenäi-

nen hankintayksikkö, jossa on monta eri yksikköä omine hankintatarpeineen. Usein yksiköt 

hankkivat omat asiat erikseen, mutta yhteishankintojakin tehdään. Muutamia hankintoja 

tehdään KYMP-Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara) hankintarin-

kinä, eli käytännössä käytetään samoja hankinta-asiakirjoja ja kilpailutuksen voittaneita pal-

veluntoimittajia, mutta hankinnan taloutta ja sopimuksen noudattamista seurataan 

hankintayksikkökohtaisesti.  

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluilla on saman tapaisia hankintoja, sillä heillä 

on myös toiminnallisia alueita niin kuin kaupunkiympäristön toimialallakin on. Liikuntapaik-

kojen rakennuttamisesta vastaa nykyään kaupunkiympäristön toimiala ja luonnollisesti näi-

den hankintojen kanssa on synergiaa yleisten alueiden rakennuttamisen kanssa.  

Hilmassa (valtakunnallinen julkisten hankintojen ilmoituskanava) oli vuonna 2020 ilmoitettu 

kaupunkiympäristön hankinnoiksi toiminnallisten alueiden välineiden hankinta (hankintarinki 

Staran kanssa). Hankinta tarkoittanee leikki- ja ulkoliikuntavälineitä. Voimassa olleita hankin-

tasopimuksia vuonna 2020 olivat mm. roska-astiat, syväkeräysastiat ja puistokalusteet (pen-

kit). (Hilma, 2020b: Helsingin kaupunki, 2019)  

Stara on kaupungin oma tuottaja. Se kilpailuttaa paljon erilaisia hankintoja yleisille alueille 

rakentamisen materiaaleja ja kunnossapidon materiaaleja. Alla on muutama vuonna 2020 

kilpailutuksessa ollutta viherrakentamista koskettavat hankinnat. Staran rakennuttamisen 

hankintoja ovat mm.:  
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• Kasvualustat (Hilma, 2020)  

• Turva-alustatyöt vuonna 2020 (Hilma, 2020a) 

Muita Staran kilpailuttamia hankintoja vuodelle 2020 on ollut mm. asfaltointityöt, sitomatto-

mien päällysteiden kunnostustyöt sekä liukkaudentorjuntamateriaalit; vuorisuola ja hiekoi-

tussepeli (Hilma, 2020).  

Staran lisäksi kaupungin viheralueita rakentavat lisäksi yksityiset urakoitsijat. He osallistuvat 

Kaupunkiympäristön toimialan infrarakennuttamisen yksikön kilpailutuksiin jättämällä tar-

jouksen kilpailutuksen kohteesta tarjouspyynnössä määritellyin tavoin. (Helsingin kaupunki, 

2016)  

4.6.1 Viherrakentamisen materiaalien laatuvaatimukset  

Usein Euroopan unionin alueilla myytävien tuotteiden tulee olla CE-merkittyjä, mikäli EU 

edellyttää sitä tuotevaatimustensa perusteella. Tällä taataan tuotteiden ympäristö-, terveys- 

ja turvallisuusvaatimukset. (Euroopan parlamentti, 2021) Materiaaleille on useimmiten mää-

ritelty laatustandardit. Opinnäytetyössä ei siis tutkita materiaalien vaatimusten täyttymistä 

standardien tai EU:n säännöksien näkökulmasta vaan kartoitetaan eri synteettisiä materiaa-

leja sekä niiden määrää erilaisissa  viherrakentamisen kohteissa mikromuovien näkökul-

masta.  

InfraRYL:stä (Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset) löytyy viherrakentamisen materi-

aalien toiminallisuuteen liittyviä standardeja ja vaatimuksia sekä viherrakentamisen tuottei-

den litterointi. Opinnäytetyöhön ei ole tarkoituksenmukaista kopioida InfraRYL:iä tai eri 

standardeja. InfraRYL:n nimikkeistöä, litterointia ja laatuvaatimuksia käytetään myös suunni-

telmien työselostuksissa. InfraRYL:ssä viitataan usein SFS ja ISO standardeihin, joissa on an-

nettu materiaaleille laatuvaatimuksia. Salaojaputkien vaatimuksia on voitu kirjoittaa 

seuraavanlaisesti: Salaojaputken pienin koko on DN 100. Sädehalkaisija saa olla suunniteltua 

10 % pienempi. Voidaan käyttää PE- tai PP-putkia, jotka täyttävät standardin SFS-EN 9969 

laatuvaatimukset tai muita yhtä pituus- ja rengasjäykkydeltään vähintään SN8-luokan sala-

ojaputkia. (InfraRYL, 2020)  
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Leikkipaikkojen laatuvaatimuksia ohjaa kuluttajaturvallisuuslain sekä turvallisuus- ja kemi-

kaaliviraston ohjeiden lisäksi määräävinä ohjeina SFS ISO standardeja. Esimerkiksi putoamis-

alustojen turvallisuuden laatuvaatimukset on esitetty SFS-EN 1177:2018 standardissa. 

(Junttila, 2016, ss. 60–66)  

5 Analysoitavat kohteet 

Analysoitavat kohteet edustavat viherrakentamista mahdollisimman laajasti ottaen mukaan 

toiminnallisia alueita kuten liikunta- ja leikkipaikat puistojen ja katuvihreän lisäksi. 

• Eläintarhantien yleisurheilukenttä  

• Hermanninpuisto 

• Kallvikinniementien paikoitusalue 

• Kontulan liikuntapuisto 

• Leikkipuisto Tuorinniemi 

• Mellunmäenpuron tulva-allas 

Analysoitavien kohteiden määräluetteloiden ja valmistajien materiaalitietojen perusteella 

laadittiin teoreettinen kohdekohtainen analyysi käytetyistä synteettisistä materiaaleista, 

jossa määräluettelon tiedot ovat olleet selvitettävissä.  

Kasvillisuusluetteloiden ruukkumateriaalit on arvioitu parhaimman kyvyn mukaisesti. Kasvilli-

suusluetteloissa lukee lähinnä astiataimi. Ei ole mainittu astian kokoa ja joissain oli mainittu 

taimen koko. Perennoilla on käytetty pienempää ruukkua halkaisijaltaan 11 cm ja paino on 

20 g. Pensaille ja köynnöksille on laskennassa käytetty kahden litran ruukkukokoa ja muovin 

paino on 60 g kun taas pienille runkopuille on laskennassa käytetty 4 l muoviruukkuja ja ruu-

kun paino on 120 g. (Elho, 2020) 

Kohdekohtaisesti arvioitiin synteettisten materiaalien kestävyyttä silmämääräisesti ja ha-

vainnot valokuvattiin. Saatujen tietojen ja havaintojen perusteella pyrittiin selvittämään, 

mitkä synteettisistä materiaaleista ovat laadullisesti heikkoja, turhia tai korvattavissa uusiu-

tuvilla materiaaleilla.  
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Tässä opinnäytetyössä ei pystytä mittaamaan kulumista siten, että onko levitetty määrä esi-

merkiksi pienentynyt vuosien aikana alkuperäisestä. Sellaista tarkkaa mittausta ei löydy 

myöskään määräluetteloista, vaan materiaalit on ilmoitettu neliöinä, juoksumetreinä, kappa-

leina jne., jonka perusteella painotiedot on laskettu. Valetun turva-alustan määrään vaikut-

taa välineen putoamiskorkeus. Määräluetteloissa on ilmoitettu esim. 40 cm paksuus, joka ei 

riitä kuin 1,2 metrin putoamiskorkeudelle (Unisport, 2020b). Ei ole mahdollista jälkikäteen 

selvittää, millaisia putoamisalustoja on oikeasti asennettu ja on yksinkertaisesti luotettava 

määräluetteloista saatuihin tietoihin.  

Samoin ei ole olemassa tai käytettävissä valmistuneiden kohteiden valokuvia kohteen val-

mistumisen jälkeen, josta voisi ehkä päätellä materiaalien värin muuttumista. Värimuutos 

voisi viitata esimerkiksi UV-säteilyn aiheuttamiin vaikutuksiin materiaalin pinnassa. Myös-

kään muita muovien kulumiseen liittyviä aspekteja ei voida tässä mitata, vain silmämääräi-

sesti havainnoidaan, onko materiaalissa kulumaa vai eikö ole.  

Synteettisen materiaalin määrä on jätetty laskematta, jos tarvittavia ominaisuustietoja ei ole 

löytynyt oletettujen tuottajien internet-sivuilta.  

Jos materiaalin kestosta halutaan tarkempaa tietoa, on siihen todennäköisesti luotava mit-

tausmenetelmät ja selvitettävät laitteet, jolla näin tarkkaa analysointia voitaisiin tehdä. Isku-

kestävyyttä (HC-testaus) voidaan tutkia materiaalin kimmoisuuden säilymistä vuosien 

kuluessa, mutta tässä opinnäytetyössä ei ollut tällaista materiaalia käytössä kaikista vali-

tuista kohteista. 

5.1 Eläintarhantien yleisurheilukenttä  

Peruskorjaus on valmistunut vuonna 2012. Materiaalitiedot perustuvat Eläintarhantien yleis-

urheilukentän määräluetteloon. Määräluettelo ja laskelmat löytyvät liitteestä 1. Silmämää-

räisesti havainnoitiin pinnan eheyttä. Pinnan eheyden poikkeamista on valittu pari 

olennaista valokuvaa, joita ei ole mitattu tai muutenkaan tieteellisesti analysoitu. Peruskor-

jauksessa ei uusittu kasvillisuutta. (YLE, 2011) 
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Kuva 3: Eläintarhantien yleisurheilukentän synteettiset materiaalit on ilmoitettu kiloina. Eni-

ten alueella on käytetty SBR/PUR/EPDM pinnoitetta, joka on juoksuradan kimmoisa ja jous-

tava pinnoite (Unisport, 2020a.).  

 

Kuva 4: Eläintarhantien yleisurheilukentän synteettisten materiaalin (jotka saatiin selvitet-

tyä) kokonaismäärä on 76 037,04 kg. Kohteessa maanalaisia synteettisiä materiaaleja on vain 

n. 5 %. Maanpäällisiä on siten 95 %. 

 

Alla on lueteltuna ne määräluettelon materiaalit, joiden synteettisten materiaalien määrää 

ei pystytty laskemaan. Tästä kohteesta löytyi yksi selvittämätön materiaali:  

• Hiekankeruuritilät, 50 m, kumilaatu, paino ja maahantuoja tuntematon 

Maanalaisia rakenteita  Maanpäällisiä rakenteita 

14000 Pohjarakenteet kg 
21000 Päällysrakenteen osat ja radan alusra-
kennekerrokset kg 

1120,30 5368,80 

30000 Järjestelmät kg 45000 Ympäristörakenteet kg 

2578,64 66840,30 

Maanalaiset rakenteet yhteensä Maanpäälliset rakenteet yhteensä 

3698,94 kg 72209.10 kg 
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Kuva 5: Eläintarhantien yleisurheilukentän yleisilme on hyvä. Keinonurmesta puuttui yhdestä 

kohtaa vähän materiaalia. Tästä on voinut syntyä mikromuoveja ympäristöön.  

 

Kuva 6: Hyppyalueen kuivatusta on jouduttu korjaamaan peruskorjauksen jälkeen. Asfaltti-

pinnoite näyttää melko uudelta.  
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Eläintarhantien yleisurheilukentällä maanpäällisiä synteettisiä materiaaleja on merkittävästi 

enemmän kuin maanalaisia.  Vaikka materiaalit ovat olleet kentällä vuodesta 2012 alkaen 

vain vihreässä hiekkatekonurmessa näkyy pientä kulumista. Ilman tarkempaa tutkimista voisi 

arvioida, että mikromuovikuorma on kuitenkin vähäinen. Kohteessa ei ollut käytetty kasvilli-

suutta peruskorjauksessa, joten laskelmissa ei ole ilmoitettu astiataimien ruukkuja.  

5.2 Hermanninpuisto  

Peruskorjaus on valmistunut vuonna 2017–2018. Materiaalitiedot perustuvat Hermannin-

puiston määräluetteloon. Määräluettelo ja laskelmat löytyvät liitteestä 2. Silmämääräisesti 

havainnoitiin pinnan eheyttä. Puistosta valittiin pari valokuvaa, josta näkee, että pinnat ovat 

ehjät ja puiden kastelupussit. Kulumia ei havaittu silmämääräisesti, synteettisiä pintoja ei ole 

mitattu tai muutenkaan tieteellisesti analysoitu. (Helsingin karttapalvelu, 2018) 

Kuva 7: Hermanninpuiston synteettiset materiaalit kiloina. Eniten alueella on käytetty 

SBR/PUR/EPDM pinnoitetta, joka on leikkivälineiden putoamisalustana ja laitettu koko puis-

toon, eikä vain leikkivälineiden putoamisalustoille.  
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Kuva 8: Hermanninpuiston synteettisten materiaalin kokonaismäärä on 21 552,64 kg. Koh-

teessa maanalaisia synteettisiä materiaaleja on vain n. 9 %. Maanpäällisiä on 91 %.  

 

 

 

Kasvillisuuteen liittyvää pakkausmateriaalia eli muoviruukkuja puiston rakentamisessa käy-

tettiin arviolta n. 160 kg. Määrä on pieni synteettisten materiaalien kokonaismäärään verrat-

tuna ja se ei jää ympäristön mikromuoviroskaksi.  

Määräluettelon synteettiset materiaalit, joiden synteettisten materiaalien painoa tai laatua 

ei pystytty selvittämään:  

• Kolmilanka-aita (teräs + muovimaalipinnoite),71 m, polyesteripohjainen pulveri-

maali? ja käyntiportit, 2 kpl ja 1 kpl huoltoportti  

• Valaisinkaapeli (muovipinnoite), 75 m, PE ja PEX  

• Leikkivälineistä hiekkalaatikko (Lappset), jousikeinu mopo (Kompan), pesäkeinu 

(Lappset), tasapainopallot (Lappset), minitrampoliinit (HollyGolly), kaarikiipeily Lapp- 

set, tasapainokepit (Lappset), verkkokiipeily Spider (Lappset)  

• Puun tuentanauha (arvio) puita 55 kpl, 165 m, PE?  

Puisto on uusi ja hyvin siistin näköinen yleisilmeeltään. Synteettisissä materiaaleissa ei silmä-

määräisesti havaittu kulumisen merkkejä ja pinnat olivat ehjiä. Voisi arvioida, ettei kohteesta 

juurikaan synny ympäristön mikromuoveja, kuin korkeintaan käytön aiheuttaman kulumisen 

kautta, jota tässä opinnäytetyössä ei mitattu.  

  

Maanalaisia rakenteita Maanpäällisiä rakenteita 

14000 Pohjarakenteet kg 21000 Päällysrakenteen osat kg 

16,10 19516,60 

30000 Järjestelmät kg 45000 Ympäristörakenteet kg 

1814,98 204,96 

Maanalaiset rakenteet yhteensä Maanpäälliset rakenteet yhteensä 

1831,08 kg 19721,56 kg 
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Kuva 9: Uusilla puilla oli kastelupussit helpottamassa kunnossapitoa.  

 
 

Kuva 10: Puisto on uusi ja pinnat ovat ehjiä leikkipaikalla  
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5.3 Kallvikinniementien paikoitusalue  

Peruskorjaus on valmistunut vuonna 2019. Materiaalitiedot perustuvat Kallvikinniementien 

LPA-alueen määräluetteloon. Määräluettelo ja laskelma löytyvät liitteestä 3. Silmämääräi-

sesti havainnoitiin pinnan eheyttä. Paikoitusalueelta valittiin pari valokuvaa, josta näkee, pui-

den sidontanauhat ja Helsinki-mallin syväyskeräysastian roskille.  Kulumia ei havaittu 

silmämääräisesti, synteettisiä pintoja ei ole mitattu tai muutenkaan tieteellisesti analysoitu. 

(Helsingin karttapalvelu, 2019) 

Kuva 11: Kallvikinniementien paikoitusalueen määräluettelosta pystyttiin laskemaan vain 

yksi synteettinen materiaali. Kohteessa oli synteettisiä materiaaleja sisältäviä tuotteita muu-

tenkin käytetty melko vähän.  

 

Kuva 12: Kallvikinniementien paikoituksen synteettiset materiaalit olivat maanalaisien raken-

teiden materiaaleja.  

Maanalaisia rakenteita kg Maanpäällisiä rakenteita kg 
    
 0 0 
30000 Järjestelmät kg   
188,88  
Maanalaiset rakenteet yhteensä Maanpäälliset rakenteet yhteensä 
188,88 kg 0 kg 

Määräluettelon synteettiset materiaalit, joiden painoa tai laatua ei pystytty selvittämään:  

• Maakaapeli AXMX4X35S, 650 m, XLPE (PEX) 
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• Syväkeräysastia, pinta metalli 5 m3, 3 kpl, HDPE 

• Puuntuentanauha (arvio) 20 puuta, 60 m, PE? 

• Ajoratamerkinnät (3 mm), 536 m2, SIS, EVA, PE tai PA? 

Kuva 13: Helsinki-mallin syväkeräysastian ulkokuori on metallia. Molok-valmistajan mukaan 

materiaali on HDPE-muovia. Muovin määrä on tuntematon.  

 
 

Kuva 14: Puiden tuennat on tehty kirkkaasta muovinauhasta. 

 

Alueen yleisilme on siisti ja uuden karhea. Puut on tuettu ja sidontaan on käytetty kirkasta 

muovinauhaa. Sidonnat uusitaan tarvittaessa, kunnes ne poistetaan puiden juurruttua kun-

nolla. Alueen kalusteina ja varusteina ovat syväkeräysastiat roskille.  
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5.4 Kontulan liikuntapuisto  

Peruskorjaus on valmistunut vuonna 2012 ja tekonurmikenttä 2009. Materiaalitiedot perus-

tuvat Kontulan liikuntapuiston määräluetteloon ja tekonurmikentän osalta materiaalit on 

laskettu kentän ilmakuvasta saatujen mittojen perusteella sekä tekonurmitukun materiaali-

tiedoilla. Lähiliikuntapaikan tekniikkaradan materiaalina on käytetty Saltexin SafeGrass 

turva-alustaa. Sen päälle on asennettu hiekka. (Paakkunainen, 2015, s. 17: Helsingin kartta-

palvelu, 2020: tekonurmitukku, 2018) 

Määräluettelo ja laskelmat löytyvät liitteestä 4. Silmämääräisesti havainnoitiin pinnan 

eheyttä. Puistosta valittiin pari valokuvaa, josta näkee turva-alustan paikkauksen, rikkinäisen 

ulkokuntoiluvälineen ja poltetun roska-astian. Pintojen kulumista ei ole mitattu tai muuten-

kaan tieteellisesti analysoitu.  

Kuva 15: Kontulan liikuntapuiston tekonurmikenttä (Helsingin karttapalvelu, 2020)  
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Kuva 16. Kontulan liikuntapuiston synteettiset materiaalit kiloina. Eniten alueella on käytetty 

SBR-kumirouhetta (yleisin kumirouhelaatu tekonurmikentillä). Kumirouheen yleinen raekoko 

on 1,0–3,0 mm ja se on irtonaista, joten sitä voidaan pitää merkittävänä mikromuovin läh-

teenä (n-h koneet, 2012). 

 

Kuva 17: Kontulan liikuntapuiston synteettisten materiaalin kokonaismäärä on 92609,57 kg.  

Maanalaisia rakenteita Maanpäällisiä rakenteita 
14000 Pohjarakenteet 21000 Päällysrakenteen osat 
188,40 90150,76 
30000 Järjestelmät 45000 Ympäristörakenteet 
112,85 2156,40 
Maanalaiset rakenteet yhteensä Maanpäälliset rakenteet yhteensä 
301,25 kg 92307,16 kg 

 

Kohteessa maanalaisia synteettisiä materiaaleja on vain n. 0,3 %. Maanpäällisiä siten 99,7 %. 

Muoviruukkujen paino kohteessa oli n. 66 kg prosentteina 0,07 % kokonaismäärästä. Ruuk-

kujen muovin määrä on merkityksetön, jos sitä tarkastellaan jalkapallokentässä käytettyjen 

synteettisten materiaalien määrään.  

Määräluettelon synteettiset materiaalit, joiden painoa tai laatua ei pystytty selvittämään:  

• Kuntoratavälineet: vaappupolku (Kompan), Sik-Sak puomi (Kompan), Tarzan-rata 

(Kompan), Riipuntakuja (Kompan), Ylitys (Kompan) ja Keikkatupla (Kompan) 
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• Pelivarusteet: miniareena, rantalentopalloverkko 9500 mm ja ulkokuntoiluvälineet 4 

kpl, (GymPark) 

• Molok syväkeräysastia koko 900 m³, 1 kpl, HDPE  

Kuva 18: Kontulan liikuntapuiston kuntoiluradalla on jouduttu paikkaamaan tekonurmialus-

taa.  

 

Kuva 19: Kontulan liikuntapuistossa on syväkeräysastia kokenut kovia.  
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Kuva 20: Kontulan liikuntapuiston ulkokuntoiluvälineistä on poistettu  rikki menneitä toimin-

toja.  

 

Liikuntapuiston ulkokuntoiluvälineistä useampi on rikki. Tekonurmea on paikattu tekniikka-

radalla ja roskille tarkoitettu syväkeräysastia on poltettu. Jalkapallokentän tekonurmi näytti 

silmämääräisesti ehjältä. Jalkapallokentän tekonurmen kumirouhe on potentiaalinen riski 

ympäristölle mikromuoviroskalähteenä. Kumirouhetta kulkeutuu kentältä reunoille ja teiden 

varsille mm. puhdistusten yhteydessä ja kenkien pohjissa.   

5.5 Leikkipuisto Tuorinniemi  

Peruskorjaus on valmistunut vuonna 2017. Materiaalitiedot Tuorinniemenpuiston määrä-

luetteloon. Määräluettelo ja materiaalit löytyvät liitteestä 5. Silmämääräisesti havainnoitiin 

pinnan eheyttä. Leikkipuistossa oli turva-alusta pahasti kulunut vuoteen 2020 mennessä. 

Näistä muutama kuva Mobilus-keinun ja keinujen alta. Lisäksi muutama valokuva muovisista 

katekankaista puiden tyvialueella. Kulumisia havaittiin silmämääräisesti erityisesti erilaisten 

keinujen alla, synteettisiä pintojen kulumista ei ole mitattu tai muutenkaan tieteellisesti ana-

lysoitu.  
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Kuva 21: Tuorinniemen leikkipuiston synteettiset materiaalit kiloina laskettu määräluettelon 

ja kasvillisuusluettelon perusteella. Tuorinniemenpuiston synteettiset materiaalit poikkeavat 

muista toiminnallisista alueista merkittävän paljon ison polypropeenin määrän suhteen. Po-

lypropeenia on mm. turva-alustassa. 

 
 

Kuva 22: Leikkipuisto Tuorinniemen synteettisten materiaalin kokonaismäärä on 2 640,88 kg. 

Kohteessa maanalaisia synteettisiä materiaaleja on n. 11 %. Maanpäällisiä on 89 %.  

Maanalaisia rakenteita Maanpäällisiä rakenteita 

1400 Pohjarakenteet kg 2100 Päällysrakenteen osat kg 

220,80 2360,08 

3000 Järjestelmät kg   

60,00  
Maanalaiset rakenteet yhteensä Maanpäälliset rakenteet yhteensä 

 280,80 kg 2360,08 kg 

Leikkipuisto Tuorinniemen kasvillisuusluettelon perusteella laskettu muoviruukkujen koko- 

naispaino on n. 25 kg ja se on 0,01 % synteettisten materiaalien kokonaismäärästä.  

Määräluettelon synteettiset materiaalit, joiden painoa tai laatua ei pystytty selvittämään:  

• Varusteet: Kolmilanka-aita, penkit (HAGS), syväkeräysastia (Molok) ja puiden tuen-

nan sidontamateriaali  

• Valaisinkaapelointi, 30 jm, PE ja PEX  

• Leikkivälineitä: juoksusuoja (HAGS), minikoripallo (Kompan), supernova karuselli 

(Kompan), trampoliinit (Eurotramp), kiipeily Sclptura (Berliner seilfabrik), kiipeily Ve- 
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nus (Berliner seilfabrik), rekki (Lappset), leivontapöydät (HAGS), pelimaalit (Lappset) 

ja hiekkalaatikko (Lappset ekotolppa)  

Kuva 23: Turva-alustana oleva hiekkatekonurmi ei ole kestänyt mekaanista kulutusta vaan se 

on kulunut puhki kolmessa-neljässä vuodessa asentamisesta.  

 

Kuva 24: Turva-alusta on kulunut Mobiluksen alta pahoin.  
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Kuva 25: Katekangas on huono ratkaisu. Puu on kasvattanut katekankaan päälle hiusjuuria.  

 

Kuva 26: Katekangas ei toimi myöskään nurmikolla. Se on mikromuovinlähde, sillä se silpou-

tuu nurmikonleikkuun yhteydessä. Eikä se estä rikkakasvustoa kasvamasta tyvialueelle. 
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5.6 Mellunmäenpuron tulva-allas  

Peruskorjaus on valmistunut vuonna 2013. Materiaalitiedot perustuvat Mellunmäenpuron 

tulva-altaan määräluetteloon. Määräluettelo ja laskelmat löytyvät liitteestä 6 . Kulumia ei ha-

vaittu silmämääräisesti, synteettisiä pintojen kulumista ei ole mitattu tai muutenkaan tie-

teellisesti analysoitu. (Helsingin karttapalvelu, 2013) 

Kuva 27: Mellunmäenpuron tulva-altaan rakentamisessa on käytetty vähän synteettisiä ma-

teriaaleja. Laskelma saatu on määräluettelosta ja kasvillisuusluettelosta.  

 

Kuva 28: Synteettisten materiaalien kokonaismäärä on 115 kg, josta maanalaisia materiaa-

leja on n. 60 % ja maanpäällisiä 40 %.  

Maanalaisia rakenteita Maanpäällisiä rakenteita 
1400 Pohjarakenteet 2100 Päällysrakenteen osat 
68,00 47,00 
Maanalaiset rakenteet yhteensä Maanpäälliset rakenteet yhteensä 
68 kg 47 kg       

 

Maanpäälliset synteettiset materiaalit ovat ainoastaan kasvillisuuden pakkausmateriaalina 

olleita muovisia ruukkuja. Kohteessa ruukkumateriaalin määrällä on  merkitystä ja pienen-

täisi 40 % synteettisten materiaalien määrää, jos kohteessa olisi käytetty paljasjuurisia taimia 

astiataimien sijaan.  

Määräluettelon synteettiset materiaalit, joiden painoa tai laatua ei pystytty selvittämään:  

• Suodatinkangas N3, pinta-ala tieto puuttui 
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Kuva 29: Alueen ilme on luonnontilainen.  

 

5.7 Tulosten yhteenveto  

Eniten synteettisiä materiaaleja käytettiin toiminnallisilla alueilla. Toiminnallisten alueiden 

alustoihin liittyy turvallisuusvaatimuksia, joiden vuoksi näitä synteettisiä materiaaleja on to-

tuttu käyttämään. Esimerkiksi urheilun suoritepaikoille taitavat olla lähes ainoita mahdollisia 

kestäviä materiaaleja? Luonnollisesti niillä haetaan myös kustannussäästöjä kunnossapitoon, 

sillä tekonurmikenttä vaatii vähemmän hoitotöitä kuin aito nurmikenttä.  

Tuorinniemen leikkipuiston turva-alustan kestävyys oli yllättävän huono. Puutteita on voinut 

olla kunnossapidossa, eli hiekkaa ei välttämättä ole lisätty turva-alustan hoito-ohjeen mukai-

sesti. Hiekkatekonurmen hoito-ohjetta ei löytynyt suunnitelma-aineistoista ja sain sen pyy-

dettäessä myyjältä. Tunnustan, etten ole hiekan lisäystarpeesta osannut kertoa 

urakoitsijalle. 

Muoviruukkujen määrä alussa määrällisesti vaikuttivat isolta muovimäärältä, mutta käytän-

nössä ruukut olivat kevyitä ja laskelmissa saatiin kiloja melko vähän. Ainoastaan 
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Mellunmäenpuron turva-altaan taimityypin vaihdolla olisi saatu merkittävä vähennys käytet-

tyyn muovin määrään juuri siinä kohteessa.  

Maanalaisten rakenneosien sekä osien järjestelmien materiaalien kuntoa ei pysty silmämää-

räisesti havainnoimaan, kun sijaitsevat maan alla. Näitä ei sittemmin tarkasteltu kuin määrän 

ja laadun osalta tässä opinnäytetyössä.  

Kuva 30: Liikuntapuistoissa on käytetty ylivoimaisesti eniten synteettisiä materiaaleja. Seu-

raavina tulivat leikkipaikat.  

 

Kuva 31: Eniten kuudessa kohteessa oli käytetty SBR/PUR/EPDM ja SBR synteettisiä kumima-

teriaaleja. Niitä käytetään liikuntapuistojen juoksuratojen materiaaleina ja leikkipaikkojen 

turvallisuutta parantavina putoamisalustoina. Muoveista eniten oli käytetty PE- ja PP-

muoveja.  
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Määräluetteloissa oli jonkin verran viherrakentamisen materiaaleja, joiden synteettisten ma-

teriaalien painoa tai laatua oli vaikea selvittää. Esimerkiksi penkkien maali oli jo kulunut pai-

koin pois samoin kuin puisten leikkivälineiden (Kuva 32). Yleisesti maalit sisältävät muovia, 

niin varmaan myös kohteessa käytetyt maalit. Maalit ovat yksi ympäristön mikromuovien 

lähde. Useasti toistettuna välineiden uudelleen maalaaminen voi siis lisätä ympäristön mik-

romuovikuormaa.  

Kuvat 32 ja 33: Leikkipuisto Tuorinniemen penkkien maalit ovat jo pahasti kuluneet kolme-

neljä vuotta peruskorjauksen jälkeen. Kuvan perusteella sanoisin, että pohjakäsittelytyöt 

ovat olleet riittämättömiä ja siten on osa syy pinnan nopeaan kulumiseen. Hiekkalaatikko on 

asennettu 2000 – luvun alussa. Kuva otettu vuonna 2020 kesällä. Muovitolppien päissä nä-

kyy pientä kulumista, mutta hiekkalaatikko on täysin  käyttökunnossa edelleen. Kulumisesta 

on varmasti ympäristössä yhtä lailla mikromuoveja, mutta toisaalta on säästänyt tavallisen 

puisen hiekkalaatikon uusimiselta ainakin kerran. 
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6 Pohdintoja 

Opinnäytetyön pohjalta nousi joitakin kehitysehdotuksia ja mahdollisia uusia opinnäytetyön 

aiheita. Muun muassa materiaalitietojen saatavuus jälkikäteen oli hankalaa, joten voisi olla 

viisasta tehdä case-tutkimus erilaisista viherrakentamisen kohteista saadakseen täydellisem-

män materiaalitiedon kohteista. Opinnäytetyössä myös pohdittiin materiaaleihin liittyvää 

kestävää kehitystä sekä mikromuovien haitallisuustiedon lisääntyessä mahdollista kustan-

nusriskiä tuotteen omistajille.  

6.1 Tarkemmat hoito-ohjeet 

Kestävän kehityksen ideologian mukaisesti kunnossapidetty tuote parantaa sen elinkaarta ja 

harventaa tuotteen uusimistarvetta. Tätä asiaa on tutkittu ainakin koneiden ja laitteiden 

kunnossapidon osalta. (Sitra, 2019) Tämän voisi ajatuksena suoraan omaksua viheralueiden 

kunnossapitoon.  

Kun selasin ProjectWisesta määräluetteloita, niin en valitettavasti löytänyt hoito-ohjeita eri-

laisille materiaaleille kuten leikkivälineiden pinnoille, turva-alustoille, penkkien maalaami-

selle jne. Miten turva-alustoja puhdistetaan? Pitääkö hiekkatekonurmelle lisätä hiekkaa? 

Kuinka usein hiekkaa pitää lisätä? Muutaman kysymyksen nyt mainitakseni. Kaikki tällainen 

tieto on kunnossapidon kannalta tärkeää. Mitä enemmän erilaisia tuotteita, sitä tärkeämpiä 

ovat tuotekohtaiset hoito-ohjeet. Ei kaikkia pysty millään omaksumaan ilman kunnollisia kir-

jallisia ohjeita. Ja näillä erilaisilla materiaaleilla on eronsa. Esim. toinen kumilaatu kestää ke-

mikaalisen pesun, kun toinen taas ei kestä. Kunnollisilla hoito-ohjeilla vähennetään 

kulumista ja pidennetään mm. turva-alustan käyttöikää. 

6.2 Hankinnoissa pohdittavia seikkoja  

Hankinnoissa voitaisiin pohtia käytettävän seuraavia vaatimuksia:  

• hankinnoissa pyydetään ostettavan tuotteen täydellinen materiaalitieto (kts. HAGS 

tuotteiden materiaalitiedot liitteistä) 

• hankinnoissa pyydetään ostettavan tuotteen huolto- ja kunnossapito-ohjeistus  
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• hankinnoissa pyydetään testituloksia kulutuskestävyydestä ja mitä kestävämpi tuote, 

sen korkeammat valintapisteet hankinnassa 

• tuotteen pitää olla kierrätettävissä, alkuun korkeammat valintapisteet, jos tuotteelle 

on mietitty kierrätyspolku (mihin palautetaan käytön jälkeen, tai miten voi käyttää 

uudestaan, vai onko jäte -> jäteratkaisusta ei pisteitä)  

• tuote on valmistettu uusiutuvasta materiaalista tai tuote on  valmistettu kierrätysma-

teriaalista, josta ei ole haittaa ympäristölle eikä terveydelle 

• Yrityksiltä pyydetään ympäristösertifikaatteja, joillakin yrityksillä jo arkipäivää lisäpis-

teytys (ISO 14000 tms.)  

• Green Deal- sopimuksen mukaisesti kemikaalivapaat tuotteet  

Minimivaatimukset tulevat muutenkin täyttyä kuten REACH-asetus ja standardit sekä lakien 

vaatimukset.  

Hankinnoissa ensisijaisesti tulisi yhdessä tavarantoimittajien kanssa pohtia innovatiivisia rat-

kaisuja materiaalien kierrätettävyyteen ja elinkaareen sekä varaosien saatavuuteen. Tilaaja 

voisi määritellä materiaalit kilpailutuksiin nykyistä paremmin (olettamus, ettei näin ole jo toi-

mittu) ja ottaa hankinnoissa huomioon mm. turva-alustojen osalta hankauskestävyyden ja 

määrittää sille tietyn minimitason. Tämä voisi olla oma opinnäytetyö, jossa eri valmistajien ja 

toimittajien materiaalitietoja tulee selvittää ja etsiä tietoa hankauskestävyydestä. Osa lähtö-

teksteistä on englanninkielisiä. Materiaalien kestoon on syytä kiinnittää huomiota, sillä mitä 

pidempi elinkaari materiaalilla on, sitä vähemmän sen valmistaminen kuormittaa ympäristöä 

ja sitä vähemmän joudutaan käyttämään maapallon resursseja materiaalin tuotantoon.  

6.3 Synteettiset materiaalit ja kestävä kehitys 

Viherrakentamisen sektori on ollut pitkään kestävän kehityksen edelläkävijä. Tästä on hy-

vänä esimerkkinä mm. Tuorinniemen leikkipuisto. Leikkipuisto on suunniteltu 1990-luvun lo-

pussa ja rakennettu 2000-luvun vaihteessa. Silloin ensimmäisen rakentamisen vaiheessa 

sinne asennettiin kierrätysmuovista valmistetuista tolpista rakennettu hiekkalaatikko.  Hiek-

kalaatikkoa ei ole tarvinnut uusia eikä kunnostaa. Kun todennäköisesti puinen hiekkalaatikko 

olisi jo kertaalleen uusittu. Tässä voisi olla yksi opinnäytetyön aihe lisää, jossa vertailtaisiin 

eri materiaaleista asennettuja hiekkalaatikoita tms. ja niiden kestävyyttä vuosien aikana.  
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Tässä mielessä muovi voi olla myös lyömätön materiaali juuri kestävyyden kannalta, vaikka 

siitä irtoaakin ympäristöön kulumisen johdosta mikromuoveja. 

Toinen paljon kierrätetty viherrakentamisen materiaali on käytetyistä autonrenkaista valmis-

tetut tuotteet. Autonkumirenkaista valmistetaan SBR-kumirouhetta, josta on tehty jalkapal-

lokenttien täyteainetta, leikkipaikkojen synteettisten turva-alustojen alustäyttömateriaalia ja 

maa- ja meluvalleihin autonrenkaista valmistetut karkeammat rouheet. Aika näyttää ja uusi 

tutkimustieto, ovatko ne niin haitallisia ympäristölle ja ihmisterveydelle, kuin joidenkin tutki-

musten perusteella voisi arvioida. Jotkut tutkimukset puoltavat jo nyt sitä, että ainakin SBR-

kumirouheista olisi syytä luopua. Jos lisätutkimukset tuottavat tuloksen, että ovat merkittä-

västi haitallisia ympäristölle, niin näiden käyttökielto on askeleen lähempänä kuin aikaisem-

min.  

Muoviset taimiruukut ovat helpointa korvata kierrätysmuoviruukuilla. Esimerkiksi saksalai-

nen Teku-blue tuotemerkin alta löytyy täysin kierrätetty ja tasalaatuinen muoviruukkumal-

listo taimiruukkujen kierrättämiseen. (Sähköposti, Pöppelmann GmbH, 12.10.2020) 

Mikäli materiaaleja ei voida korvata uusiutuvilla materiaaleilla, on kierrätysmateriaali toden-

näköisesti parempi vaihtoehto. Myös materiaalien uudelleen kierrätettävyyteen tulee kiin-

nittää jatkossa entistä paremmin huomiota, kun näitä puistoja joudutaan korjaamaan ja jopa 

purkamaan. Olisi hyvä miettiä, mitä leikkipaikkojen puretuille synteettisille turva-alustoille 

(ja muillekin materiaaleille) tehdään tai minne ne voidaan toimittaa uudelleen käytettäväksi.  

6.4 Entä jos synteettiset materiaalit ovat ympäristöriski?  

Mikromuovit kulkeutuvat etenkin rankkasateiden johdosta hulevesiverkostosta meriin. Mik-

romuoveja on ympäristössämme paljon. (SYKE, 2020)  Lisäämme jatkuvasti niitä ympäristöön 

mm. viherrakentamisessa.   Tällä hetkellä ei haitoista ole vielä riittävästi näyttöä. vaikka mik-

romuovien määrät kasvavat ympäristössämme koko ajan suuremmiksi ja jotkut haitat tunne-

taan. 

Helsingillä on 66 leikkipuistoa, n. 230 leikkipaikkaa, 17 kpl omaa tekonurmikenttää ja lisäksi 

ovat seurojen tekonurmikentät. Näissä merkittävässä osassa on todennäköisesti käytetty 
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nimenomaan SBR-kumirouhepohjaisia ratkaisuja. Tarkasti ei ole tietoa, missä kaikissa SBR-

kumirouhetta on käytetty ja asia tulisi selvittää. Sillä jos esimerkiksi kaikista mikromuovitut-

kimuksista juuri SBR-kumivalmisteet todettaisiin kaikista haitallisimmiksi ja niiden käyttö 

kiellettäisiin kokonaan, olisi Helsingillä iso urakka edessä. Vahva ehdotus on selvittää koh-

teet, missä on käytetty synteettisiä SBR-kumirouhepohjaisia pinnoitteita. Onko rouhetta käy-

tetty vesistöjen lähellä, maatäytöissä ja meluvalleissa? Voihan olla, että mahdollinen 

käyttökielto koskee esimerkiksi vain vesistöjen läheisyyttä, jos nyt käyttökielto tulisi. Tällä 

hetkellä SBR-kumirouheen käyttäminen ei ole kiellettyä ja nykysuositusten mukaan käyttä-

minen on sallittua ja ei aiheuta vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 

Muut kumit, kuten täyskumi, TPE-O ja EPDM kaiketi eivät ole ihan yhtä haitallisia opinnäyte-

työssä käytettyjen lähteiden perusteella. Näitäkin kumilaatuja on käytössä toiminnallisilla 

alueilla jonkin verran.  

6.5 Turhat muovit 

Turhiksi muoveiksi tässä opinnäytetyössä nousi erilaiset muoviset katekankaat. Ne voidaan 

korvata helposti uusiutuvilla materiaaleilla. Samoin oli puiden tuentamateriaalin eli sidonta-

nauhojen suhteen. Nykyisten synteettisten puiden sidontanauhojen tilalle oli saatavilla myös 

uusiutuvista materiaaleista valmistettuja tuotteita. Nämä mainitut materiaalivalinnat ovat 

toki pientä näpertelyä ja parhaimmat vähennykset synteettisten materiaalien käytöstä saa, 

kun vaihdattaa leikkipaikkojen synteettiset putoamisalustat uusiutuviin materiaaleihin. Jalka-

pallokenttien täytemateriaaleillekin löytyi kaksi uusiutuvaa materiaalista valmistettua tuo-

tetta. Nämä neljä  erilaista kohdetta on helppo todeta ns. turhiksi muoveiksi ja merkittävästi 

vähemmän ympäristöön joutuu mikromuoveja jos jalkapallokenttien kumirouheet kiellettäi-

siin.  

Geotekniset kankaat voidaan korvata joissain tapauksissa maa-aineksilla. Kallion päälle ei 

suodatinkangasta tarvitse levittää. Suodatinkankaan ideana on ollut estää pohjamaan ja suo-

datinkerroksen sekoittuminen. Kallion on ehyttä, siihen ei sekoitu mikään. Voidaanko suoda-

tinkangas korvata kierrätysmaa-aineksilla? Tätä pitää lisää selvittää. Suodatinkankaan toinen 

idea on ollut vähentää rakennekerroksen maa-aineksia maa-ainesten sekoittumisen lisäksi 

(Soini, 1997). Jos rakennekerroksia, varsinkin suodatinkerrosta, voidaan korvata 
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kierrätysmailla tai muilla kierrätysmateriaaleilla kuten betonimurske tai vaahtolasimurske. 

Tätä kannattaisi tutkia ja tehdä pilottikohteita. 

Samoin puistojen kalusteiden maalit voidaan jollain tasolla luokitella turhiksi mikromuovien 

lähteiksi, sillä ne kuluvat nopeasti ja niitä saisi olla maalailemassa kalusteesta riippuen jopa 

joka toinen vuosi. Tämä vaatii jatkokeskusteluja ja kehittelyä, mitä muovia sisältävien maa-

lien tilalle. Muovittomia perinnemaaleja? Maalaamattomia pintoja, mutta miten kestävyys? 

Ja lisääkö pintakäsittely käytännössä kestävyyttä? Miten tämän voi todentaa? Entä olisiko 

puun tilalle joku kestävämpi materiaali, jota ei tarvitse pintakäsitellä usein? Mikä? Tästäkin 

voisi tehdä opinnäytetyön, puun kestävät ja ekologiset pintakäsittelymateriaalit ja puuta kor-

vaavat kestävät materiaalit.  

Maanalaisia muoviset rakenteet altistuvat olettamuksena vähiten UV-säteilylle ja kulutuk-

selle, ettei niitä tarvitsisi korvata ehkä lainkaan. Paitsi jos kestävyydessä on puutteita verrat-

tuna betonisiin valmisteisiin. Tätäkin kannattaisi tutkia, vaikka jälleen omana 

opinnäytetyönä. Maanalaisia rakenteita ei pysty silmämääräisesti havainnoimaan ja arvioi-

maan, ovatko ne kuluneet ja aiheutuuko siitä kulumisesta mikromuovia. Perusolettamuk-

sena voidaan pitää, että kaikesta muovista irtoaa mikromuoveja erilaisin mekanismein. Se 

kuinka paljon ja missä tilanteessa, vaatii lisäselvityksiä. 
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7 Johtopäätökset 

Opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa otanta oli pieni, kuusi erilaista viherra-

kentamisen kohdetta. Viherrakentamisen kohteissa käytetään synteettisiä materiaaleja, 

jotka kiistatta ovat osa ympäristön mikromuoviroskaa. Mikromuovien ympäristöhaittojen 

laajuutta ja kohdentumisen yksityiskohtia ei voi suppean aineiston perusteella arvioida. Vi-

herrakentamisessa käytetään laadultaan samoja synteettisiä materiaaleja, joita on löydetty 

mm. Itämeren mikromuovitutkimuksista.  

Merkittävimmät lähteet mikromuoveille olivat jalkapallokenttien kumirouheet sekä leikki-

puistojen putoamisalustat. Jalkapallokenttien täyteaine on korvattavissa uusiutuvilla materi-

aaleilla. Autoilu ei ole loppumassa, ennemmin autojen käyttövoimat  muuttunevat, joten 

kierrätettäviä autonrenkaita on tulossa jatkossakin. Autonrenkaiden kierrättämiseen joudu-

taan pohtimaan uusia käyttökohteita, jos SBR-kumien käyttö kiellettäisiin maa- ja vesiraken-

tamisessa mahdollisten SBR-kumien haittojen johdosta. 

Turhaksi muoviksi todettiin synteettiset materiaalit, joiden kestävyys oli heikko ja/tai olivat 

korvattavissa uusiutuvilla materiaaleilla eikä niiden käytölle löytynyt mm. turvallisuusperus-

teita. Osa leikkipaikkojen putoamisalustoista oli kestävyydeltään arveluttavia. Näitä kestä-

vyydeltään heikompia materiaaleja tulee pohtia korvattavaksi vähintään paremmin 

kestävimmillä synteettisillä materiaaleilla. Toinen merkittävä huomio liittyi ensisijaisesti Her-

manninpuistoon, on jatkossa syytä käyttää putoamisalustoja lähinnä vain putoamisalueen 

kokoisilla alueilla ja miettiä välitiloihin jotain muita materiaaleja tai ratkaisuja. Leikkipaikko-

jen putoamisalustoille löytyy korvaavia materiaaleja uusiutuvista materiaaleista. 

Katekankaat olivat korvattavissa maatuvilla tuotteilla. Muovipohjaisten katekankaat ovat 

haitta kasvien hyvinvoinnille sekä vaikeuttavat kitkemistä. Ne eivät myöskään estä rikka-

ruohojen kasvua, jos niiden päälle laitetaan katteita. Katekankaat olivat ehkä kaikkein tur-

himpia mikromuovien lähteitä viherrakentamisessa. 

Puiden sidontanauhat olivat myös korvattavissa uusiutuvilla materiaaleilla.  Monessa Helsin-

gin kohteessa oli käytetty kirkasta muovinauhaa, joka voi olla  kertamuoveihin kuuluvaa 

muovia. Kertamuovit eivät sovellu kierrätettäväksi, koska niiden kemiallinen koostumus 
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pilkkoutuu eivätkä ole uudelleen muovailtavissa. Kertamuoveja oli mm. polyuretaani, jota 

löytyi analysoiduistakin kohteista jonkin verran. (Plastics, n.d.)  

Geoteknisistä materiaaleista suodatinkankaiden käyttöä voidaan vähentää hiekkaisilla pohja-

mailla helposti kokonaan ja savisilla mailla pohtia, voisiko savisilla mailla luopua suodatinkan-

kaasta ja korvata sen aikaisempien vuosien rakennevaatimusten mukaan hiekalla eri 

kantavuusluokkien mukaisesti. Tämä tosin tarkoittanee merkittäviä massanvaihtoja ja savelle 

pitää etsiä uusi käyttökohde. Sitä jonkin verran voidaan hyödyntää kierrätyskasvualustama-

teriaalina. Kallioisille rakentamispaikoille suodatinkankaan levittäminen vaikutta turhalta. 

Kankaan tarkoitus on ollut estää rakennekerrosten sekoittuminen ja korvata osaa suodatta-

van kerroksen hiekkaa. 

Vähemmän turhia muoveja olivat ne, joita ei voida korvata helposti ja/tai uusiutuvista mate-

riaaleista ei ollut kehitetty kaupallista tuotetta. Näihin lukeutuivat mm. maanalaisen infra- 

struktuurin synteettiset materiaalit (eivät altistu UV-säteilylle ja kulumiselle) mukaan lukien 

ja taimikasvatuksen ruukut. EPDM-kumipäällysteiset toiminnallisten alueiden putoamisalus-

tat näyttivät olevan kestäviä ja jatkossakin voisi tällä perusteella käyttää putoamisalustoina.  

Analysoitavien kohteiden haasteena oli se, ettei täysin autenttista materiaalitietoa ollut saa-

tavilla. Tämä vääristää jonkin verran synteettisten materiaalien tarkkaa tietoa synteettisen 

materiaalin laadusta. Opinnäytetyön avulla saatiin kuitenkin selville melko hyvä kokonais-

kuva kohteissa käytettyjen synteettisten materiaalien määristä riippumatta laadusta. Osa vi-

herrakentamisen synteettistä materiaaleista on pysynyt samoina vuosien ajan ja osaa on 

tullut korvaamaan uudet materiaalit. Voisi olla varmaan hyvä teetättää muutama kohdekoh-

tainen opinnäytetyö tai analyysi, jossa seurataan kaikki kohteen rakentamisen aikaiset mate-

riaalit tarkkaan.  

Tarkemmilla materiaalitiedoilla voidaan tehdä paremmin kestävämpiä hankintoja, julkisten 

palveluiden ja tuotteiden elinkaarta sekä kestävyyttä voidaan parantaa ja ennen kaikkea ma-

teriaalitiedoilla ja hoito-ohjeilla voidaan tehdä oikea-aikaisempia kunnossapitotehtäviä. 

Hankinnoissa on hyvä kiinnittää huomiota materiaalin kestävyyteen, kierrätettävyyteen ja 

hoito- ja kunnossapito-ohjeisiin. Opinnäytetyön perusteella voi todeta, että joillakin materi-

aaleilla oli huono kestävyys verrattuna toisiin materiaaleihin. Tällainen huonosti kestävä 
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materiaali pitää pystyä hankinnoissa ehkäistä, vaikka hyvin laadituilla valintakriteeristöllä. 

Valintakriteerinä voidaan käyttää myös materiaalin kierrätettävyyttä tai minne sen voi hävit-

tää asiaan kuuluvasti. Lisäksi joillakin yrityksillä oli jo käytössään erilaisia ympäristösertifi-

kaatteja. Tällainen vaatimus voisi olla myös valintakriteerien lisäpisteinä. Mutta ennen 

kaikkea hankinnoissa kannattaa suosia kestäviä ja uusiutuvista materiaaleista valmistettuja 

tuotteita, jotta ympäristöön joutuvaa mikromuovia voidaan vähentää.  

  



56 

 

8 Kontribuutio  

Opinnäytetyössä saadut tiedot tukevat Helsingin julkilausumaa turhasta muovista luopumi-

sesta. Lisäksi suodatinkankaat ovat osana kierto- ja jakamistalouden toimenpiteitä, jossa 

suodatinkankaille etsitään korvaavia materiaaleja tai menetelmiä.  

Opinnäytetyön analysointikohteista löytyi samoja muovimateriaaleja, joita oli havaittu mm 

merien ja vesistöjen roskaantumistutkimuksissa. Esimerkiksi liejusimpukoista on löydetty 

seuraavia mikromuoveja PP 57 %, PE 12 %, PVC 1 %, PMMA 2 % ja PA 17 % (SYKE, 2020). Vi-

herrakentamisen kohteiden synteettisistä materiaaleista PP, PE ja PVC ja PA ovat samoja 

muovilaatuja.  

Yhteisiä nimittäjiä löytyi, mutta materiaalien kulkeutumista tulee tarkastella tarkemmin en-

nen lopullisten johtopäätösten tekemistä. Kuinka paljon viherrakentamisen synteettisistä 

materiaaleista jää paikallisesti maaperään ja kuinka paljon niistä kulkeutuu vesistöihin?  

Opinnäytetyön avulla löytyi mielenkiintoisia uusiutuvia materiaaleja, joista osaa tulee käytet-

tävyydeltään tutkia lisää. Turhaksi muoviksi oli vaikea luokitella oikeastaan mitään, mutta jos 

joku on pakko nimetä, turhia muoveja ovat muoviset katekankaat sekä irtonaiset kumi-

rouheet tai sellaiset muovit, jotka ovat helposti korvattavissa uusiutuvilla materiaaleilla. Jat-

kossa valitaan vain sellaisia katekankaita, joille annetaan sertifikaatti maaperässä 

maatumiselle. Kumirouheet voidaan myös korvata uusiutuvilla materiaaleilla. 

Opinnäytetyön avulla saatiin karkea poikkileikkaus viherrakentamisessa käytetyistä synteet-

tisistä materiaaleista.  Mutta tulokseksi syntyi myös lisää kysymyksiä:  

• Voidaanko puisten materiaalien pintakäsittelyä muuttaa muovittomampiin vaihtoeh-

toihin? Löytyykö muita kestäviä muovia korvaavia materiaaleja?  

• Kuinka paljon eri synteettisistä materiaaleista oikeasti irtoaa mikromuovia?  

• Miten mitataan synteettisten materiaalien kulumista? 

• Mitä kustannuksia eri materiaaleilla on koko elinkaaren ajalta? 

• Mitä kustannuksia mahdollisesti tulee, jos esimerkiksi SBR-kumirouheet kiellettäisiin? 
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ympäristövaikutuksista. Haettu osoitteesta 28.3.2021 https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0035 

Euroopan parlamentti (10.9.2018a). EU.n strategia muovijätteen vähentämiseksi. 
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2020–2022. Haettu osoitteesta 10.9.2020 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/30939/notice/51259/ove

rview 

Hortex (n.d.). Kompostoituva puutarhakalvo. Haettu osoitteesta 4.4.2021 

https://hortex.fi/tuote/kompostoituva-puutarhakalvo-2/  

Hyttinen, A. (2012). Viherrakentamisen ekologiset materiaalit. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012060511692  
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context.pdf päivitetty osoite 3.4.2021 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/ff0949a3-492f-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en/format-

PDF/source-203016529 

SAPEA (2019). A scientic perspective on microplastics in nature and society. Haettu 

osoitteesta 2.4.2021 https://www.sapea.info/wp-content/uploads/report.pdf  
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Tesa (1.9.2016). Kova vai pehmeä? Pysy joustavana. Haettu osoitteesta 28.3.2021 

https://www.tesa.com/fi-fi/wikitapia/kova-vai-pehmeae-pysy-joustavana.html  

Treegator, (n.d.). Treegator jr.pro. Slow release watering bag for evergreens, trees and 

shrubs. Haettu osoitteesta 30.8.2020 https://treegator.com/products/  

TUKES (n.d.). PAH-yhdisteet ajoneuvojen renkaissa ja kuluttajatuotteissa. Haettu 31.3.2020 

osoitteesta https://tukes.fi/tietoa-tukesista/materiaalit/kemikaalit/pah-yhdisteet- 

ajoneuvojen-renkaissa-ja-kuluttajatuotteissa  

Unisport (2020). Tekonurmi elämiseen, urheiluun ja liikkumiseen. Haettu 30.8.2020 

osoitteesta https://www.unisport.com/fi/tekonurmi-jalkapalloon-ja-kaikkeen- 

urheiluun  
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Liite 1: Eläintarhantien yleisurheilukentän laskelmat ja määräluettelot 
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Liite 2: Hermanninpuiston laskelmat ja määräluettelot sekä erilliset tarkemmat materiaalitiedot 
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Liite 3: Kallvikinniementien paikoitusalueen laskelmat ja määräluettelo 
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Liite 4: Kontulan liikuntapuiston laskelmat ja määräluettelo 
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Liite 5: Leikkipuisto Tuorinniemen laskelmat, määräluettelo ja materiaalitietoja 
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Liite 6: Mellunmäenpuron tulva-altaan laskelmat ja määräluettelo 
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Liite 7: Laskelmien materiaalien lähteet  

Materiaalien lähteitä 

Materiaalin lähdettä ei ole merkitty kohdekohtaiseen analyysiin, jos on käytetty samaa lähdettä toisesta kohteesta 

Tuotemerkki voi vaihdella, tai myös valmistaja voi vaihdella. Esimerkiksi Saltex on osa Unisport-konsernia. Lisäksi autenttisia tuotetietoja ei ole aikai-

semmilta vuosilta enää ollut saatavilla, joten tuotteita on korvattu nykypäivän tuotteilla. Osan materiaalin valmistaja tai maahantuoja jäi epäselväksi, 

tässä kohden on käytetty ?-merkkiä. Materiaalien tarkempia tietoja haettu sekä valmistajien että myyjien internetsivuilta välillä 30.8.2020 – 1.2.2021  

 

ELÄINTARHANTIEN YLEISURHEILUKENTTÄ 

   

14000 Pohjarakenteet   

ThermiSol 13,2 kg paketti, paketissa on 100 mm levyjä 5 kpl eli 6 m2, yhteensä 9 pkt jotta saa 50 m2 https://www.stark-suomi.fi/fi/eps-levy-100-

mm-routa-120 

? peltosalaoja 5 m salko, eli n. 296 kpl, 2,3 kg salko https://www.k-rauta.fi/tuote/salaojaputki-100-5m-pvc-valkoinen/6414903020326 

 

uponor kokonaispaino kansistolla 84 kg, Ruduksen tiedon mukaan kansisto painaa 54 kg https://www.k-rauta.fi/tuote/tarkastuskaivo-uponor-

400110-25m/6414909906051 

uponor Kokonaispaino 99,6 kg 40 tn kansiston kanssa  

uponor 8,5 kg  https://www.uponor.fi/-/media/country-specific/finland/download-centre/technical-handbook-inf/058kaivot042009.pdf 

https://www.stark-suomi.fi/fi/eps-levy-100-mm-
https://www.stark-suomi.fi/fi/eps-levy-100-mm-
https://www.k-rauta.fi/tuote/tarkastuskaivo-uponor-
https://www.k-rauta.fi/tuote/tarkastuskaivo-uponor-
https://www.uponor.fi/-/media/country-specific/finland/download-centre/technical-
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uponor 6,9 kg https://www.k-rauta.fi/tuote/salaojakaivo-uponor-315-1m-3x110mm-liittymaa-1053688/6414903523612 
 
uponor 28 kg https://www.k-rauta.fi/tuote/tarkastusputki-uponor-200160-25m/6414902610511 
 
21000 Päällysrakenteen osat 
   
? rulla 500 m2, rullan paino 125 kg, n. 42 rullaa https://www.k-rauta.fi/tuote/suodatinkangas-n4-5x100m-500m2/6438056186302 

ThermiSol 13,2 kg paketti, paketissa on 50mm paksuisia levyjä 10 eli 12 m2, 9 pakettia https://www.stark-suomi.fi/fi/eps-levy-50-mm-routa-120 

 

30000 Järjestelmät   

uponor 6 m salko, salon paino 4,1 kg SN8, salkoja 9kpl https://www.k-rauta.fi/tuote/sadevesiputki-muhvilla-uponor-11095x6000-

sn8/6414907411328 

uponor 6m salko, salon paino 8,1 kg SN8 salkoja 7 kpl https://www.k-rauta.fi/tuote/sadevesiputki-muhvilla-160x6000-sn8/6414907126437 

uponor 8 m salko, salon paino 17,1 kg SN8 48 kpl https://www.k-rauta.fi/tuote/sadevesiputki-muhvilla-200x8000-

sn8/6414907108495 

uponor 6 m salko, salon paino 21,28 kg SN8 43 kpl https://www.k-rauta.fi/tuote/sadevesiputki-muhvilla-upo-250x6000-

sn8/6414908403322 

Prof 54 kg rautakansisto, kok paino 80 kg, muovin paino 26 kg https://www.k-rauta.fi/tuote/sadevesikaivopaketti-prof-

560500/6414959670827 

uponor 54 kg raukansisto, arvioidaan kok painoksi 82 kg, muovin paino 28 kg https://doczz.net/doc/7035398/kaivot---uponor 

uponor 54 kg rautakansisto, kok paino 83 kg, muovin paino 29 kg https://www.onninen.fi/uponor-sadevesikaivopaketti-uponor-560-

500-100l-1-7m/p/CKS644 

https://www.k-rauta.fi/tuote/salaojakaivo-uponor-315-1m-3x110mm-liittymaa-
https://www.k-rauta.fi/tuote/tarkastusputki-uponor-200160-25m/6414902610511
https://www.k-rauta.fi/tuote/sadevesiputki-muhvilla-uponor-11095x6000-
https://www.k-rauta.fi/tuote/sadevesiputki-muhvilla-uponor-11095x6000-
https://www.onninen.fi/uponor-sadevesikaivopaketti-uponor-560-500-100l-1-
https://www.onninen.fi/uponor-sadevesikaivopaketti-uponor-560-500-100l-1-
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onninen 100 m kieppi, 1,06kg/m https://www.onninen.fi/onninen-peh-putki-ruskea-63x4-7-100m-pn10-pe80-sdr13-6/p/ACY056 

45000 Ympäristörakenteet   

Unisport  6,3 kg/m2 Sähköposti 25.1.2021 jossa YU pinnoitteen painoksi ilmoitettiin 9kg/m2, mutta on vaihtelua paksuuden osalta, tässä las-

kettu että 20 mm painaisi 9 kg /m2 ja verrannon kautta 14 mm painaa silloin 6,3 kg /m2 

Unisport  9 kg/m2 Sähköposti 25.1.2021 jossa YU pinnoitteen painoksi ilmoitettiin 9kg/m2, mutta on vaihtelua paksuuden osalta, tässä las-

kettu että 20 mm painaisi 9 kg /m2 ja verrannon kautta 14 mm painaa silloin 6,3 kg /m2 

Unisport  2 kg/m2 SafeGrass https://www.unisport.com/fi/safegrasseco-turva-alusta 

 

 

HERMANNINPUISTO 

 

14000 Pohjarakenteet 
 
? peltosalaoja 5 m salko, eli n. 7 kpl, 2,3 kg salko https://www.k-rauta.fi/tuote/salaojaputki-100-5m-pvc-valkoinen/6414903020326 

 
20000 Päällysrakenteet 
 
? rulla 500 m2, rullan paino 125 kg, n. 6 rullaa https://www.k-rauta.fi/tuote/suodatinkangas-n4-5x100m-500m2/6438056186302 

Unisport 34,5 kg/m2 sähköposti 3.2.2021 

? 50 g/m2  

? PP tiheys 0,91 g/m3, 80cm*80 cm https://www.k-rauta.fi/tuote/rungonsuoja-4-pack-80cm/7312600056206 

 
30000 Järjestelmät 

https://www.k-rauta.fi/tuote/rungonsuoja-4-pack-80cm/7312600056206
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uponor 54 kg rautakansisto, kok paino 83 kg, muovin paino 29 kg https://www.onninen.fi/uponor-sadevesikaivopaketti-uponor-560-

500-100l-1-7m/p/CKS644 

uponor 6 m salko, salon paino 21,28 kg SN8 https://www.k-rauta.fi/tuote/sadevesiputki-muhvilla-upo-250x6000-sn8/6414908403322 

vink finland 6 m, 53,58 kg https://www.vink.fi/pe100-putki-musta-siniraita-d225x13-4mmx6m-sdr17 

 
45000 Ympäristörakenteet 
 
TreeGator 14,4 oz eli 408 g/pussi https://www.treegator.com/products/specs/TreegatorOrig_SpecSheet.pdf 

Elho 60 g https://www.elho.com/en/collection/product/8711904106546/gb-growpot-17-living-black/?s=1093.0455322265625 

Elho 60 g https://www.elho.com/en/collection/product/8711904106546/gb-growpot-17-living-black/?s=1093.0455322265625 

Elho 20 g https://www.elho.com/en/collection/product/8711904106362/gb-growpot-11-living-black/?s=600.2877807617188 

HAGS polkukaruselli https://www.hags.com/en-us/play/traditional-and-dynamic-play-equipment/roundabouts-and-spinners/bi-

cycle-roundabout-pedal 

HAGS jousikeinu bobby https://www.hags.com/en-us/play/playground-equipment/spring-toys/spring-toy-bobby 

HAGS Pesäkeinu lillie https://www.hags.com/en-us/play/traditional-and-dynamic-play-equipment/swings-and-swing-seats/lillie-base-module 

HUOM. HAGS välineet on yhdistelty varsinaisessa taulukossa materiaaleineen 

 

KALLVIKINNIEMENTIEN PAIKOITUS 

 

30000 Järjestelmät 
 

https://www.elho.com/en/collection/product/8711904106362/gb-growpot-11-living-black/?s=600.2877807617188
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Pipelife 6m salko painaa 2,69 kg 140m/6m=> 24 salkoahttps://verkkokauppa.slo.fi/fi/suojaputki-pvc-keltainen-sn16-opto-pvc-110x6000-sn16-a-
kelt-5261524 
 
PipeLife 6m salko painaa 1,68 kg 440m/6m=> 74 salkoa https://verkkokauppa.slo.fi/fi/suojaputki-pvc-keltainen-sn8-opto-pvc-110x6000-sn8-b-
kelt-5261523 
 

KONTULAN LIIKUNTAPUISTO 

 

14000 Pohjarakenteet 
 
? peltosalaoja 5 m salko, eli 38 kpl, 2,3 kg salko  https://www.k-rauta.fi/tuote/salaojaputki-100-5m-pvc-valkoinen/6414903020326  
 
uponor 8,5 kg  https://www.uponor.fi/-/media/country-specific/finland/download-centre/technical-handbook-inf/058kaivot042009.pdf  
 
uponor 28 kg https://www.k-rauta.fi/tuote/tarkastusputki-uponor-200160-25m/6414902610511  
 
20000 Päällysrakenteet 
 
Meltex 195 g/m² https://www.meltex.fi/fi/lataa/9223 
SafeGrass 1,8 kg/m² https://www.unisport.com/fi/safegrasseco-turva-alusta 
Champion 2,4 kg/m² https://www.tekonurmitukku.fi/tuote/champion/ 
Ohje Champion 8 kg/m² https://www.tekonurmitukku.fi/tuote/champion/ 
 120 g https://www.elho.com/en/collection/product/8711904106669/gb-growpot-21-living-black/?s=800 
 3kpl /m2 60 g https://www.elho.com/en/collection/product/8711904106546/gb-growpot-17-living-black/?s=1093.0455322265625 
3 kpl/m2 60 g https://www.elho.com/en/collection/product/8711904106546/gb-growpot-17-living-black/?s=1093.0455322265625 
 
30000 Järjestelmät 
 
uponor Kokonaispaino 99,6 kg 40 tn kansiston kanssa https://www.k-rauta.fi/tuote/sadevesikaivopaketti-uponor-560-150l-
1051065/6414903644751  

https://www.k-rauta.fi/tuote/tarkastusputki-uponor-200160-25m/6414902610511
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49000 Muut rakenneosat 
 
ActiveGrass 1,8 kg/m² https://www.unisport.com/fi/safegrasseco-turva-alusta 
 
ActiveGrass 1,8 kg/m https://www.unisport.com/fi/safegrasseco-turva-alusta 
 
ActiveGrass 1,8 kg/m https://www.unisport.com/fi/safegrasseco-turva-alusta 
ActiveGrass 1,8 kg/m https://www.unisport.com/fi/safegrasseco-turva-alusta 
 
LEIKKIPUISTO TUORINNIEMI 

 

14000 pohjarakenteet 
 
muovinen rumpuputki 315 47 m HDPE 220,80 kg meltex SN8 8 m salko painaa 36,8 kg https://www.meltex.fi/fi/tuote/infra-ja-maanrakenta-
minen/rumpuputket-ja-osat/rumpuputket/rumpu-ja-tuplasadevesiputket-sn8/rp-8m-SN8/rumpuputki-8m-sn8-ilman-jatkoholkkia#/technicalinfo 
 
20000 päällysrakenteet 
 

? rulla 500 m2, rullan paino 125 kg, n. 2 rullaa https://www.k-rauta.fi/tuote/suodatinkangas-n4-5x100m-

500m2/6438056186302    

ChildPlay 1,38 kg/m2 Sähköposti 25.1.2021 Yhteydenotto koskien Childplayta    

ChildPlay 1,56 kg/m2 Sähköposti 25.1.2021 Yhteydenotto koskien Childplayta    

ChildPlay 23,68 kg/m3 Sähköposti 25.1.2021 Yhteydenotto koskien Childplayta    

ChildPlay 0,27 kg/m2 Sähköposti 25.1.2021 Yhteydenotto koskien Childplayta    

HAGS Pöytä-penkki Linnea https://www.hags.com/en-us/park-urban-furniture/park-and-urban-furniture/tables/linnea-picnic-table 

   

https://www.meltex.fi/fi/tuote/infra-ja-maanrakentaminen/rumpuputket-ja-osat/rumpuputket/rumpu-ja-tuplasadevesiputket-sn8/rp-8m-SN8/rumpuputki-8m-sn8-ilman-jatkoholkkia#/technicalinfo
https://www.meltex.fi/fi/tuote/infra-ja-maanrakentaminen/rumpuputket-ja-osat/rumpuputket/rumpu-ja-tuplasadevesiputket-sn8/rp-8m-SN8/rumpuputki-8m-sn8-ilman-jatkoholkkia#/technicalinfo
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HAGS Mobilus https://www.hags.com/en-us/play/traditional-and-dynamic-play-equipment/dynamic-playground-equipment/mobilus 

   

HAGS Stratus Estra Module https://www.hags.com/en-us/play/traditional-and-dynamic-play-equipment/swings-and-swing-seats/stra-

tus-extra-module-2-seat/not-applicable-sunken-foundation-2-places-jun-2016-red    

   

? PP tiheys 0,91 g/m3, 80cm*80 cm https://www.k-rauta.fi/tuote/rungonsuoja-4-pack-80cm/7312600056206  

  

Elho 120 g https://www.elho.com/en/collection/product/8711904106669/gb-growpot-21-living-black/?s=800  

  

Elho 60 g https://www.elho.com/en/collection/product/8711904106546/gb-growpot-17-living-black/?s=1093.0455322265625 

   

Elho 60 g https://www.elho.com/en/collection/product/8711904106546/gb-growpot-17-living-black/?s=1093.0455322265625 

   

Elho 60 g https://www.elho.com/en/collection/product/8711904106546/gb-growpot-17-living-black/?s=1093.0455322265625 

   

30000 Järjestelmät 
 
Hulevesikaivo 600 mm 1 kpl PP/PE/PVC 60,00 PipeLine/Meltex 60 kg https://www.onninen.fi/svk-600-sadeve-

sikaivo/p/ABQ279 tai https://www.meltex.fi/fi/tuote/infra-ja-maanrakentaminen/talo-ja-kunnallistekniset-kaivot/pihakaivot-ja-erottimet/sade-

vesikaivot/124625/sadevesikaivopaketti-600315170-r#/productinfo    

  

https://www.onninen.fi/svk-600-sadevesikaivo/p/ABQ279
https://www.onninen.fi/svk-600-sadevesikaivo/p/ABQ279
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MELLUNMÄENPURON TULVA-ALLAS 

 

14000 pohjarakenteet 

fortrac 250g/m2 http://gtsl.co.nz/Data/DefaultShowcase/Documents/Huesker%20Fort-

rac%20T%20and%20MP%20monoaxial%20MSEW%20geogrid.pdf 

20000 Päällysrakenteet kasvillisuus 
 

Elho 80 g https://www.elho.com/en/collection/product/8711904106607/gb-growpot-19-living-black/?s=866.18701171875 

Elho 20 g https://www.elho.com/en/collection/product/8711904106362/gb-growpot-11-living-black/?s=851.3189086914062 


