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Abstrakti 
Tutkimuksen tavoitteena on löytää biomuovi vedenpuhdistinlaitteen kuorirakenteeksi. Tutkin 

seitsemää eri biomuovia ja pyrin löytämään eroavaisuuksia erilaisten pohjaaineiden 

ominaisuuksista ja kuinka paljon valmistajan tekemä materiaalin jalostus vaikuttaa 

pohjaaineen ominaisuuksiin. Halusin myös selvittää kuinka hyvin biomuovit  pärjäävät 

fossiilimuoveja vastaan. Tutkimus on osa suurempaa kokonaisuutta pyrkiä lanseeraamaan 

Keski ja ItäAfrikan markkinoille halpa ja ekologinen laite, jolla saastuneesta vedestä 

saadaan puhdasta. Tutkimus suoritettiin taulukoimalla muovien toimivuuteen, ekologisuuteen, 

eettisyyteen sekä ekonomisuuteen vaikuttavat ominaisuudet ja vertailemalla niitä keskenään. 

Ominaisuudet pisteytettiin ja materiaalit luokiteltiin tämän pisteytyksen perusteella 

arvojärjestykseen. Kolme parasta materiaalia valittiin jatkotutkimuksiin. Materiaalien joukosta 

nousi kolme selvästi muita parempaa kandidaattia: Zelfo, Kareline PLMS ja Biome. Materiaalit 

eivät olleet pohjaaineiltaan samoja ja tämän lisäksi hävinneiden materiaalien joukossa oli 

muoveja, jotka jakoivat pohjaaineensa voittajien kanssa. Tämä viittaa siihen, että tuottajien 

tekemä materiaalin ominaisuuksien jalostus on pohjaainevalintaa tärkeämpi. Seuraavana 

tarkoitukseni on tutkia valittujen materiaalien ominaisuuksia itsenäisesti, joka johtaa 

kuorimateriaalin valitsemiseen. 

 

Tutkimukselle oleellisia termejä ovat:  muovi, biomuovi, biomateriaali, UVCvalo, polymeeri 
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1. Johdanto 
 

Vesistressi on tila, jossa vettä on saatavilla mutta se ei ole juotavaa. Afrikan mantereella asuu 

noin 800 miljoonaa ihmistä. 300 miljoonaa heistä kärsii vesistressistä. Suurin osa heistä elää 

köyhyysrajan alapuolella. (Climat Environnement Société 2012.) Blue Planet Networkin 

mukaan 3,41 miljoonaa ihmistä kuolee veteen ja hygieniaan liittyvistä syistä joka vuosi. Suurin 

kuolemien aiheuttaja on vesissä elävät patogeeniset mikroorganismit, jotka tartuttavat muun 

muassa koleraa, punatautia ynnä muita suoliston sairauksia (UNICEF 2003).  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vertailla jo kauppanimillä tunnettujen biopohjaisten 

muovien (Biomuovien) haluttuja ominaisuuksia öljypohjaisten muovien (Fossiilimuovien) 

ominaisuuksiin ja soveltaa kerättyä dataa valistuneen runkomateriaalivalinnan tekemisessä 

Valkiavedenpuhdistinta (ks. liite 1) varten. Valkia on saanut alkunsa Aaltoyliopiston taiteiden 

ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijaryhmän kurssityönä tekemänä projektina syksyllä 2015. 

Valkia on suunniteltu vastaamaan yllämainittuihin ongelmiin. Tällä hetkellä projektia 

työstetään yhteistyössä  United Nations Children’s Fund :in (UNICEF) ja Aalto Design Factoryn 

kanssa.  

 

Valkian toiminta perustuu UVCvalon ja titaanioksidilla pinnoitetun lasivillan yhteistoimintaan. 

Tämä kombinaatio tappaa eliöperäiset mikroorganismit vedestä äärimmäisen tehokkaasti ja 

tekee vedestä niiltä osin juomakelpoista. (Teemu Ronkka 6.3.2015.) Valkia on suunniteltu 

siten, että yksittäinen kappale maksaisi asiakkaalle mahdollisimman vähän. Tämän lisäksi 

Valkian kuorimateriaalin tulee kestää muun muassa vahvaa UVCvalon säteilyä, sekä sillä 

tulee olla muita kandidaatteja paremmat iskunkesto, lämmönkesto, vedenpitävyys ja 

lujuusominaisuudet, sekä taktiiliset että esteettiset ominaisuudet tai paras yhdistelmä 

mainittuja ominaisuuksia. (Teppo Vienamo 11.03.2015) Kriteerit on valittu alustavien testien 

yhteydessä ilmenneiden seikkojen, tulevan käyttöympäristön oletettujen rasitteiden sekä 

puhdistusmenetelmästä aiheutuvien rasitusten pohjalta. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on löytää kriteereitä vastaava biomuovi vertaillen tuottajien 

tuotetiedotteissa ilmoittamia ominaisuuksia toisiinsa, sekä CESedupack ohjelmiston että 

muiden tutkimusten tarjoamiin tietoihin fossiili ja biomuoveista. Tämän jälkeen tutkin parhaat 
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kandidaatit tarkemmin varmistaakseni tulokset ja valitakseni lopullisen tuotemateriaalin. 

Oleellinen osa tutkimusta on myös saattaa vielä toistaiseksi melko tuntemattomien 

biomuoveja valmistavien yritysten tuotteet yhden tutkielman alle ja vetää johtopäätöksiä 

niiden suhteista toisiinsa, sekä löytää mahdollisia kehityksen kohteita tutkittavista 

materiaaleista. 

 

Biomuovit ovat polymeerejä, joiden pohjaaine on jonkinlainen biomassa. Vaikka tämä 

viittaakin siihen että biomuovit olisivat täysin ympäristöystävällisiä, ei tämä välttämättä ole 

asian laita. Niiden tuotanto perustuu vielä paikoitellen uusiutumattomien luonnonvarojen 

käyttöön ja biomassan kasvatuksesta voi seurata monimuotoisia ongelmia ekosysteemeille. 

(Gironi et al. 2011.) Michael Vert ja kumppanit rohkaisevat tekstissään “Terminology for 

biorelated polymers and applications (IUPAC Recommendations 2012)” olemaan käyttämättä 

termiä biomuovi ja käyttämään mieluummin termiä biopohjainen polymeeri. (Vert et al. 2012, 

403) Aion kuitenkin selkeyden ja kansankielisyyden vuoksi käyttää termiä biomuovi tässä 

tekstissä. 

 

Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö energiateollisuudessa ja tuotannossa tunnetaan 

yhtenä saastuttavimmista tekijöistä maapallolla. Öljypohjaisten muovien äärimmäisen hidas 

puoliintumisaika on aiheuttanut massiivisia ympäristöongelmia. Muun muassa kaatopaikat ja 

muovin kulkeutuminen luontoon aiheuttavat suurta tuhoa ekosysteemeille ympäri maailmaa. 

Paradigman on muututtava kaiken kattavampaan näkökulmaan, jossa otetaan voiton 

tavoittelun lisäksi huomioon myös ekologiset, sosiaaliset ja eettiset näkökulmat. Tämän 

muutoksen pyrkivät tarjoamaan tuotesuunnittelun ja valmistuksen puolelle muun muassa 

biomateriaalit.   (Thompson et al. 2009.) Biomuoveilla on mahdollisuus nousta uudeksi 
teollisuuden standardiksi öljyn yhä vähentyessä ja agraaristen menetelmien parantuessa. 
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2. Menetelmä 
 

Tarkastelen ensin bio ja fossiilimuovien eroja lähinnä ympäristövaikutusten näkökulmasta, 

jonka jälkeen siirryn vertailemaan eri biomuovilaatuja keskenään. Tutkimuksen varsinainen 

fokus on eri biomuoveja valmistavien yritysten tarjoamien tuotteiden vertailussa. 

2.1 Bio- ja fossiilimuovien eroista 
 
Bio ja fossiilimuovien eroista on kirjoittanut laajasti Gironi ja Piemonte tutkimuksessaan 

“Bioplastics and Petroleumbased Plastics: Strengths and Weaknesses.” Tutkimus käsittelee 

asetelmaa lähinnä elinkaariarviointimenetelmän kautta, jossa tutkitaan  tuotteen tai palvelun 

sen koko elinkaaren ympäristövaikutuksia aina raakaaineen hankinnasta tuotteen 

hylkäämiseen asti  (SAIC 2006) .  Taulukossa 1 on vertailtu fossiili ja biomuovien eroja 

tuotantoon käytettävän energian ja ympäristöön vapautuvan energian suhteen. 

 

Taulukko 1.  Vaadittu tuotantoenergia ja vapautuvat hiilidioksidipäästöt (CO 2 ) eri laatuisten 
muovien kohdalla. (Gironi et al. 2011, 4) 
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Taulukko 2.  Muovien tuotannosta aiheutuva ympäristön rehevöityminen ja happamoituminen 
(Gironi et al. 2011, 5) 

 
 
Kuten taulukoista 1. ja 2. käy ilmi biomuovien tuotanto on paljon ympäristöystävällisempää 

CO2päästöjen ja energiavaatimusten kannalta, kun taas toisaalta niiden tuotanto aiheuttaa 

vielä nykyään paljon enemmän ympäristön rehevöitymistä ja happamoitumista pääasiassa 

biomassan kasvatuksessa käytettyjen ravinteiden ja kemikaalien johdosta. Tämän lisäksi 

biomuovien toistaiseksi huonompien mekaanisten ominaisuuksien takia muoveihin lisätään 

fossiilimuovia vahvikeaineeksi, joka taas heikentää biomuovin biohajoamista. (Gironi et al. 

2011, 5.) 

 

2.2 Biomuovilaatujen eroista 

 
Puhtaat biomuovit perustuvat täysin uusiutuviin luonnonvaroihin. Biomuoveja on biohajoavia 

ja kompostoituvia. Biohajoavat biomuovit hajoavat yleensä ainoastaan teollisissa 

komposteissa, kun taas kompostoituvat biomuovit kompostoituvat aivan yhtä hyvin 

biojätteessä. (Vert et al. 2012.) Taulukossa 3  on esitetty erilaisten biomuovien eroavaisuuksia 

niiden ominaisuuksista, valmistusraakaaineista ja käyttötarkoituksista. 
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Taulukko 3.  Erilaisten biomuovien ominaisuuksista, valmistusraakaaineista ja 
käyttötarkoituksista   (NaturePlast) 

Materials*  Type of 
bioplastic 

Ressources  Properties  Applications 

Durables 
(BioPET, BioPE, 
BioPA, etc.) 

30 to  ≈ 100 % 
biobased, not 

biodegradable and 
compostable 

Sugarcane, 
molasses, biobased 

oils 

Equivalent to common 
polymers, 

still recyclable and not 
biodegradable 

All types of packaging, 
technical products… 

PLA  ≈ 100% biobased 
and 100% 
compostable 

Corn starch, sugar 
beet, tapioca… 

Transparent, stiff, 
easy to 

process, poor thermal 
resistance, 

poor barrier properties 

Food packaging (trays, 
films, 

cups…), cosmetic, 
molded 
products, 

biocomposites… 

PHAs  ≈ 100% biobased 
and 100 % 
biodegradable 

and 
compostable 

Corn starch, sugar 
(sugarcane, beet), 

biomass… 

Opaque to 
translucent, stiff to 
elastomeric, good 
thermal and 

barrier properties 

Biocomposites, 
molded 

products, packaging 
films… 

Biopolyesters  Partially biobased 
and 
100% 

biodegradable 
and 

compostable 

Mainly petroleum 
(development on 

biobased 
monomers, 
wastes…) 

Opaque to 
translucent, stiff to 
soft, good thermal 
resistance and 
easy to process 

Bags, mulch films, 
bottles, 

molded products… 

Cellulose 
derivatives 

Mainly biobased 
and could be 
biodegradable 

and 
compostable 

Wood pulp  Transparent stiff 
good barrier, 
mechanical and 

thermal 
properties 

Food packaging 
(films), 

molded products 

Bioelastomers  Partially biobased 
and / or 
100% 

compostable 

Mainly petroleum  Very soft, good 
mechanical 

properties and easy 
to process 

Leisure and sport, 
molded 
products… 

Starch based 
compounds 

Partially biobased 
and could be 
biodegradable 

and 
compostable 

Starch (corn, 
potatoes…), meals, 

petroleum 
(biopolyester 
matrix). 

Soft, easy to 
process, water 
sensitive and 
controlled 

biodegradation 

Bags, mulch films, 
horticulture… 

Biocomposites  Mainly biobased 
and could 

be biodegradable 
and compostable 

Wood, hemp, linen, 
bamboo fibers and 
bioplastic matrix 

Stiff, good 
mechanical and 

thermal properties, 
easy to process 

Leisure and sport, 
habitat, horticulture… 
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Valitsin tutkittaviksi kohteiksi PLA:sta, PHA:sta ja erilaisista komposiiteista valmistettuja 

materiaaleja, sillä ne ovat tällä hetkellä eniten tutkittuja ja tuotettuja biomuovilaatuja.  (Gironi et 

al. 2011, 2.) Valitsin tutkimukseen ainoastaan biohajoavia komposiitteja, sillä tutkimuksen 

kohteena on ainoastaan biohajoavat ja kompostoituvat biomuovit. Valitsin mukaan myös 

CA:sta valmistetut muovit, sillä vaikka nämä materiaalit eivät ole yhtä tutkittuja, on niitä varten 

tarvittava raakaaine – selluloosa – joka puolella ympärillämme – metsissä.  

 

PLA (Polylactic Acid eli polylaktidi) 
PLA on yksi tärkeimmistä biomuoveista, sillä sen ominaisuudet vastaavat hyvin laajalti 

PETmuovin ( polyetyleenitereftalaatti ) ominaisuuksia. Vaikkakaan tätä biomuovia ei voi 

helposti käyttää yksinään sen huonon iskunkestävyyden sekä korkean vedenläpäisevyyden 

takia, voi sitä käsitellä erilaisilla pinnoitteilla ja se voi näin muuntautua hyvinkin erilaisiin 

tarkoituksiin. (Peters 2011, 34.) 

 

PHA (Polyhydroxyalkanoate eli polyhydroksialkanoaatti) 
PHA on toinen maailman eniten tutkituista biomuoveista. Sen ominaisuudet ovat hyvin 

samantapaiset PP:n (polypropeeni) kanssa. Vaikka muovin suurimpana varjopuolena on tällä 

hetkellä korkea hinta, tehdään maailmalla jatkuvasti töitä sen alentamiseksi. (Peters 2011, 

35.) 

 

CA (Cellulose Acetate eli selluloosaasetaatti) 
CA:n raakaaine selluloosa löytyy jokaisen kasvin sisältä, joka tekee CA:sta loistavan 

sivutuotteen esimerkiksi metsäteollisuudelle. Tämä biomuovi soveltuu mainiosti 

ruiskuvalumateriaaliksi. (Peters 2011, 38.) 

 

Biokomposiitit 
Komposiittirakenteet parantavat alkuperäisten materiaalien ominaisuuksia roimasti, mutta 

yhdistämällä biomuovia ja vahvikeainetta tulee muovista monesti biohajoamatonta (Fowler 

2006, 1). 
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2.3 Tuotevertailu 

 

Biomuovieja valmistavia yrityksiä on valtava määrä, kuten on nähtävissä bioplastics.org 

sivuston yrityshakemistosta. Rajoitin siis tutkimuksen kohteeksi ainoastaan Euroopan 

Unionin sisällä tuotetut biomuovit ja niistäkin pyrin karsimaan pois ne, jotka sisälsivät 

fossiilimuoveja biomuovin jatkeena rakenteen parantamiseksi. Rajasin pois myös kuvauksen 

perusteella vedenpuhdistimen kuoreksi selkeästi epäkelvot tuotteet, esimerkiksi nopeasti 

biohajoavat tuotteet tai tuotteet, jotka biohajoavat ollessaan kosketuksessa veteen. Tämän 

lisäksi olen liittänyt yhden tuotenimen alle tämän tuottajan kaikki kelvolliset materiaalit. Siten 

selviää, millä yrityksellä on paras tuotevalikoima, ei niinkään yksittäinen paras tuote. 

Olen sen lisäksi valinnut jokaisesta pohjaaineryhmästä vain muutaman edustajan, sillä tämä 

vastaa kysymykseeni siitä, ovatko materiaalien ominaisuudet perua pohjaaineesta vai 

tuottajan jatkotyöstöstä. 

 

Tutkimus on toteutettu vertailevana tutkimuksena ja esitetään taulukkomuodossa. Taulukosta 

asteriskilla (*) merkityt solut ovat pohjamateriaalin yleisiä ominaisuuksia, sillä tuottaja ei ole 

tarjonnut vastauksia näihin kohtiin. Nämä arvot on noudettu CESedupackin tietokannoista. 

Tuotteet on arvioitu paremmuusjärjestyksessä. Tuotteita on seitsemän, joten paras kullakin 

osaalueella saa kyseisessä sarakkeessa 7 pistettä, toisiksi paras 6 pistettä ja niin edelleen. 

Jos arvo on sama kahdella tai useammalla tuotteella, saavat tuotteet saman verran pisteitä. 

Värikoordinaatio suhteissa pistemääriin on määritetty taulukossa 4. 

 

Taulukko 4.  Pisteytysjärjestelmä tuotevertailussa. 
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Vertailtavat ominaisuudet jakautuvat kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä on tuotteen 

toimivuuteen vaikuttavat ominaisuudet. Näitä ovat muun muassa vedenkesto ja UVvalon 

säteilyn kesto. Toiseen ryhmään sijoittuvat materiaalin ekologisuuteen, ekonomisuuteen ja 

eettisyyteen (EEE) vaikuttavat ominaisuudet. Näitä ovat muun muassa materiaalin 

tuotannosta syntyvät hiilidioksidipäästöt, materiaalin hinta sekä tuotantoolosuhteet. Jokainen 

materiaali saa kolme pisteytystä, ensimmäisen tuotteen toimivuuteen vaikuttavien 

ominaisuuksien yhteispisteistä, toisen EEEpisteistä ja kolmannen yhteispistemäärästä. Näin 

selviää paremmin, millä perusteilla tuotteet eroavat toisistaan. Valitsen kolme parhaiten 

suoriutunutta materiaalia, joita tullaan testaamaan lisää selvittääksemme parhaan materiaalin. 

 

2.3.1 Tuotteen toimivuuteen vaikuttavat ominaisuudet 

Tuotteen toimivuuteen vaikuttavat tekijät ovat muun muassa materiaalin mekaaniset ja 

lämpöominaisuudet, sekä spesifisesti vedenpuhdistukseen liittyvät ominaisuudet. Avaan näitä 

ominaisuuksia seuraavaksi. 

 
Tiiviys [g/cm3] ja vetolujuus [MPa] 
Tiiviys ja vetolujuus ovat oleellisia ominaisuuksia vedenpuhdistimen nykyisessä muotoilussa. 

Osat on kiinni toisissaan ainoastaan yhdellä ruuvilla ja näin ollen ruuviholkin tulee kestää 

kiinnityksen veto. 

 
Lovettu iskulujuuskesto (Charpy, Izod)[kJ/m2] 
Tuotteista on saatavilla kahdella eri metodilla tehtyjä mittauksia  Charpy ja Izod 

iskunlujuuskestomenetelmät  mutta ne ovat lähestulkoon vertailtavissa keskenään. Tuotteen 

lovettu iskunkesto on todella oleellinen ominaisuus, sillä tuote tulee olemaan 

kontrolloimattomassa ympäristössä, jolloin tuotteelle voi tapahtua melkeinpä mitä tahansa. 

(CESedupack) Tuote tulee elinkaarensa aikana muun muassa ottamaan vastaan iskuja 

laitetta käytettäessä. Haluamme tuotteen pysyvän kasassa näissäkin tilanteissa. 

 
Käyttölämpötila [C] ja pehmenemislämpötila (Vicat) [C] 
KeskiAfrikan päivälämpötilat voivat olla paikoitellen jopa 4050 Celsiusastetta, ja suoraan 

auringossa tai kuumassa autossa kuljetettaessa/säilytettäessä enemmänkin. Tästä syystä 

tuotteen kuorella tulisi olla äärimmäisen hyvä lämmönsietokyky. Pehmenemislämpötila 
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todentaa ylempää ominaisuutta. Jos tuote pehmenee käyttöolosuhteissa, ovat monet sen 

mekanismeista kelvottomia. 

 

Kutistuma [%] 
Kutistumalla tarkoitan tuotteen kutistumista muottivalun jälkeen lämpötilan laskiessa. 

Vähäinen kutistuma on oleellinenmittatarkkaa laitetta suunnitellessa. Toki kutistuman voi 

ennakoida tuotantoprosessissa, mutta minimaalinen kutistuma vähentää sekaannuksia ja 

virheitä. (Teppo Vienamo, 09.2014.) 

 

Imukyky [massan muutos%] ja vedenkesto 
Vedenkesto ja imukyky ovat ensisijaisen tärkeitä valittaessa kuorimateriaalia 

vedenpuhdistimelle. Vaikkakin tuotteen voi suojata vedenpitävällä pinnoitteella, on pinnoite 

vain pinnan ominaisuus. Ajan myötä pinnoitteet voivat menettää tehoaan tai pintaan voi tulla 

kulumaa käytössä, joka aiheuttaa pinnoitteen tehon heikkenemisen. Hyvä luontainen 

vedenkesto ja alhainen imukyky minimoivat vuotoriskit ja laitteen vaurioitumisen, sekä kuoren 

korroosion. Vedenkesto on arvioitu CESedupackin tarjoamalla asteikolla. (ks. liite 2) 
 
UVsäteilynkesto ja UVCsäteilynkesto 
UVvalonkesto on vedenkeston lisäksi toinen äärimmäisen kriittisistä ominaisuuksista, joissa 

kuorimateriaalin tulisi suoriutua hyvin. Afrikan auringon lisäksi tuotteen tulee sietää 

vedenpuhdistusprosessissa käytettyä UVCvaloa. Nämä kaksi ominaisuutta on määritelty 

erikseen, sillä UVvalonkestotestaukset monesti jättävät alimmat taajuudet  alle 290nm  

UVvalosta testaamatta, sillä niitä ei pääse ilmakehän läpi ja on näin tarpeeton arvo 

jokapäiväisessä tieteessä (CESedupack 2015). UVkesto  on arvioitu CESedupackin 

tarjoamalla asteikolla. (ks. liite 2) 
 

Ruokakäyttö ja läpinäkyvyys 
Vedenpuhdistimen kuorimateriaalin tulee olla elintarvikekelpoinen, sillä tuote on kontaktissa 

veteen, jota myöhemmin juodaan. Läpinäkyvyyden rooli tuotteen suunnittelussa on vielä 

epäselvä, mutta läpinäkyvyys voi tuoda lisää ulottuvuuksia tuotesuunnitteluun esim. tuotteen 

toimivuuden varmistamiseksi, jos kuoren läpi näkee vedenpuhdistusprosessin toiminnassa. 
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Valmistusmenetelmät 
Tällä mittarilla tarkastellaan materiaalin monimuotoisuutta: Kuinka monella eri 

valmistusmenetelmällä materiaalia voidaan muokata. 

 

2.3.2 Ekologisuuteen, ekonomisuuteen ja eettisyyteen vaikuttavat 

ominaisuudet 

Tuotteen ekologisuuteen, ekonomisuuteen ja eettisyyteen vaikuttavat tekijät ovat muun 

muassa materiaalin hinta, raakaaineiden mahdolliset ympäristölliset vaikutukset, sekä 

valmistuksen mahdolliset ympäristölliset sekä sosiaaliset vaikutukset. Avaan näitä 

ominaisuuksia seuraavaksi. 

 

Hinta [€/kg] 
Hinta on myös suuri tekijä materiaalin valinnassa. Tuotetta tullaan myymään alueille, joiden 

asukkailla ei ole varaa edes puhtaaseen veteen. Toki suuret tuotantoerät sekä vaihtoehtoiset 

rahoitusstrategiat voivat tuoda hintaa alas loppukuluttajalle. 

 

Raakaaineet ja raakaaineisiin liittyvät huomiot 
Raakaaineilla ja niiden alkuperällä on suuri merkitys tuotteen ekologisen jalanjäljen sekä 

eettisten kysymysten suhteen ( SAIC  2006). Mikäli tuotteen raakaaineissa on jotain erityistä 

mainitsemisen arvoista, joka vaikuttaa arviointiin merkittävästi, mainitaan se erikseen 

“raakaaineisiin liittyvät huomiot” sarakkeessa. 

 

Myrkyt ja valmistusolosuhteet 
Nämä sarakkeet arvioivat vapautuuko valmistuksessa ympäristömyrkkyjä tai irtoaako 

tuotteesta elinkaarensa aikana haitallisia kemikaaleja, sekä tuotannon valmistusolosuhteita 

niin työntekijöiden kuin ympäristönkin näkökulmasta. 

 
Valmistuslämpötila (RV) [C] ja valmistuksessa käytetty energia 
Nämä sarakkeet kertovat materiaalin valmistuslämpötilan ruiskuvalussa (RV) sekä 

valmistuksessa käytetyn energian laadun. Materiaalin valmistuslämpötila on suorassa 

suhteessa siihen, kuinka paljon tuotteen valmistaminen kuluttaa energiaa. Matalammilla 

lämpötiloilla päästään ekologisempaan energiankulutukseen.  Materiaalin valmistukseen 
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käytetty energia  uusiutuva tai uusiutumaton  on suorassa suhteessa materiaalin 

ekologisuuteen. 

 

Valmistuksen hiilijalanjälki [CO2 kg / kg] ja Valmistuksessa käytetty vesi [l/kg] 
Valmistuksen hiilijalanjälki ja vedenkulutus tuotannossa on suorassa yhteydessä materiaalin 

ekologisuuteen. 

 
 
Biohajoavuus ja kompostoitavuus 
Tuotteen biohajoavuus on uusi tapa hävittää muovituotteita. Tämä parantaa luonnossa 

hajoamisen todennäköisyyttä, mutta yleensä biohajottavat tuotteet on tarkoitettu 

hävitettäväksi teollisissa hajottamoissa. Kompostoitavuus taas viittaa tuotteen hajoamiseen 

luonnollisessa ympäristössä.  (Vert et al. 2012.) 

 

Kierrätettävyys 
Onko tuote uudelleenkäytettävissä? Voiko tuotteen materiaalin käyttää uudelleen? Voiko 

tuotteen materiaalin kierrättää uusiokäytettäväksi materiaaliksi? Onko tuotteen kalorienergia 

saatavissa muuhun käyttöön esim. polttamalla? 

 
Muita huomioita 
Jos materiaalissa on jotain arviointiin vaikuttavia seikkoja, joita ei voitu aiemmissa 

sarakkeissa käsitellä, ne mainitaan tässä sarakkeessa. 

 

2.3.3 Tuotemerkit 

 
Valitsin vertailuun mukaan seitsemän biomuovia ja kaksi fossiilimuovia antaakseni paremman 

kuvan biomuovien ja fossiilimuovien ominaisuuksien eroista. Kaksi tuotteista on tehty CA:sta 

(Zelfo, Biograde), yksi tuotteista on selluloosa/PLA komposiitti (Kareline PLMS), kolme on 

PLApohjaisia (Biome, Corbion Purac, Futerro) ja yksi tuote PHApohjainen (Biomer). 

Valitsemani fossiilimuovit ovat ABS ja PP, sillä ne ovat yleisesti käytettyjä. 
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3. Tulokset 
Taulukosta 4. ja 5. nousi selvästi kolme parasta tuotetta: Zelfo, Kareline ja Biome tässä 

järjestyksessä. Kaksi viimeistä ovat saaneet taulukossa samat pisteet, mutta Biomen 

epätasapaino tuotteen toimivuus pisteiden ja EEEpisteiden välillä nosti Karelinen toiseksi. 

Kuitenkaan mikään tuotteista ei mielestäni pystyisi suoriutumaan asetetuista ehdoista 

sellaisenaan. Millään tuotteella ei muun muassa ollut täydellistä suojautumista sekä UVvaloa 

että vettä vastaan. Näissä tapauksissa on joko käytettävä suojapäällysteitä tai on löydettävä 

parempia vaihtoehtoja tämän tutkimuksen ulkopuolelta.  

 
Taulukko 4.  Vertailu eri biomateriaalien kesken, osa 1. 
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3. Tulokset 
Taulukosta 4. ja 5. nousi selvästi kolme parasta tuotetta: Zelfo, Kareline ja Biome tässä

järjestyksessä. Kaksi viimeistä ovat saaneet taulukossa samat pisteet, mutta Biomen 

epätasapaino tuotteen toimivuus pisteiden ja EEEpisteiden välillä nosti Karelinen toiseksi.

Kuitenkaan mikään tuotteista ei mielestäni pystyisi suoriutumaan asetetuista ehdoista 

sellaisenaan. Millään tuotteella ei muun muassa ollut täydellistä suojautumista sekä UVvaloa

että vettä vastaan. Näissä tapauksissa on joko käytettävä suojapäällysteitä tai on löydettävä 

parempia vaihtoehtoja tämän tutkimuksen ulkopuolelta.

Taulukko 4.  Vertailu eri biomateriaalien kesken, osa 1. 
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Taulukko 5.  Vertailu eri biomateriaalien kesken, osa 2. 

 

 

Tutkimuksen loppupuolella sain myös Zelfon toimistusjohtajalta informaatiota siitä, ettei 

heidän tuotteensa ole sopivia tämänkaltaiseen projektiin käsittelemättömänä. Tämä siis 

kertoo myös siitä kuinka paljon yleistykset pohjaaineen suhteen saattavat hämätä. Tämän 

lisäksi parempi informointi yhtiöiden tahoilta omilla internetsivuillaan omista tuotteistaan 

vähentäisi vastaavia hämmennyksiä. 

 

Kun saman pohjaaineen tuotteita vertailee keskenään pelkästään pohjaaineen perusteella, 

ei ole itsestään selvää, millä on parhaat ominaisuudet. On selvää, että erot tuotteiden välillä 

ovat tuotantoyhtiöiden pohjaaineen jalostuksen tulosta, eikä niinkään itsensä pohjaaineen 

ominaisuuksien tulosta.  
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4. Diskussio 
 
Tutkimuksen tuloksena syntyi selvä linja, jota pitkin lähden kulkemaan kohti parasta 

mahdollista kuorimateriaalia. Nyt tiedän paremmin, mitä odottaa kunkin tyyppiseltä muovilta ja 

kultakin valmistajalta. Tutkimuksen perusteella voimme jo valita materiaaleja, joita testata itse 

ja aloittaa yhteistyön valittujen muovivalmistajien kanssa. Tutkimus toi esiin myös sen, ettei 

pohjaaine itsessään ole ainoa tekijä, joka luo parhaat ominaisuudet. Valmistajilla on valtava 

kontrolli siitä, minkälaiset ominaisuudet lopullisella tuotteella on riippumatta 

pohjamateriaalista. Biomuovien tuotanto on vielä lapsenkengissä, vaikka sitä on harjoitettu jo 

1900luvun alusta. (Stevens 2001) Nyt kuitenkin on nähtävissä paradigman muutos sekä 

tavallisten ihmisten että alan ammattilaisten ajattelussa koskien muoveja ja niiden ekologisia 

ja eettisiä ulottuvuuksia. 

 

Tutkimuksessa ja sen menetelmissä on aukkoja. Ensinnäkin tutkimusmenetelmä on täysin 

riippuvainen siitä tiedosta, jota muovien tuottajat tarjoavat. Jos jokin aspekti tuotteesta 

halutaan jättää piiloon tuottajan toimesta, sitä ei ole mahdollista tietää ennen tuotteiden 

itsenäistä testausta ja annettujen tietojen toteamista joko oikeiksi tai vääriksi. Tämä tutkimus 

ei myöskään pystynyt ottamaan huomioon biomuovien tuottajien todella suurta määrää. Sen 

sijaan valitsin tutkittaviksi edustajia kustakin pohjaaineryhmästä. Tutkimustulos siis ei anna 

täydellistä kuvaa biomuovien kentästä sen koko laajuudessa. Tämän lisäksi jotkut kriteerit 

painottuvat tutkimuksessa mahdollisesti enemmän, kuin mikä niiden oikea arvo 

tosimaailmassa on. Tämä selviää vasta jatkotutkimusten yhteydessä.  

 

Tutkimuksella ei päästä osoittamaan biomuovien kykyä suoriutua kaikista fossiilimuovien 

käyttötilanteista, mutta saamme osviittaa siitä, mikä voi olla mahdollista. Tutkimuksen kautta 

saamme näkemyksen siitä, miten tutkittavat materiaalit suoriutuvat spesifistä rajauksesta, 

kuten tässä yhteydessä käytöstä vedenpuhdistukseen tarkoitetun laitteen kuorirakenteena. 

Jos kyseisiä materiaaleja verrattaisiin useammassa spesifissä yhteydessä esimerkiksi 

käytettynä auton kuorirakenteena ja ruokailuvälineenä, saataisiin tietoa siitä, mikä näistä 

materiaaleista suoriutuu ylipäänsä parhaiten monipuolisissa tehtävissä.   
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Kuitenkaan kuorimateriaali ei tämän tutkimuksen perusteella täysin ratkea. Valitettavasti 

kukaan tuottajista ei pystynyt tarjoamaan tietoa muun muassa UVCvalonkestosta, 

materiaalin tuotantoolosuhteista tai tuotantoon käytettävän energian laadusta, joista kaikki 

ovat äärimmäisen kriittisiä osatekijöitä tuotteen toimivuuden, ekologisuuden ja eettisyyden 

kannalta. Parhaan kolmikon testausta tullaan jatkamaan itsenäisillä testeillä, jossa muun 

muassa selvitetään UVCvalonkesto. Jatkotutkimusten jälkeen valmistamme todennäköisesti 

pienen erän tuotteita valitusta materiaalista ja testaamme toimiiko materiaali annetun muodon 

ja käytännön tehtävien kanssa.  

 

Tutkimuksen kautta näemme uusia potentiaalisia aloja ja kohteita biomuovien sovellukseen. 

Maailma tarvitsee kipeästi uusia vaihtoehtoja saastuttavien ja roskaavien fossiilimuovien 

tilalle. On jo korkea aika alkaa ottaa vastuuta oman elinympäristömme kunnosta. Biomuovit 

näyttävät hyvää esimerkkiä uusiutuvien ja ympäristöystävällisten menetelmien ja 

ajatusmallien soveltamisesta tuotantoon. 
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Taulukko 5.  Vertailu eri biomateriaalien kesken, osa 2. 

Tutkimuksen loppupuolella sain myös Zelfon toimistusjohtajalta informaatiota siitä, ettei

heidän tuotteensa ole sopivia tämänkaltaiseen projektiin käsittelemättömänä. Tämä siis 

kertoo myös siitä kuinka paljon yleistykset pohjaaineen suhteen saattavat hämätä. Tämän

lisäksi parempi informointi yhtiöiden tahoilta omilla internetsivuillaan omista tuotteistaan 

vähentäisi vastaavia hämmennyksiä.

Kun saman pohjaaineen tuotteita vertailee keskenään pelkästään pohjaaineen perusteella,

ei ole itsestään selvää, millä on parhaat ominaisuudet. On selvää, että erot tuotteiden välillä 

ovat tuotantoyhtiöiden pohjaaineen jalostuksen tulosta, eikä niinkään itsensä pohjaaineen

ominaisuuksien tulosta.  
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