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TIIVISTELMÄ 

 

Tämä työ on esiselvitys nanoteknologian sovellusmahdollisuuksista 

paperiteollisuudessa. Esiselvitys koostuu pääasiassa kirjallisuuskatsauksesta. 

Nanoteknologiaan liittyviä julkaisuja löytyi runsaasti työn aikana, mutta 

paperitekniikassa hyödynnettäviä valmiita sovelluksia oli vielä melko harvassa.  

 

Nanometri (nm) on metrin miljardisosa (= 10-9 m). Nanoteknologiassa 

hyödynnetään nanokokoluokassa ilmeneviä kappaleen uusia ominaisuuksia. 

Nanoteknologiaa tutkitaan maailmalla kiihtyvässä tahdissa ja ”nanosta” on 

muodostunut muoti-ilmiö. Nanotieteen sekä nanoteknologian kehittäminen vaatii 

poikkitieteellistä otetta. Potentiaalisia nanoteknologian käyttökohteita 

paperiteollisuuden alueella ovat mm. kuitujen nanorakenteen hyödyntäminen; 

tuotteiden, materiaalien ja pintojen räätälöinti; analysointitekniikoiden, 

sensoreiden ja prosessin kehittäminen; sekä biotehokkuus.  

 

Yksi tärkeimmistä Suomessa tehtävistä nanoteknologiaohjelmista on vuonna 2005 

käynnistynyt Tekesin FinNano, joka sisältää paperiteollisuuden kannalta tärkeän 

metsäklusterin sovellukset –aihealueryhmän. Paperiteollisuuden nanoteknologisia 

sovelluksia tutkivat Suomessa myös mm. VTT, TKK, NanoScience Center ja 

Oulun Yliopisto. Maailmalla Yhdysvallat hallitsee niin nanoteknologista 

tutkimusta kuin nanoteknologian kaupallista hyödyntämistä. Myös Japanissa ja 

Euroopassa nanoteknologiaa tutkitaan kiivaasti. Vuosille 2007-2013 ajoittuu 

Euroopan tutkimuksen 7. puiteohjelma, joka sisältää mm. ohjelman nanotiede, 

materiaalit ja uudet tuotantomenetelmät.  

 

Nanoteknologian kehittämisen jarruna on nanopartikkeleiden arvaamaton 

käyttäytyminen. Tämän vuoksi nanoteknologian kehitystyössä on erityisesti 

huomioitava turvallisuus- ja terveysasiat sekä materiaalin kierrätettävyys ja 

hävittäminen.  
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1 JOHDANTO 
 

Suomen metsäklusteri on viime vuosina joutunut ahdinkoon, jonka vuoksi tarve 

uusiin innovaatioihin ja kaupallisiin tuotteisiin on suuri. Tämä on ajanut etsimään 

uusia mahdollisuuksia mm. nanoteknologiasta. Nanoteknologiasta etsitään keinoja 

mm. raaka-aineen ja energian tehokkaampaan käyttöön, tuotteiden laadun 

parantamiseen sekä uusien tuotteiden kehitykseen. Nanoteknologiaa tutkitaan 

maailmalla kiihtyvässä tahdissa ja ”nanosta” on muodostunut muoti-ilmiö. Silti 

varsinaisia nanoteknologisia sovelluksia on markkinoilla melko vähän. 

 

Työn tarkoitus oli tehdä esiselvitys nanoteknologian sovellusmahdollisuuksista 

paperiteollisuudessa. Työn toimeksiantajana sekä rahoittajana toimi Kotkan-

Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy. Projektin suorittajana toimi 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LTY) tutkija DI Tiia Aromaa, projektin 

johtajana LTY:n tutkijaopettaja Martti Mäkinen ja Cursor Oy:n yhdyshenkilönä 

projektipäällikkö Harri Eela.  

 

Esiselvitys koostuu kirjallisuuskatsauksesta, jossa keskitytään selvittämään mitä 

nanotekniikka tarkoittaa, mitä mahdollisuuksia nanotekniikka voi avata 

paperiteollisuuden suhteen, miten nanotekniikan käytettävyyttä 

paperiteollisuudessa jo tutkitaan ja miten sitä hyödynnetään paperiteollisuudessa. 

Kirjallisuuden ja patenttihakujen lisäksi nanotekniikkaan liittyvää tietoa sekä 

yhteistyökumppaneita haettiin myös osallistumalla seminaareihin ja 

konferensseihin sekä olemalla yhteydessä eri yrityksiin ja yliopistoihin. 

Patenttihaut suoritti AKP Karhula Oy:n patenttiasiamies Kauko Salonen. Tämän 

esiselvityksen avulla pyrittiin löytämään viitteitä mahdollisista nanoteknologisista 

sovelluksista, joita voitaisiin hyödyntää kaupallisesti Kotkan-Haminan seudun jo 

olemassa olevissa tai uusissa yrityksissä.  
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2 NANOTIEDE JA NANOTEKNOLOGIA 
 

Nanometri on metrin miljardisosa (= 10-9 m) eli millimetrin miljoonasosa ja sen 

lyhenne on nm. Nanotekniikassa lähestyttäessä nanometrin kokoluokkaa, 

kappaleen ominaisuudet alkavat poiketa jyrkästi makroskooppisen kappaleen 

ominaisuuksista. Tämä johtuu siitä, että kappaleen pinnan suhteellinen osuus 

kasvaa. Esimerkiksi 0.1 millimetrin pallossa vain noin joka sadastuhannes atomi 

on pinnalla, kun taas 1 nanometrin pallossa joka toinen atomi on pinnalla (kuva 1 

[1]). Tämä on ratkaisevan tärkeää, sillä pinta- ja sisäatomien ominaisuudet ovat 

keskenään erilaisia. [2,3,4] 

 

 

 
Kuva 1. Partikkelin halkaisijan pituuden vaikutus partikkelin ominaispinta-

alaan [1]. 
 

Uudet ominaisuudet esim. mekaaniset, optiset, sähköiset ja magneettiset alkavat 

korostua, kun rakenteet ovat alle 100 nanometrin kokoisia. Esimerkiksi 

läpinäkymättömistä aineista tulee läpinäkyviä (kupari), inerteistä 

(reagoimattomista) materiaaleista katalyyttejä (platina), stabiileista materiaaleista 

herkästi syttyviä (alumiini), huoneenlämpötilassa kiinteistä aineista nesteitä (kulta) 

ja eristeistä johteita (pii) [5]. Näiden uusien ominaisuuksien avulla voidaan 

kehittää ja rakentaa materiaaleja, jotka ovat lujempia, joilla on parempi opasiteetti, 

paremmat sähköiset tai magneettiset ominaisuudet jne. [2,3,4]. 
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Nanotekniikan määritellään yleensä liikkuvan tasolla 0.1-100 nanometriä (kuva 2) 

[6]. Atomit ovat kooltaan noin 0.1 nm ja yleensä molekyylit liikkuvat 1 

nanometrin kokoluokassa [7]. Konkreettisen mielikuvan luomiseksi mainittakoon, 

että yksi nanometri on 100 000 kertaa ohuempi kuin ihmisen hius [6].  

 

 
Kuva 2. Nanoteknologian sijoittuminen mittakaavaan [6]. 
 

Nanomateriaaliksi määritellään aine, joka on vähintään yhdeltä dimensioltaan 0.1-

100 nanometriä [2]. Nanopartikkelit voivat olla putkimaisia, laattamaisia, 

neulamaisia, pallomaisia tai neliömäisiä (kuva 3 [8]) [7,8]. 

 

 
Kuva 3. Esimerkkejä nanopartikkeleista [8]. 
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Nanotiede ja nanoteknologia on eri yhteyksissä määritelty eri tavoin. Yleensä 

nanotieteellä tarkoitetaan [2,7]: 

• nanomittakaavan uusien ilmiöiden ja prosessien tutkimista (poikkeavat 

makroskooppisista) 

• uusien nanomittakaavaisten materiaalien, rakenteiden ja laitteiden 

karakterisoimista, mallintamista, suunnittelemista ja valmistamista 

• uusien nanomittakaavan ilmiöiden ja rakenteiden manipuloimista ja 

kontrolloimista. 

 

Yleensä nanoteknologialla tarkoitetaan [2,9]: 

• nanotieteeseen ja nanomittakaavan rakenteisiin perustuvan uuden tekniikan 

kehittämistä 

• nanotieteen hyödyntämistä uudentyyppisissä materiaaleissa ja laitteissa. 

 

Nanotieteeseen ja nanoteknologiaan sisältyy vahvasti poikkitieteellinen 

lähestymistapa. Niiden kehittäminen edellyttää useiden tieteenalojen 

tutkimustiedon ja tutkimusmenetelmien ymmärtämistä ja hyväksikäyttämistä. [2] 

Nanotieteessä yhdistetään mm. fysiikkaa, kemiaa, materiaalitekniikkaa ja 

biologiaa [10]. Nanoteknologisista sovelluksista voidaan esimerkiksi ottaa 

älypakkaukset, joissa yhdistetään usein mm. elektroniikkaa, painatustekniikkaa ja 

paperitekniikka. Nanotekniikkaa voidaan kehittää kahdella eri tavalla: ”bottom-

up”, jolloin pienistä yksiköistä (atomeista ja molekyyleistä) kasvatetaan suurempia 

yksiköitä esim. itsejärjestäytymällä tai ”top-down”, jolloin bulkkinen materiaali 

hajotetaan pienemmiksi yksiköiksi esim. mekaanisella tai kemiallisella käsittelyllä 

[1,11]. 

 

Nanotekniikka ei enää ole uusi asia. Jo 1960-luvulla Nobel-palkinnon saaja 

Richard Feynman näki erilaisten materiaalien pienten rakenneyksiköiden 

mahdollisuudet [12]. Vuonna 1974 professori Norio Taniguchi Tokion yliopistosta 

käytti ensimmäisenä termiä nanoteknologia kuvaamaan kykyä rakentaa 

materiaaleja nanoskaalassa [7,13,14]. 1980-Luvulla kehitettiin uusia 
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instrumentteja nanoteknologian avulla ja todellinen läpimurto tapahtui kun Toyota 

esitteli nanokomposiittimateriaalit. Nykypäivänä nanoteknologia on muodissa ja 

sitä käytetään paljon vanhojen tutkimustulosten yhteydessä, mutta se kannustaa 

myös uusiin saavutuksiin. [12] Tällä hetkellä nanoteknologia on jo laajassa 

käytössä mm. puolijohdeteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja 

lääketeollisuudessa [15]. Tulevaisuudessa nanoteknologialla voi olla suuri 

merkitys uusien ja parempien materiaalien kehityksessä ja sen ennustetaan 

muuttavan suuresti teollisuutta (kuva 4) [12,16].  

 
Kuva 4. Nanoteknologian ennustetaan tulevaisuudessa vaikuttavan suuresti 

teollisuuden kehitykseen [16]. 
 

Nanoteknologiaa voidaan käyttää mm. entistä kestävämpien, raaka-aineita ja 

energiaa säästävien materiaalien ja kulutushyödykkeiden valmistamiseen, veden ja 

maaperän puhdistamiseen, terveellisen ravinnon tuottamiseen, lääkkeiden 

tehokkaaseen kohdistamiseen, edullisiin terveystarkastuksiin ja energiahuollon 

parantamiseen [2]. Etsittäessä paperiteollisuudelle valmiita sovelluksia muista 

teollisuuden aloista, pääongelmana on yleensä nanoteknologian kallis hinta. 

Tällöin sen käyttö halvan bulkkituotteen valmistuksessa ei kannata. Ratkaisuna 

ovat mm. räätälöidyt, korkealaatuiset tuotteet, ja siten kalliimmat tuotteet. 

 

Nanotekniikan kehityksessä on tärkeää korostaa yliopistojen, tutkimuslaitosten ja 

teollisuuden yhteistyön merkitystä, jotta teoria päästään muuttamaan uusiksi 
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innovaatioiksi ja kaupallisiksi sovelluksiksi. Nanoteknologian kehitystyössä on 

erityisesti huomioitava turvallisuus- ja terveysasiat sekä materiaalin 

kierrätettävyys ja hävittäminen [17]. Myös kansalaismielipiteiden huomioon 

ottaminen on tärkeää. Nämä asiat on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa ja niihin 

on varauduttava esim. kehittämällä standardeja ja lainsäädäntöjä. Esimerkkinä 

nanotekniikan terveysvaikutuksista on se, että nanopartikkelit voivat ohjautua ja 

kerääntyä eläviin soluihin hengityksen, ruuansulatuksen ja ihon kautta, ohittaa 

immuunipuolustusjärjestelmän ja reagoida odottamattomalla tavalla esim. 

proteiinien kanssa, aiheuttaen hyytymiä veressä. [2] 

 

Nanoteknologiaan investoitiin maailmanlaajuisesti 8,6 miljardia dollaria vuonna 

2004. Julkisten investointien osuus oli tästä vähän yli puolet. Nanotieteestä ja 

nanoteknologiasta oli tehty kesäkuuhun 2005 mennessä yli satatuhatta tieteellistä 

julkaisua ja tuhansia patentteja. Nanoteknologian suurvaltoihin voidaan laskea 

Yhdysvallat ja Japani. [2] Myös EU panostaa suuresti nanotutkimukseen ja 

nanoteknologian kehittämiseen. 

 

3 NANOTEKNOLOGIAN MAHDOLLISUUDET 
PAPERITEOLLISUUDESSA 

 

Suomen metsäklusteri on viime vuosina joutunut ahdinkoon, jonka vuoksi tarve 

uusiin innovaatioihin ja kaupallisiin tuotteisiin on suuri. Tämä on ajanut etsimään 

uusia mahdollisuuksia mm. nanoteknologiasta. Nanoteknologian kehitykseen ja 

käyttöön paperiteollisuudessa ajavat kolme päätekijää [4,17,18]: 

1.  kustannustehokkuus / prosessin parantaminen → raaka-aineen ja 

energian tehokkaampi käyttö → ympäristöä ja rahaa säästyy 

2.  tuotteiden laadun parantaminen, niin sanotut arvonlisäys tuotteet 

3.  täysin uudet tuotteet. 
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Nanoteknologiaa voidaan hyödyntää mm. materiaalien koon, muodon ja 

pintaominaisuuksien muokkaamiseen [19]. Kuvassa 5 on esitetty nanoteknologian 

mahdolliset kehityskohteet paperiteollisuudessa [17]. 

 

 
Kuva 5. Nanoteknologian mahdolliset kehityskohteet paperiteollisuudessa 

[17]. 
 

Potentiaalisia nanoteknologian käyttökohteita paperiteollisuuden alueella ovat 

mm. [17,20]: 

• kuitujen nanorakenteen täydellinen ymmärtäminen, kehittäminen ja 

hyödyntäminen 

• tuotteiden (esim. paperi), materiaalien (esim. komposiitit) ja pintojen 

(esim. kuidut, täyteaineet, pigmentit, telat, huovat, viirat) räätälöinti/ 

kehitys 

• analysointitekniikoiden, sensoreiden ja prosessin kehittäminen/ 

parantaminen  

• biotehokkuus.  

 

Nanoteknologian hyödyntäminen paperiteollisuudessa on alkanut analyyttisten 

työkalujen sekä kemikaalien kehittämisestä (kuva 6) [17]. 
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Kuva 6. Nanoteknologisten sovellusten kehitysverkosto [17]. 

 

Alaotsikoissa 3.1. – 3.7. on lueteltu mahdollisia nanoteknologisia sovellusalueita 

liittyen seuraaviin alueisiin: analysointitekniikat; kuitu ja massa; kemikaalit; 

massan ja paperin valmistusteknologiat; paperit, kartongit, pakkaukset ja 

pehmopaperit; puunkäsittely ja puutuotteet; sekä erikoisuudet. 

 

3.1 Analysointitekniikat 
 

Nykyään on jo olemassa joitakin menetelmiä, joilla voidaan tutkia materiaalien 

rakennetta ja koostumusta jopa atomitasolla [19]. Analyyttisiä työkaluja tarvitaan 

tämän lisäksi mm. selluloosan ja muiden materiaalien välisten vuorovaikutusten 

arvioimiseen [1]. Kappaleessa 4.2.1 on esitelty jo käytössä olevia 

analyysimenetelmiä. 

 

Vielä ei kuitenkaan ymmärretä tarpeeksi mitä paperin valmistusprosessissa 

nanomittakaavassa todella tapahtuu. Ilman uudenlaisia analysointimenetelmiä ei 

pystytä kehittämään nanoteknisiä tuotteita. [17] Esimerkiksi Stora Enso on tutkinut 
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NIR-spektrometrin (Near Infrared Spectroscopy) käyttöä rainan on-line 

mittauksissa [19]. Kuvassa 7 on esitetty analyyttinen kierto, jossa paremmat 

mittausmenetelmät esim. nanosensorit johtavat paremman nanomittakaavan 

ymmärryksen kautta parempaan prosessin ja puun käsittelyyn [17]. 

  

 
Kuva 7. Analyyttinen kierto puunjalostusteollisuudessa [17]. 

 

3.2 Kuitu ja massa 
 

• Nanotekniikkaa voidaan käyttää tutkittaessa puuraaka-ainetta: esim. kuinka 

puun solukot muodostuvat, kuinka molekyylit ja nanokomponentit 

koostuvat, ja kuinka rakenne ja koostumus vaikuttavat materiaalin 

ominaisuuksiin [4]. 

• Nanotekniikan hyödyntäminen geneettisessä muuntelussa puiden 

kasvatuksessa: uudet kuituominaisuudet [15,17]. 

• Kuitujen nanorakenteen täydellinen ymmärtäminen ja kehittäminen 

[20,21]. Ymmärrys miten nanoselluloosafibrillit ovat organisoituneet 

muiden kuituseinän materiaalien kanssa tuottaen puun bulkkiominaisuudet, 

antaa mahdollisuuden uudenlaisten materiaalien ja sovellusten 

kehittämiseen. [20] 
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• Nanodimensionaalisten selluloosafibrillien (leveys 4 nm, pituus 100-200 

nm [22]) erottaminen toisistaan → voidaan saavuttaa erilaisia 

ominaisuuksia. Esim. selluloosan nanofibrilleillä on suuri taipuisuus sekä 

lujuus (neljännes hiilinanoputkien lujuudesta), jolloin niistä voidaan 

valmistaa kevyitä, mutta kestäviä materiaaleja. [4,20] Selluloosan 

nanofibrillien ominaisuuksia on esitetty taulukossa I [23]. Nanofibrillien 

erottaminen selluloosakuidusta voidaan suorittaa yhdistämällä 

entsymaattinen tai kemiallinen käsittely mekaanisen prosessiin. 

Nanofibrillien pintaa voidaan modifioida polymeereillä tai päällystää esim. 

titaanidioksidilla. Titaanidioksidilla päällystettyjä nanofibrillejä voidaan 

hyödyntää mm. aurinkokennoissa tai itsepuhdistuvien pintojen 

sovelluksissa, kuten suodattimissa. [22] 

 

Taulukko I Selluloosan nanofibrillien lujuusominaisuuksia verrattuna muihin 
materiaaleihin [23]. 

Ominaisuus Selluloosan 
nanofibrilli 

Havusellu-
kuitu 

302 Ruostumaton 
teräs 

Vetolujuus, Mpa 10 000 700 1280 
Kimmokerroin, 
Gpa 150 20 210 

 

 

• Kuitujen ja niiden pinnan räätälöinti esim. nanopartikkeleilla (parempi 

vedenpoisto, uudelleen kastumisen vähentäminen, kalliiden lisäaineiden 

käyttötarpeen vähentäminen ja kuivatuksen energiankulutuksen 

pienentäminen) [20,21,24,25], entsyymien avulla (poistamalla kuidun 

pinnasta hallitusti kuidun rakenneaineita) [11], itsejärjestäytymällä tai 

polymeerikerroksilla [8]. Funktionaalista lignoselluloosan pintaa voidaan 

hyödyntää mm. lääkkeissä (lignaani), itsepuhdistuvissa pinnoissa ja 

elektronisissa lignoselluloosaisissa laitteissa. [3,4,21,20] 

• Nanotekniikka voi mahdollistaa paperin ominaisuuksien luomisen ennen 

paperitehdasta [17]. 
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• Räätälöityjen tai uusien ominaisuuksien saavuttaminen kontrolloimalla 

kuitujen ja partikkeleiden kiinnittymistä sekä kuitujen orientaatiota. 

[20,21,24] 

• Kuitujen, paperin ja päällysteen nanohuokoisuuden tutkiminen [11]. 

 

3.3 Kemikaalit 
 

Käyttämällä nanokemiaa ja lisäaineita märkäpäässä ja päällystyksessä sekä 

paperikoneen kudosten pintakäsittelyissä, voidaan raaka-aineita käyttää 

tehokkaammin. 

 

• Uusilla nanopäällysteillä voidaan vaikuttaa mm. paperin heijastus-, 

kostumis-, johtokyky- tai antibakteeriominaisuuksiin [26]. Saadaan aikaan 

mm. erilaisilla pigmenteillä, liimoilla tai sideaineilla [15]. Esim. 

paperipinnan vahaus (vaikea poistaa kierrätyksessä) voidaan korvata 

päällystämällä paperi nanosavimineraalilla tai polymeeri/nanosavimineraali 

-komposiitilla, jolloin paperin kierrätettävyys helpottuu [27,28]. 

Nanokomposiitin mineraalina voidaan käyttää mm. huuhdeltua ja 

kationivaihdettua saponiittia (Ca0.25(Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2*nH2O) ja 

polymeerina polyakrylaattidispersiota. Saponiitin lisääminen 

päällysteeseen pienentää pakkauskartongin vesiabsorptiota (Cobb) ja 

vesihöyryn siirtymistä (WVTR = Water Vapor Transmission Rate) 

kartongin läpi (kuva 8). [28] Päällystämällä paperi sinkkioksidin (ZnO) 

nanopartikkeleilla (~20 nm) saadaan antibakteerinen paperi [26]. Uusiin 

päällysteisiin voidaan käyttää myös selluloosan nanofibrillejä. [15] 
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Kuva 8. Polyaklyraattipäällysteeseen lisätyn modifioidun saponiitin (Sap-

CTAB) määrän vaikutus pakkauskartongin Cobb- ja WVTR-
arvoihin. Käytettyjen päällysteiden reseptit: polyakrylaattidispersio 
10 g, deionisoitu vesi 10 g, saponiitti 2-16 painoprosenttia kiinteän 
polymeerin painosta, Tween-85 (Polyoxyethylene sorbitan 
trioleate) 10 painoprosenttia saponiitin painosta, polyakryylihappo 
50 painoprosenttia Tween-85 painosta. Päällystys tapahtui käsin 
päällystyslaitteella. [28] 

 

• Räätälöidyt täyteaineet ja pigmentit, esim. muodon muokkaaminen tai 

partikkelien pintojen käsittely nanoteknologialla (huokoisuus, päällystys) 

→ voidaan vaikuttaa mm. optisiin ominaisuuksiin (kalliiden lisäaineiden 

kuten optisten kirkasteiden käyttömäärän vähentäminen) ja absorptio-

ominaisuuksiin (painettavuus). [25,29,30] Esimerkiksi päällystyspastassa 

olevan kaoliinin tai kalsiumkarbonaatin korvaaminen synteettisellä 

levymäisellä nanopigmentillä (magadiite) parantaa päällystetyn paperin 

vaaleutta (kuva 9). [31] 
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Kuva 9. Päällystyspastassa olevan kaoliinin tai kalsiumkarbonaatin 

korvaaminen synteettisellä nanopigmentillä (magadiite) ja sen 
vaikutus päällystetyn paperin vaaleuteen. Kokeissa 1-6 on käytetty 
pigmenttinä kaoliinia ja kokeissa 7-8 kalsiumkarbonaattia. 
Kirjaimet A ja B kuvaavat käytettyä lateksia ja Mag-sanan edessä 
oleva luku kertoo, miten paljon kaoliinia tai kalsiumkarbonaatti on 
korvattu nanopigmentillä. [31] 

 

• Nanopartikkeleihin perustuva retentiosysteemi, jolla saavutetaan parempi 

formaatio (esim. silika nanopartikkelit ja kolloidinen silika, uudet 

polymeerit) [2,8,32]. 

• Nanoteknologiset polymeerit ja lisäaineet [3,33]. Nanotekniikan avulla 

voidaan saavuttaa esim. polymeeri, joka on sisältä kova, mutta pinnalta 

pehmeä tai voidaan vaikuttaa polymeerin paksuuteen [34]. 

• Keraamista nanokomposiittia hyödynnetään paperin päällysteessä 

jäykkyyden lisääjänä [35]. 

• Nanoliimaus [20,32]. 

• Uudet nanovoiteluaineet [18,36]. 

• Nanokemikaaleilla voidaan pienentää käytettävien kemikaalien määrää 

[34]. 
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• Kuoritut savimineraalit kuten montmorilloniitti (Na0.33[(Al1.67Mg0.33) 

(O(OH))2(SiO2)4]) ja hektoriitti (Na0.33(Mg,Li)3Si4O10(F,OH)2)  

päällystyksiin ja barrier-filmeihin [11]. 

• Nanoteknologian hyödyntäminen musteissa [7,37]. 

• Nanopartikkeleilla voidaan vaikuttaa aineiden prosessoitavuuteen. Esim. 

lisäämällä silika nanopartikkeleita polyetyleeni 2,6-naftaliiniin (hyvä 

kaasubarrieri) voidaan vaikuttaa sen viskositeettiin. [7] 

 

Nanoteknologia ei ole täysin uutta paperitekniikassa. Paperin voidaan todeta 

olevan komposiitti, joka rakentuu nanokuiduista ja muista nanorakenteisista 

materiaaleista, mutta aikaisemmin niiden ominaisuuksia ei ole täysin osattu 

hyödyntää [19]. Monilla kemikaaleissa (musteet, pigmentit, retentioaineet jne.) 

käytettävillä partikkeleilla on luonnostaan nanometrinen rakenne tai koko. Ennen 

näiden aineiden kohdalla ei käytetty termiä nano, mutta nykyään se on otettu 

mukaan uutuuden ja muodikkuuden vuoksi. Kyse on kuitenkin jo vanhoista 

tunnetuista asioista ja tämä saattaa sekoittaa käsiteltäessä uusia nanoteknologisia 

sovelluksia. Toisin sanoen vanhoista tutuista asioista on tehty uutta lisäämällä 

tutkimuksiin termi nano. Esimerkkinä vuonna 2004 PAPTAC 90th Annual Meeting 

–julkaisu “Nanotechnology in Practice: Improving Machine Performance in a 

Newsprint Mill” [38], jossa termi nano oli yhdistetty synteettiseen epäorgaaniseen 

mikropartikkeliin ja sitä kautta mikropartikkeli retentiosysteemiin. Mikropartikkeli 

retentiosysteemejä on käytetty paperinvalmistuksessa jo yli 25 vuotta. 

 

3.4 Massan ja paperin valmistusteknologiat 
 

• Nanorakenteiset pinnoitteet laitteisiin (esim. telat, putket, huovat, viirat) 

mm. puhtaana pysyvät pinnat (biofilmin muodostumisen ehkäisy), 

naarmuttamattomat ja kulutuskestävät pinnat sekä elektroniset ja 

anturipinnoitteet (prosessinohjaus) [2,33,35,39,40]. Korroosion 

vähentäminen pinnoitteilla tai uusilla materiaaleilla [41]. 
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• Nanosensorit prosessin tai laitteiden olosuhteiden on-line tarkkailuun 

(esim. kemialliset sensorit, lämpötilan, kosteusprofiilin ja rainan 

tasaisuuden mittaus) [36,40]. Nanosensorit voivat joko itse olla nanokoossa 

tai ne voivat havaita nanokoossa olevia materiaaleja. Niitä voidaan 

hyödyntää mm. paperitehtaan vesien ominaisuuksien tarkkailussa. [42] 

• Nanosuodattimet esim. haitta-aineiden suodattaminen prosessivesistä ja 

raaka- tai jätevedenkäsittely [33,39,43]. Käytetään sarjassa esim. 

ultrasuodatuksen jälkeen [39]. Ilman puhdistus nanomateriaaleilla tai 

nanosuodatuksella [33]. 

• Nanomateriaalien hyödyntäminen sähköisesti kontrolloiduissa 

vedenpuhdistuslaitteissa. Laitteen käyttö ei vaadi suurta painetta ja 

puhdistus tapahtuu huuhtelemalla laite säännöllisin väliajoin. Käyttö 

prosessivesien puhdistamiseen vaatii menetelmän tutkimista. 

Lisäinformaatiota venäläisten suunnittelemasta Cascade-laitteesta saa 

osoitteesta http://www.elecotec.com/usa/history.asp. [44] 

• Nanoteknologia voi parantaa kuitujen sitoutumista sekä eliminoida paperin 

uudelleen kastumista [4,41].  

• Nanomateriaalien, nanosensoreiden ja muiden sovellusten käyttö 

paperiteollisuudessa voi vähentää energiankulutusta (mm. parempi 

vedenpoisto, kuivapäällystys) ja raaka-aineen kulutusta. [4,20] 

• Hylyn parempi käsittely nanoteknologian avulla [41]. 

• Paperin kierrätyksen helpottaminen esim. paperin ja kuitujen 

merkkauksella (nopeutetaan ja helpotetaan lajittelua) [45]. 

• Deinkkausprosessin helpottaminen nanomateriaaleilla [21,45]. 

• Katalyyttien käyttäminen keitossa ja valkaisussa, jolloin pystytään 

parantamaan suorituskyvyn [15]. 

• Elektrodien valmistus (mm. nanolitografialla) → Nanoteknologialla 

valmistetuilla elektrodeilla voidaan tehostaa kemikaalien esimerkiksi 

kloraatin valmistusta. Kloraattia tarvitaan sellun valkaisuun käytettävän 

klooridioksidin valmistamiseen. [46] 
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• Itsejärjestäytyvät (esim. misellin muodostus) päällysteet ja nanopäällysteet 

[9,41]. 

• Kuivapäällystys nanopäällystyksen avulla [43]. 

• Nanopäällystäminen LbL-tekniikalla (layer-by-layer assembly). Sillä 

voidaan muodostaa rakenteeltaan halutunlainen nanometrin kokoluokkaa 

oleva ohut filmi suurille pinnoille tai mikrofibrillien pintaan. [47]  

• Biopolymeeri nanokomposiitit, joissa yhdistetään lignoselluloosa (= 

selluloosan, ligniinin ja hemiselluloosan yhdistelmä) muiden 

nanomateriaalien kanssa [4,20].  

• Nanopartikkeleilla vahvistetut komposiitit, joilla voidaan parantaa 

laitteiden lujuutta, sitkeyttä ja kulutuskestävyyttä [40,48]. Komposiitteihin 

käytettävä nanopartikkeleiden määrä on yleensä pieni, alle 5 

painoprosenttia. Voidaan hyödyntää telojen pinnoissa sekä koneen 

rakenteissa. Nanopartikkelien lisäys polymeerimatriksiin vaikuttaa 

huomattavasti aineen ominaisuuksiin (taulukko II). [40] 

 

Taulukko II PA-6:n ja PA-6/montmorilloniitti-nanokomposiitin ominaisuudet 
[40]. 

Ominaisuus PA-6, Polyamidi 
(Nailon 6) 

PA-6 / 
montmorilloniitti 

Kimmokerroin, Gpa  1.1  2.1 
Vetolujuus, Mpa 69 107 
Iskusitkeys, kJ/m2  2.3  2.8 
Lämpölaajenemiskerroin 13*10-5 6.3*10-5

Maksimi käyttölämpötila, oC 65 145 
Vesiabsorptio, p-% 0.87 0.51 

 

3.5 Paperit, kartongit, pakkaukset ja pehmopaperit 
 

Tuotteiden räätälöinti ja kehittäminen eli laadun parantaminen: 

• Arvonlisäys tuotteet mm. paperin/kartongin päällystys nanoteknologialla 

→ optiset ominaisuudet, UV-suoja, joustavat, kestävät ja hylkivät 

pinnoitteet [11,20,33]. 
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• Nanoteknologisilla materiaaleilla suuremmat lujuudet, jolloin voidaan 

valmistaa kevyempiä tuotteita vähemmällä raaka-aineen ja energian 

määrällä [20,41]. Bulkkiominaisuuksien tärkeys pienenee [29]. 

• Funktionaaliset pehmopaperit, paperit ja pakkaukset [41]. 

• Parempi kosteudenkestävyys [41]. 

• Antibakteeriset paperit [49]. 

• Painettu optiikka esim. optiset efektit [50]. 

• Nanokomposiittien hyödyntäminen pakkauksissa (kaasubarrierit, 

elintarvike-pakkaukset, filmit) [10]. 

 

Uudet tuotteet: 

• Älytuotteet (esim. älypakkaukset), jotka sisältävät esim. voimia, 

kuormitusta, kosteutta, lämpötilaa, painetta, kemiallista tilaa tai 

bioaktiivisuutta mittaavia nanosensoreita [2,3,4,20]. Älytuotteita ovat esim. 

signaaliin reagoivat tai vastaavat tuotteet, elektroniset paperit (elektroniset 

ja magneettiset ominaisuudet) sekä itsepuhdistuvat pinnat ja tuotteet. [41] 

Voidaan hyödyntää esim. tapeteissa, elintarvike- tai lääkepakkauksissa 

(olosuhteet, laatu, tiedon lisääminen, kommunikointi) jne. 

Nanoteknologialla saavutettavia pakkausten uusia toimintoja on esitetty 

kuvassa 10 [25]. 

• Turvapaperi (paperin identifiointi), itsejärjestäytyvä ja itsevapauttava [41]. 

• Nanotekniikan avulla voidaan kehittää erilaisia rullalta-rullalle tuotteita 

kuten e-paperi, jossa elektroniset piirit siirretään paperille painamalla ja 

tällöin paperi toimii ikään kuin näyttönä. Tästä sovelluksesta on jo tehty 

prototyyppejä. [17,33] 

• Kuitupohjaiset aurinkopaneelit [20]. 

• Kuitupohjaiset joustavat patterit [11]. 

• Kuitupohjaiset näytöt [41]. 

• Etätunnistusanturit esim. nanoviivakoodit, jotka ovat halvempia kuin 

RFID- (=Radio Frequency Identification) eli radiotaajuiset 
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etätunnistusanturit [51]. Etätunnistusantureita voidaan hyödyntää 

pakkausten varastoinnissa sekä logistiikassa [47]. 

 

 
Kuva 10. Nanoteknologialla saavutettavat pakkausten ja painettujen 

tuotteiden uudet toiminnot [25]. 
 

3.6 Erikoisuudet 
 

• Biotehokkuus. Korvataan uusiutumattomista raaka-aineista valmistetut 

metallituotteet, muovituotteet tai keraamiset tuotteet uusiutuvilla raaka-

aineilla (esim. puu- tai kuitupohjaiset) valmistetuilla tuotteilla. Käytetään 

puuta/kuitua apuna energiantuotannossa esim. kuitupohjaiset 

aurinkopaneelit ja biojalostamo (energia, kemikaalit jne.). [4,20] Suljetut 

kierrot, jolloin jätettä muodostuu mahdollisimman vähän (kierrätys, 

uudelleenkäyttö) [52]. 

• Tulevia kuitupohjaisia tuotteita voivat olla esim. kosteudenkestävät 

matkapuhelimien osat, uudenaikaiset membraanit ja suodattimet, paremmat 

kaiutin kotelot ja lisäaineet esim. maaleihin ja päällysteisiin. [20] 

 

 



 21

4 PAPERITEOLLISUUTEEN LIITTYVÄT NANOTEKNISET 
TUTKIMUKSET JA SOVELLUKSET 

 

Nanoteknologisen tutkimuksen keskittymät ovat USA:ssa, Japanissa ja Euroopassa 

[51]. USA hallitsee niin nanoteknologista tutkimusta kuin nanoteknologian 

kaupallista hyödyntämistä (kuva 11) [10,51]. Nanoteknologiaa tutkitaan kiivaasti, 

mutta silti kaupallisia sovelluksia on vielä melko vähän, koska sovellusten 

löytäminen vaatii laajaa poikkitieteellistä otetta [10].  

 

 
Kuva 11. Nanoteknologiaa hyödyntävien yhtiöiden määrä eri maissa vuonna 

2006 [10]. 
 

4.1 Esimerkkejä nanoteknisistä tutkimuksista Suomessa ja maailmalla 
 

Puun lignoselluloosa (biopolymeeri) on yksi runsaimmista luonnon raaka-ainesta, 

sillä on nanofibrillinen rakenne, potentiaalisuus monifunktionaalisuuteen ja sen 

itsejärjestäytymistä voidaan kontrolloida. Näiden ainutlaatuisten ominaisuuksien 

vuoksi se sopii hyvin nanotekniikan tutkimuskohteeksi. [4,20] 
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4.1.1 Suomi 
 

Yksi tärkeimmistä Suomessa tehtävistä nanoteknologiaohjelmista on vuonna 2005 

käynnistynyt Tekesin (Teknologian Kehittämiskeskus) FinNano, jonka 

ohjelmapäällikkönä toimii Pekka Koponen Spinverse Consulting Oy:stä. FinNano-

ohjelman budjetti on noin 70 miljoonaa euroa, josta Tekes rahoittaa 45 miljoonaa 

ja teollisuuden odotetaan sijoittavan ainakin 25 miljoonaa euroa. [53] Ohjelmassa 

tutkitaan, hyödynnetään ja kaupallistetaan nanomittakaavan rakenteita ja ilmiöitä 

sekä ylläpidetään Suomen kilpailukykyä nanoteknologian alueella. FinNano-

ohjelmaan osallistuu noin 100 yritystä ja ohjelman aikana pyritään parantamaan 

tutkimuksen ja teollisuuden yhteistyötä. [17,54] Tekesin FinNano-

teknologiaohjelman lisäksi Suomen Akatemia aloitti vuonna 2006 nanotieteiden 

tutkimusohjelman [53].  

  

FinNano-ohjelma jakautuu eri aihealueisiin ja tärkein niistä paperiteollisuuden 

kannalta on metsäklusterin sovellukset -aihealueryhmä. FinNano-ohjelma 

keskittyy metsäklusterin osalta mm. seuraaviin alueisiin: räätälöidyt tuotteet, 

materiaalit ja pinnat, funktionaaliset materiaalit, biotehokkuus ja 

karakterisointitekniikat. [17,54]  

 

Vuoden 2007 alussa Tekes avasi yrityksille ja tutkimusyksiköille rahoitushaun 

FinNano-teknologiaohjelmassa (projektiehdotukset toimitettava Tekesiin 

22.05.2007 mennessä), jolla tavoitellaan erityisesti yritysten ja tutkimuslaitosten 

yhteistyöhankkeita. Haun yhteydessä toteutetaan myös eurooppalaisen MNT ERA-

Net-verkoston yhteishaku yrityksille.  
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Metsäklusterin sovellukset –aihealueryhmä (Forest Cluster Applications thematic 

group) ehdotti seuraavia kokonaisuuksia FinNano-teknologiaohjelman projektien 

aiheiksi [55]: 

 

1. Älykkäät kuluttajalle suunnatut ratkaisut 

• Aktiivinen, reagoiva paperin pinta: indikaattorit ja detektorit, 

biologisesti ja kemiallisesti aktiiviset pinnat stimuloivilla 

ominaisuuksilla (absorptio, adsorptio, desorptio jne.). 

• Kontrolloitavat, säädettävät barrier-ominaisuudet. 

 

2. Nanoteknologiaan perustuvat tuotantomenetelmät 

• Katalyytit ja nanokemikaalit, jotka nopeuttavat ja lyhentävät prosessia. 

• Kuitumateriaalit paperikoneen viiroihin ja huopiin, telojen pinnoitteet 

ja muu koneiden kehitykseen liittyvät asiat. 

 

3. Älykkäät puu- ja kuitutuotteet 

• Kuidut ja rakenteet  

 Selluloosan nanofibrillit 

 Päällysteet ja liima-aineet puu-, paperi- ja kartonkituotteille 

 Esim. uudet komposiitit 

• Pinta ja päällystys 

 Muovattavuus ja lujuus 

 Edulliset barrierit 

 Esim. funktionaaliset pakkaukset 

• Painettavuus ja älykkyys 

 Nanomuutellut painotekniikat (kierrätettävyys, älykkyys, laatu) 

 Paperin ja päällysteiden rakenteet 

 Esim. Paperi osana kommunikointia, koulutusta ja oppimista 

 

FinNanon metsäklusterin sovellukset -aihealueryhmä järjesti 15.2.2007 Added 

Value from Nanotechnology to Forest Industry-seminaarin, jossa käsiteltiin mm. 
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hiilinanoputkien valmistusta, ominaisuuksia ja hyödyntämistä sekä 

nanopartikkeleiden vaikutuksia ympäristöön, turvallisuuteen ja terveyteen (Heiko 

Hocke, Bayer Material Science A.G., Jorma Virtanen, NanoScience Center); 

nanorakenteisia vesidispersioita (Rosa Carceller, Kemira); nanorakenteisia 

pigmenttejä (Thad Maloney, KCL); nanorakenteiden vaikutusta optisiin 

ominaisuuksiin (Benny Hallam, Imerys Minerals); nanorakenteiden vaikutusta 

paperikemiaan (Janne Laine, HUT); retentiota (Michael Persson, Eka Chemicals); 

nanosuodatusta (Marianne Nyström, LUT); nanopinnoitteita (Mika Kolari, 

Millidyne) ja nanopinnoitteiden sekä nanokomposiittien hyödyntämistä 

paperikoneella (Jukka T. Heikkinen, Metso Paper Inc.). 

 

Tekesin rahoittamassa Likaantumattomat pinnat –teknologiaohjelmassa 

(PINTA) keskityttiin materiaaliteknologiaan sekä pintojen puhtaana pysymisen 

hallintaa. PINTA-ohjelma suoritettiin vuosina 2002-2006 ja sen painopistealueina 

olivat pintojen puhtaus korkeissa lämpötiloissa, pintojen puhtaus kosteissa 

prosessiolosuhteissa sekä pintojen likaantuminen ja puhdistaminen jokapäiväisessä 

elämässämme. Ohjelman koordinaattorina toimi Anja Klarin-Henricson (Pöyry 

Energy Oy) ja ohjelmapäällikkönä Sisko Sipilä (Tekes). PINTA-ohjelmassa 

käsiteltiin ja hyödynnettiin myös nanoteknologisia ilmiöitä, esimerkiksi 

polymeeripintojen nanokuviointia ja puhtaana pysyviä 

nanokomposiittipinnoitteita. [56] 

 

VTT:n Center for Printed Intelligence –kehitysohjelmassa tutkitaan älytuotteita, 

jotka painetaan rullalta rullalle –painotekniikalla.  Strategisella kehitysohjelmalla 

on kolme tutkimuksen pääaluetta: bioaktiiviset paperi- ja kuitutuotteet (esim. 

homeen tunnistava älytapetti, tuoreussensori), moniteknologiset älytuotteet (esim. 

ohuet ja taipuisat OLED-näytöt, joita voidaan käyttää tuotetietojen, tekstien ja 

värikuvien havainnolliseen esittämiseen, aurinkokennot, sensorit) ja 

ICT/elektroniikkatuotteisiin ja –palveluihin liittyvä painettu elektroniikka. [50] 
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TKK keskittää tutkimustaan esim. uusien räätälöityjen polymeerien, 

nanopartikkeleiden, kemiallisesti reaktiivisten materiaalien alueelle sekä 

elektroniikan ja paperi/pakkaustekniikan yhdistämiseen. [3] 

 

NSC eli NanoScience Center on osa Jyväskylän Yliopistoa ja siellä tutkitaan mm. 

molekyyleihin perustuvia funktionaalisia systeemejä, nanorakenteita, 

nanopartikkeleita, supramolekyylejä, biomolekyylejä, mallintamista jne. Jyväskylä 

kuuluu kolmen suurimman nanotutkimuskeskittymän joukkoon yhdessä 

pääkaupunkiseudun ja Tampereen kanssa. NanoPap-projektin esitutkimuksen teko 

aloitettiin alkuvuodesta 2006 ja loppuraportti saatiin valmiiksi helmikuussa 2007. 

Valmistuneen raportin löytää internet-osoitteesta http://www.jyu.fi/science/ 

muut_yksikot/nsc/suomeksi/Pdf/nanopapfinal. Projektin tarkoituksena oli löytää 

nanotekniikkaa hyödyntäviä sovelluksia puunjalostusteollisuudelle. Projektissa 

keskityttiin kolmeen aihepiiriin: paperin uudet toiminnot ja uudet paperituotteet, 

älykkäät kuitutuotteet ja paperin mikro- ja nanoanalyysit.  

 

Oulun yliopistossa käynnistettiin vuonna 2006 laaja nanoteknologian 

hyödyntämistä tutkiva hanke. Hankkeen keskeinen tavoite on suunnitella, kehittää 

ja rakentaa laitteistoja, jotka hyödyntävät mikro- ja nanoskaalan sensoreita sekä 

työkaluja. Kehitettävien laitteistojen käyttökohteita ovat mm. puukuitujen, 

partikkeleiden ja solujen ominaisuuksien tutkiminen sekä niiden liikuttelu 

laboratorio-olosuhteissa. [57] 

 

4.1.2 Ruotsi 
 

Ruotsalainen STFI-Packforsk etsii keinoja tutkija ja valmistaa nanoselluloosaa. 

Käytännössä nanoselluloosa on materiaalia, jossa yksittäiset mikrofibrillit ovat 

erotettu toisistaan. Ulkonäöltään nanoselluloosa on läpinäkyvää geelimäistä 

materiaalia, joka omaa leikkausohenevan reologisen käyttäytymisen. 

Nanoselluloosan reologisten ominaisuuksien vuoksi on kiinnostuttu sen 

käyttömahdollisuuksista kalorittomien ruokien sakeuttajana sekä vesiliukoisten 
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maalien reologian modifioijana. Paperinvalmistuksessa nanoselluloosaa voidaan 

ehkä hyödyntää lujittajana, barrier-materiaalina tai päällystysten rakenteiden 

raaka-aineena. Muita tutkimuskohteita ovat mm. nanoselluloosan käyttö 

nanokomposiiteissa ja kosmetiikkasovellukset. [58] 

 

Norjassa sijaitsevat tutkimuskeskukset PFI (STFI-Packforskin tytäryhtiö), 

SINTEF ja Matforsk alkoivat vuonna 2005 kehittää nanotekniikkaan perustuvia 

barrier-ratkaisuja elintarvikepakkauksiin. Kehitystyössä on lisäksi mukana noin 10 

teollisuusyritystä. [58] 

 

VINNOVA (Ruotsin valtion viranomainen, jonka vastuualueena tutkimukseen ja 

kehitykseen liittyvät innovaatiot) tukee uusien materiaalien tutkimusta. Se 

rahoittaa esimerkiksi STFI-Packforskin tutkimuksia. [12] 

 

4.1.3 EU 
 

Euroopan unioni ohjaa ja rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaansa tutkimuksen 

puiteohjelmilla [59]. Yksi EU:n tutkimuksen 6. puiteohjelman (2002-2006) 

hankkeista oli Nanoforest, jossa muodostettiin nanoteknologian roadmap 

metsäklusterin tutkimukselle ja kehitykselle (A Nanotechnology Roadmap for the 

Forest Products Industry). Ohjelman tarkoitus, muodostetun roadmapin lisäksi, oli 

tunnistaa ja löytää nanoteknologiset mahdollisuudet ja hyödyntää niitä 

metsäklusterin sovelluksissa. Hankkeessa mukana olivat STFI-Packforsk AB, SP 

Traetek, ruotsalainen Royal Institute of Technology ja Helsingin teknillinen 

korkeakoulu. [8,11,52,60] 

 

Nanoforestin nanoteknologian roadmap metsäklusterille jakoi tutkittavat ja 

kehitettävät asiat seuraaviin pääryhmiin [11]: 

• Analyyttiset työkalut 

• Puu ja puutuotteet 

• Massan- ja paperinvalmistus sekä pakkaukset 
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• Uudet materiaalit ja komposiitit 

• Koulutus ja opastaminen 

• Ympäristö, turvallisuus ja terveys 

 

Lähitulevaisuuden tärkeimmiksi aiheiksi roadmap määritteli seuraavat aiheet 

[11,52]: 

1. Puun ja sellukuidun kuituseinämän nanorakenne 

• Hierarkkinen rakenne sisältäen kuituseinämän huokoset 

• Kuituseinämän komponenttien järjestäytyminen ja jakautuminen 

• Kuitukomponenttien entsymaattinen modifiointi  

• Kuitukomponenttien kemiallinen ja fysikaalinen modifiointi   

 

2. Selluloosan nanofibrillien teollinen hyödyntäminen 

• Selluloosafibrillien kemiallinen modifiointi 

• Fibrillien fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien karakterisointi 

• Selluloosafibrillien hyödyntäminen nanokomposiiteissä (kaasu-, rasva- 

ja vesibarrierit) 

 

3. Kuitujen ja selluloosa (nano)fibrillien pintakäsittelyt 

• Polyelektrolyytti monikerrostustekniikat 

• Polysakkaridien ja polysakkaridijohdannaisten itsejärjestäytyminen 

• Polymeerien pinnan oksastus 

 

Tulevaisuuden teemaksi roadmap nimesi kehityksen massatuotetusta 

kertakäyttöisestä tuotteesta uudenlaisiin räätälöityihin biokomposiitti 

materiaaleihin. [52] 

 

Vuosille 2007-2013 ajoittuu EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma, jolla rahoitetaan 

yliopistojen tutkimuslaitosten ja yritysten kansainvälistä t&k-yhteistyötä, 

verkottumista sekä tutkijoiden koulutusta sekä liikkuvuutta [59]. EU:n 7. 
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puiteohjelman budjetti on 67.8 miljardia euroa, josta noin 4.3 miljardia 

myönnettiin ohjelmalle: nanotiede, materiaalit ja uudet tuotantomenetelmät [61]. 

 

EU avustaa myös 4 vuoden (2004-2008) Sustainpack-tutkimusohjelmaa, jossa 

keskitytään hyödyntämään nanoteknologiaa pakkausten kehittämisessä. 

Tarkoituksena on löytää keinoja valmistaa vahvoja pakkauksia vähemmällä 

materiaalilla sekä lisätä pakkausten funktionaalisuutta esim. uusilla barrier- ja 

päällystysratkaisuilla. [62] Tutkimuksessa tähdätään uusiin sovelluksiin mm. 

päällystyksen ja filminmuodostuksen alalla. [12]   

 

4.1.4 Yhdysvallat 
 

Kuvassa 12 on vuonna 2004 Yhdysvalloissa (Landsdowne, Virginia) pidetyssä 

workshopissa Nanotechnology for the Forest Product Industry esitetyistä 

esitelmistä koottu Roadmap [20]. Roadmap on osa ”Nanotechnology for the 

Forest Product Industry – Vision and Technology Roadmap” –raporttia. 

Workshopin ja raportin rahoittajina toimivat Yhdysvaltalaiset organisaatiot. 

Raportin tarkoituksena on löytää nanoteknologiasta keinoja takaamaan 

tulevaisuudessa Yhdysvaltalaisen paperiteollisuuden kannattavuus. Raportti sekä 

roadmap muodostettiin noin 110 pohjois-amerikkalaisen ja eurooppalaisen tutkijan 

workshopissa esitettyjen esitelmien ja keskustelujen pohjalta. [63] 

Nanotechnology for the Forest Product Industry Workshopissa oli mukana mm. 31 

teollisuuden, 37 yliopiston ja 28 hallituksen osallistujaa [20].  
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Kuva 12. Vuonna 2004 Yhdysvalloissa (Landsdowne, Virginia) pidetyssä 

workshopissa Nanotechnology for the Forest Product Industry 
esitetyistä esitelmistä koottu Roadmap [20]. 

 

Nanotechnology for the Forest Products Industry -raportissa nimetyt 5 tärkeintä 

tutkimuksen kohdealuetta [20,21,64]: 

• Polymeerikomposiitit, nanopäällysteet/partikkelit ja nanovahvistetut 

materiaalit. Puupohjaisten nanomateriaalien (esim. nanopartikkeleilla 
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päällystetty paperi) tutkiminen ja kehittäminen. Voidaan saada aikaan 

esim. erilaisilla kalvoilla, päällystyksillä, täyteaineilla, pigmenteillä, 

matriiseilla, lisäaineilla ja kuiduilla. Sovelluskohteita ovat mm. 

kestävämmät, räätälöidyt tuotteet (älypakkauksen, joissa UV-suoja, 

antibakteerinen käsittely, olosuhdeindikaattori jne., hygieniatuotteet, joissa 

antibakteerinen pinta jne.), kuitujen vesiabsorptio-ominaisuuksien 

modifiointi, kuivapäällystys (energiakustannusten pienentäminen) ja 

paperituotteiden kierrätystä parantavat nanomateriaalit. 

• Itsejärjestäytyminen ja biomimeettisyys (luonnosta mallin ottaminen). 

Luonnollisten systeemien matkiminen haluttujen nano-, mikro- tai makro-

ominaisuuksien aikaansaamiseksi. Sovelluskohteita ovat esim. pakkausten 

barrier-päällysteet sekä filmit ja laminaatit, sisällön olosuhdeindikaattorit 

tai turvallisuustoiminnot; kevyet paperituotteet; luonnollisten systeemien 

kuten fotosynteesin tutkiminen ja jäljittely → hyödyntäminen ruoan tai 

polttoaineiden tuotannossa. 

• Kuituseinämän nanorakenne.  Kuituseinämän nanorakenteen tutkiminen 

sekä fysikaalisten ominaisuuksien muuttaminen manipuloimalla seinämän 

nanorakennetta → kuiduista valmistetun tuotteen ominaisuudet muuttuvat. 

Voidaan soveltaa myös ligniinin ja hemiselluloosan erottamiseen 

hyödyllisessä muodossa. 

• Nanotekniikka sensoreissa, prosessissa ja prosessinohjauksessa. 

Enemmän tietoa valmistusolosuhteista sekä tuotteen ominaisuuksista. 

Sovelluskohteita ovat esim. nanosensorit, jotka havaitsevat homeen tai 

termiitit; nanosensorit, jotka kertovat ruoka- tai lääkepakkauksen tilasta; 

älypaperit, joilla on muisti tai pystyvät reagoimaan radio- tai elektroniseen 

signaaliin; nanosensorit, joita voidaan käyttää apuna prosessinohjauksessa; 

ja kuitujen merkkaaminen. 

• Analyyttiset menetelmät nanorakenteen karakterisoimiseen. Olemassa 

olevien työkalujen soveltaminen tai uusien työkalujen luominen. 

Lignoselluloosan nanorakenteiden (hemiselluloosa, ligniini, kuituseinämä 
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jne.) ja lignoselluloosan nanofibrillien kemialliset, mekaaniset, 

elektroniset, optiset ja magneettiset ominaisuudet.   

 

Esimerkkinä Yhdysvalloissa tapahtuvasta tutkimuksesta on Louisianan teknillisen 

yliopiston tutkijoiden kehittämä menetelmä, jolla voidaan yksinkertaisesti ja 

edullisesti valmistaa, päällystämällä mikrokuidut LbL-tekniikalla (layer-by-layer 

assembly), sähköä johtava paperi. LbL-tekniikalla voidaan muodostaa 

rakenteeltaan halutunlainen nanometrin kokoluokkaa (5-500 nm) oleva 

äärimmäisen ohut polymeerifilmi suurille pinnoille tai mikrofibrillien pintaan 

(kuva 13 [13]). [47,65] 

 
Kuva 13. Yksinkertaistettu kaavio kerrosten muodostumisesta LbL-

tekniikalla (Layer-by-layer). Kationisen kerroksen päälle 
muodostetaan anionin kerros A ja sen päälle halutunlainen 
kationinen kerros B. [13] 

 

Päällystäminen voidaan suorittaa paperin valmistusprosessin aikana. Paperin 

sähkönjohtokyky riippuu polymeerikerrosten määrästä (kuva 14 [47]). LbL-

tekniikkaa voidaan hyödyntää elektronisissa laitteissa kuten kondensaattoreissa tai 

transistoreissa, sensoreissa ja kuitupohjaisissa näytöissä, älytuotteissa, 
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turvapapereissa (elektroniset tai optiset allekirjoitukset) sekä funktionaalisissa 

tekstiileissä. [47,65]  

 

 
Kuva 14. SEM-kuvat puun mikrokuidusta: (a) Päällystämätön mikrokuitu; (b) 

Mikrokuitu, joka on nanopäällystetty kationisella PEI-polymeerillä 
ja anionisella PEDOTT-PSS-polymeerillä, päällyskerroksia on 
yhteensä 4. PEI = Poly(ethyleneimine) ja PEDOT-PSS = poly[3,4-
ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate). [47] 

 

Todennäköisesti paperin heikkous johtuu kuitujen välisestä sidoksesta, koska 

kuitujen lujuus on sitä paljon suurempi. LbL-tekniikalla voidaan vaikuttaa kuitujen 

pintavaraukseen (positiivisesti tai negatiivisesti varautuneita kuituja) ja sitä kautta 

parantaa paperin märkä- ja kuivalujuusominaisuuksia, kuten vetolujuusindeksiä 

((Nm)/g) (kuva 15). [65,66] LbL-käsitellyistä kierrätyskuiduista valmistetun 

paperin vetolujuusindeksi ja repäisylujuus ovat suurempia kuin 

käsittelemättömistä kuiduista valmistetun paperin [65,67]. LbL-tekniikalla voidaan 

vaikuttaa myös kuitujen karheuteen. Käyttämällä LbL-tekniikkaa paperin pintaan 

voidaan muuttaa paperin pintaominaisuuksia, kuten kastumisominaisuuksia. [66] 
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Kuva 15. LbL-päällystetyistä (Positive ja Negative Pulp) ja 

päällystämättömistä kuiduista (Original Pulp) valmistettujen 
laboratorioarkkien vetolujuusindeksit (massojen sekoitussuhde 1:1). 
Suurimmat vetolujuusindeksit saatiin sekoittamalla positiivisin ja 
negatiivisin varauksin päällystettyjä kuituja. [65] 

 

4.1.5 Japani, Kiina, Korea ja Taiwan 
 

Japanissa ja Taiwanissa tutkitaan nanopartikkeleille sopivia päällystysmenetelmiä 

sekä miten nanopartikkelipäällysteet vaikuttavat paperin ominaisuuksiin. Yksi 

Taiwanin tutkimuskohteista on sinkkioksidin nanopartikkeleilla päällystetty 

paperi, koska sinkkioksidilla on monipuoliset elektroniset, optiset ja kemialliset 

ominaisuudet. Näiden ominaisuuksien vuoksi sitä voidaan hyödyntää esim. 

puolijohteissa, optisissa laitteissa, sensoreissa, aurinkokennoissa, antibakteerisissa 

pinnoissa jne. Vuonna 2006 Taiwanin valtiollisessa Tsing Huan Yliopistossa 

kehitettiin ultraäänimenetelmä, jolla paperi voidaan päällystää sinkkioksidilla 

ilman sideaineita. Tämä on ensimmäinen raportoitu menetelmä paperin 

sinkkioksidipäällystykselle. Ultraäänimenetelmää voidaan kutsua vihreäksi 

kemiaksi, koska siinä käytetään vain vähän kemikaaleja ja siten se on 

ympäristöystävällistä. [26] 
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Kiinassa ja Koreassa tutkitaan monia nanoteknologisia menetelmiä mm. 

antibakteerisen vaikutuksen saavuttamiseksi. Kiinassa sekä Koreassa on julkaistu 

monia patentteja, joilla voidaan valmistaa antibakteerista paperia. Esimerkkinä 

voidaan mainita eteläkorealaisen Dal Sung Kwon vuonna 2006 julkaisema 

patentti: Method for manufacturing antibacterial and deodorizing lining paper 

comprising an agitating step, a beating step, a sizing step, a filler adding step and a 

papermaking step [49]. Kyseisessä menetelmässä antibakteerinen vaikutus saadaan 

aikaiseksi nanohopeapartikkeleilla. 

 

4.2 Esimerkkejä paperiteollisuuden nanoteknologisista sovelluksista 
 

Ensimmäisenä paperiteollisuudessa nanoteknologiaa on hyödynnetty kaupallisesti 

erilaisissa pinnoitteissa ja nanomateriaaleissa [53] sekä märänpään kemikaaleissa 

[68]. Nanorakenteilla tuotetaan mm. joustavia, kestäviä ja hylkiviä 

pinnoiteratkaisuja kartongille ja hienopaperille sekä koneen osien pinnoitteiksi. 

Nanosovellukset alkavat yleistyä myös maaleissa, pigmenteissä ja päällysteissä 

[51]. Funktionaalisten polymeerien sekä vedenpuhdistukseen liittyvän 

nanotekniikan kaupallistaminen on alkamassa. Tuotekehitystä tehdään mm. 

elektronisten painotuotteiden, älypakkausten, antureiden ja sensoreiden, 

räätälöityjen paperin ja kartonkien, komposiittimateriaalien, nanosuodattimien 

sekä itsepuhdistuvien ja naarmuuntumattomien pinnoitteiden saralla. [33] Kuvassa 

16 on esitetty aikajanat nanoteknisten sovellusten kehitykselle [39]. Markkinoilla 

olevia nanoteknologisia sovelluksia on kerätty osoitteeseen www.nanoshop.com, 

jonka tarkoitus on mm. edistää nanoteknologisten sovellusten myyntiä. 

Sovellusten kehittämisen lisäksi on tärkeää panostaa jatkuvasti analyyttisten 

työkalujen kehittämiseen sekä nanotekniseen perustutkimukseen [10].  

 



 35

 
Kuva 16. Aikajanat nanoteknisten sovellusten kehitykselle [39]. 
 

Vuoden 2007 maaliskuussa Helsingin messukeskuksessa järjestetyssä Nanotech 

Northern Europe 2007 –konferenssissa esiintyi yli 100 puhujaa ympäri maailmaa 

liittyen nanoteknologian tutkimuksiin, kaupallisiin sovelluksiin sekä terveys- ja 

turvallisuusasioihin. Näytteillepanijoita oli noin 50. Samassa yhteydessä pidettiin 

myös FinNanon vuosiseminaari. Konferenssissa esiteltiin monenlaisia 

nanoteknologian kaupallisia sovelluksia liittyen mm. nanopartikkeleihin, 

analytiikkaan, lääketeollisuuteen, nanosensoreihin jne. Suoranaisia 

paperiteollisuuteen liittyviä sovelluksia oli kuitenkin hyvin harvassa.   

 

4.2.1 Analyysimenetelmiä 
 

Tarkasteltaessa mineraaleja ja kemikaaleja nanotekniikan kannalta, tärkeitä 

työkaluja ovat mm. atomivoimamikroskooppi (AFM = Atomic Force 

Microscopy), kenttäemissiopyyhkäisy- (FESEM = Field Emission Scanning 

Electron Microscopy) ja elektronimikroskooppi, elohopeahuokoisuusmittari 

(mercury porosimetry) sekä mikrokalorimetri (microcalorimetry). Esimerkiksi 
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Imerys-yhtiö on tutkinut miten elektronimikroskooppeja, kemiallisia-analyysejä ja 

partikkelien geometrisia tekniikoita voidaan hyödyntää tutkittaessa tietyn kaoliinin 

tai karbonaatin käyttäytymistä. [16,29] 

 

Seuraavaksi on lueteltu analyyttisiä työkaluja mm. partikkelien kuten kuitujen 

rakenteiden määrittämiseen sekä selluloosan ja muiden materiaalien välisten 

vuorovaikutusten arvioimiseen. 

 

Työkalut rakenteiden määrittämiseen: 

• Elektronimikroskooppi (EM = Electron Microscopy), jota käytetään mm. 

kuituseinämän rakenteen määrittämiseen. Turvonneen kuitunäytteen 

analysointi on hankalaa ja vaatii kehitystä. [11] 

• Kenttäemissiopyyhkäisyelektronimikroskoopin sekä läpivalaisuelektroni-

mikroskoopin (Transmission Electron Microscopy = TEM) avulla voidaan 

selvittää kuituseinämän rakennetta nanokoossa kuivaamattomasta 

näytteestä, joka on käsitelty jäädytystekniikalla esim. nopea jäädytyksellä 

ja syväsyövytyksellä (Rapid Freezing and Deep Etching = RFDE). RFDE-

TEM-tekniikalla on saatu tietoja myös hemiselluloosien jakautumisesta 

fibrilleissä. [11] TEM-tekniikalla voidaan tutkia myös muiden partikkelien 

(pigmenttien, musteiden, liima-aineiden jne.) kokoa, muotoa sekä 

rakennetta [7]. 

• Turvonneen kuidun nanorakenteesta saadaan tietoja silika sooli-geeli-

tekniikalla (Silica nano-casting method, Persson et al. 2004). Tekniikassa 

kuitunäyte imeytetään sooli-geelillä, joka kovettuu ja tämän jälkeen 

orgaaninen materiaali poltetaan pois. Tällöin silika muodostaa näytteestä 

kolmiulotteisen jäljennöksen (kuva 17 [8]), jota voidaan tutkia 

mikroskooppitekniikoilla kuten läpivalaisuelektronimikroskoopilla. [11] 

• Atomivoimamikroskoopilla voidaan tutkia niin märän kuin kuivankin 

kuidun pintaa. Atomivoimamikroskooppia käytetään eniten esim. 

mikrofibrillien rakenteen sekä kuidun pinnan rakenteessa tapahtuvien 

muutosten (sellunvalmistuksen tai jauhatuksen aikana) tutkimiseen. 
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AFM:lla voidaan analysoida myös muiden partikkelien pinnan topografiaa 

sekä karheutta. AFM:lla voidaan lisäksi mitata pintavoimia sekä 

mekaanisia ominaisuuksia. [7,11,39]  

• CP/MAS 13C-NMR-spektoskopialla (Cross-Polarization Magic Angle 

Spinning Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance) voidaan tutkia 

selluloosan rakennetta kuten kiteisyyttä ja selluloosafibrillien sisäosaa sekä 

selluloosan vuorovaikutuksia. [11] 

• Kuituseinämän huokosten kokoa voidaan tutkia differentiaalisella 

pyyhkäisykalorimetrillä (Differential Scanning Calorimetry = DSC) [11]. 

Materiaalien huokoisuutta voidaan tutkia myös BET-menetelmällä, jossa 

mitataan materiaaliin adsorboituneen kaasun määrää [7]. 

 

 
Kuva 17. Silika sooli-geeli-tekniikka (Silica nano-casting method, Persson et 

al. 2004). Tekniikassa kuitunäyte imeytetään sooli-geelillä, jonka 
kovetettua orgaaninen materiaali poltetaan pois. Tällöin silika 
muodostaa näytteestä kolmiulotteisen jäljennöksen. [8] 

 

Työkalut selluloosan ja muiden materiaalien vuorovaikutusten tutkimiseen: 

• Lisäaineiden ja kuitujen vuorovaikutusten suoramittaaminen 

nanometrisellä tasolla. Vuorovaikutusten suoramittaaminen on haaste. 
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Perinteisesti vuorovaikutuksia on mitattu epäsuorasti paperin 

ominaisuuksia mittaamalla. [11] 

• Märkien selluloosakuitujen sekä kationisella polyelektrolyytillä 

päällystettyjen kuitujen vuorovaikutusta voidaan mitata 

pintavoimalaitteella (Surface Force Apparatus = SFA) ja pinnan 

vuorovaikutuksia ja voimia mittaavalla ja analysoivalla MASIF-laitteella 

(Measurement and Analysis of Surface Interactions and Forces = MASIF). 

[11] 

• Atomivoimamikroskoopilla voidaan mitata selluloosapintojen ja muiden 

partikkelien vuorovaikutuksia. [7,11] 

 

Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on tällä hetkellä käytössään SEM eli 

pyyhkäisyelektronimikroskooppi ja DSC eli differentiaalinen 

pyyhkäisykalorimetri. Lisätietoja LTY:n laitekannasta saa osoitteesta 

http://www.lut.fi/cst/research/equipment.html. 

 

4.2.2 Silika-nanopartikkelit 
 

Retentioaineena silika-nanopartikkelia (silikan tärkein ainesosa on piidioksidi) on 

käytetty jo yli kymmenen vuotta, mutta uutena on tullut silika soolin (3-5 nm) 

käyttö [34]. Kolloidinen silika on huomattavasti pienikokoisempaa kuin esim. 

titaanidioksidi- tai kaoliinipartikkelit (kuva 18 [34]). 
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Kuva 18. Kolloidinen silika massaseoksessa [34]. 
 

Kuvassa 19 on esitetty miten kolloidisen silikan vaihto silika sooliin suurensi 

RDDT:llä (RDDT = Revised Dynamic Drainage Tester) mitattavaa veden 

suotautumista massasta (%) valmistettaessa hienopaperia neutraaliprosessissa. 

Veden läpäisyn suurempi arvo korreloi paremman retention kanssa. [69] 

Esimerkiksi Eurocan on käyttänyt silika nanopartikkelitekniikkaa tuottaessaan 

hyvin huokoisia ja kestäviä sementtisäkkejä, jotka pitävät sementtipölyn sisällään 

täytettäessä, koska säkkeihin ei tarvitse tehdä reikiä ilman poistumista varten. [29]  

 



 40

 
Kuva 19. Kolloidisen silikan ja silika soolin vaikutus RDDT:llä (RDDT = 

Revised Dynamic Drainage Tester) mitattavaan veden 
suotautumiseen massasta (%) valmistettaessa hienopaperia 
neutraaliprosessissa. Veden läpäisyn suurempi arvo korreloi 
paremman retention kanssa. [69] 

 

Ontarion Weyerhaeuserin prosessi-insinöörin mukaan silika 

nanopartikkeliretention avulla päästään stabiilimpaan ja häiriöttömämpään 

systeemiin kuin polymeereillä. Polymeerit aiheuttavat helpommin likaantumista ja 

kerääntymiä putkistoihin. Nanotekniikan avulla voidaan vähentää kalliiden 

optisten kirkasteiden (OBA = Optical Brightening Agents) ja titaanidioksidin 

(TiO2) käyttöä. Samalla pyritään myös pääsemään nanotekniikan hyötyihin yhä 

pienemmillä nanopartikkeleiden määrillä. Kehittyneellä on-line monitoroinnilla ja 

kontrolloinnilla pystytään näkemään ja säätelemään nanotekniikan 

aikaansaannoksia. [29] 

 

Käsittelemällä paperin tai kartongin pinta kolloidisella silika soolilla saadaan 

lisättyä pinnan kitkaa ilman, että pinta muuttuu tahmeaksi. Tällöin kaksi 

kosketuksissa olevaa käsiteltyä pintaa ei helposti liu’u toisiaan vasten vaan ne 

pysyvät paikoillaan. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää hyväksi mm. pakkauksissa, 

jolloin niiden varastointi helpottuu. [70] Edellä mainittujen sovellusten lisäksi 
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silika soolia voidaan käyttää juomaveden- ja jäteveden käsittelyaineena (kuva 20) 

[69]. 

 

 
Kuva 20. Silika soolin sovelluskohteita [69]. 

 

4.2.3 Täyteaineiden ja pigmenttien muokkaus 
 

Yksi mineraalien kehityksessä tapahtunut kehitysaskel on Imeryksen kehittämä 

tekniikka, jolla voidaan muokata kaoliinien muotoa. Tämä luo mahdolliseksi 

uudenlaiset päällystyskoostumukset, joilla saadaan aikaan tasaisempi paperin pinta 

ja poikkeukselliset painatusominaisuudet. Tätä kautta kevyille hienopapereille ja 

päällystetylle kartongille saadaan ideaaliset kiilto- ja painatusominaisuudet. [29] 

NTera (entinen Nanomat) ja sen spinn-off yritys Nanova kehittävät myös 

nanomateriaaleja paperin päällystykseen. [43]   

 

Imeryksen kehittämä tekniikka vaatii ymmärrystä partikkelien muodosta, koosta ja 

niiden mittauksesta. Nano- ja mikrotason tietämys voi parantaa 

päällystystapahtuman lisäksi mineraalien vuorovaikutusta kuitujen, lisäaineiden ja 

muiden kemikaalien kanssa, jolloin voidaan päästä parempiin päällystyspastoihin 
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pienemmillä kustannuksilla. Kehitystyössä tärkeää on tehdä yhteistyötä 

jatkojalostajien kanssa, jotta saadaan tietää heidän vaatimukset tuotteelle sekä 

miten uudistukset toimivat. [29] 

 

Omya on modifioinut kalsiumkarbonaatin pintaa nanotasolla esim. muokkaamalla 

pigmenttien huokoisuutta. Modifioinnin avulla voidaan hallita päällysteen 

absorptio-ominaisuuksia. [30] 

 

4.2.4 Nanokokoiset lisäaineet ja sideaineet 
 

Yhdysvaltalainen EcoSynthetix on yhtiö, joka haluaa korvata uusiutumattomien 

raaka-aineiden käytön mm. liima- ja sideaineissa nanobiomateriaaleilla. Yhtiö 

valmistaa kemiallisesti modifioidusta tärkkelyksestä nanopartikkelisia sideaineita 

(EcoSphere®), joilla voidaan korvata polyvinyyliasetaatin (PVA) tai 

polyvinyylialkoholin (PVOH) käyttö elintarvikepakkauskartongin laminoimisessa 

tai lateksien käyttö paperin päällystyksessä (kuva 21). Korvaamalla 

styreenibutadieenilateksia EcoSphere®-sideaineilla on saavutettu mm. paperin 

suurempi taivutusjäykkyys sekä IGT-pintalujuus. [7,71,72,73]  

 

 

Kuva 21. EcoSynthetic-yhtiön nanopartikkelinen biopolymeeri, EcoSphere® 
verrattuna luonnolliseen tärkkelykseen [72,73,74]. 
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BASF valmistaa vesipohjaisia polymeeridispersioita, jotka sisältävät nanokokoisia 

polymeeripartikkeleita. Polymeeridispersioita käytetään mm. päällysteissä, liima-

aineissa sekä paperin viimeistelyssä. [75] 

 

Vuonna 2006 kaupallistettiin nylonfilmi, johon nanokokoisia lisäaineita lisäämällä 

saavutettiin paremmat kaasubarrier-ominaisuudet. Nanokomposiitteja voidaan 

hyödyntää elintarvikepakkauksissa sekä erilaisissa filmeissä. [51]  

 

4.2.5 Nanotekniikalla päällystetty paperi 
 

Japanilainen Nippon Paper Industries on kehittänyt päällystetyn fotokatalyyttisen 

paperin käyttämällä päällystyspigmenttinä nanokokoista titaanidioksidia (TiO2). 

Fotokatalyytin avulla voidaan UV-valossa orgaaniset aineet hapettaa 

hiilidioksidiksi (CO2), vedeksi jne. TiO2-pigmentti, joka on kooltaan 10 nm, toimii 

suuremman ominaispinta-alansa vuoksi huomattavasti tehokkaammin 

fotokatalyyttinä kuin suuremmat partikkelit. Fotokatalyyttistä paperia voidaan 

hyödyntää mm. ilman puhdistuksessa. [14] 

 

Itävaltalainen Mondi Business Paper on tuonut markkinoille 

nanohybridipigmenteillä päällystetyn Neox-paperin. Nanohybridipigmenteissä 

nanopartikkelit on sidottu epäorgaanisiin pigmentteihin. Neox-paperissa 

yhdistyvät päällystetyn ja päällystämättömän paperin parhaat ominaisuudet: 

päällystetyn paperin kiilto sekä vaaleus ja päällystämättömän paperin jäykkyys. 

[60,76] 

 

4.2.6 Paperin kuivapäällystys 
 

Kuivapäällystyksessä nanopartikkelit sitovat kuidut ja toisensa yhteen ilman että 

tarvitaan sideaineita. Tämä eliminoi täyteaineiden ja märkäpuristuksen tarpeen. 

Kuivapäällystyksellä pystytään parantamaan paperin painatusominaisuuksia. [43] 
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Metso Paperi on johtavassa asemassa paperin kuivapäällystyksen kehityksessä 

[43]. Alkuperäisen idean kehittivät Tampereen teknillinen yliopisto, Kautor Oy ja 

Valmet vuonna 1997. Tekniikassa hyödynnetään nano-PCC:n (Precipitated 

Calcium Carbonate = saostettu kalsiumkarbonaatti) ionista puhallusta, joka luo 

suuren jännitteen pohjapaperiin. Partikkelit latautuvat ionien vaikutuksesta. Ionit 

syntyvät korona räjähdyksessä, jonka jälkeen sähkökenttä siirtää partikkelit 

paperin pintaan. Nanopartikkelit voivat täten muodostaa sidoksia kuitujen ja 

toistensa kanssa ilman sideaineita. Kahdella pilotti päällystyskoneella on saatu 

hyviä tuloksia. Kuivapäällystetyn paperin painetun pinnan ominaisuudet ovat 

korkealaatuiset perinteiseen PCC-päällystykseen verrattuna. Kuivapäällystyksessä 

jää pohjapaperin uudelleen kastuminen sekä kuivaaminen pois ja tämä vaikuttaa 

positiivisesti moniin paperin ominaisuuksiin. Kuivapäällystys on verrattuna 

perinteiseen päällystykseen myös ympäristöystävällisempi vaihtoehto. [39] 

 

4.2.7 Älypakkaukset ja painettu optiikka 
 

Älypakkauksissa yhdistyvät paperi-, paino- ja elektroniikkateollisuus. 

Älypainaminen toteutetaan erikoismusteilla ja erikoislakoilla, kuitenkin 

hyödyntämällä tavanomaisia painomenetelmiä ja koneita. [77]  

 

Metson, Nokian ja Hansaprintin vuonna 2004 perustama Avantone Oy soveltaa ja 

jatkojalostaa älypakkausten kehityshankkeita. Avantone Oy on painetun optiikan 

ja rullalta rullalle –painotekniikan edelläkävijä. Tuotteina syntyy interaktiivisia 

kuluttajapakkauksia, jotka sisältävät sähköisessä muodossa olevaa tietoa ja 

visuaalisia efektejä. Älypainamisen avulla kuluttajapakkauksiin voidaan 

esimerkiksi sisällyttää muistia, jolle voidaan tallentaa suuri määrä tuotteen 

sisältötietoa ja käyttöohjeita tai tuottaa pakkauksiin nykyistä näyttävämpiä kuvia 

tai tekstiä. [77] Avantone Oy:n kehittämiä optisia Diftone-efektejä käytetään 

kuluttajapakkauksissa huomion herättäjinä ja brändin arvon nostajina. [50] 
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4.2.8 Älytarrat 
 

Älytarroilla pystytään tarkkailemaan esim. elintarvikkeiden laatua. Raflatac Oy on 

kehittänyt kaksi erilaista helposti pilaantuvien elintarvikkeiden 

suojakaasupakkauksissa käytettäväksi tarkoitettua tarraindikaattoria (happi-

indikaattori ja rikkivetyindikaattori). Tarran värinmuutoksessa käytetään apuna 

nanomateriaaleja. Värinmuutos paljastaa muutoksen pakkauksen sisäilmassa. 

Kansainvälisissä supermarket-kauppaketjuissa tarramuotoiset indikaattorit ovat 

toimineet kokeilukäytössä hyvin. [78,79] 

 

4.2.9 Puristinhuopien kehittäminen 
 

Nanotekniikkaa voidaan hyväksi käyttää myös esim. puristin huopien 

kehittämisessä. Kudosten rakennetta ja huokoskokoa pystytään muuttamaan siten, 

että ne vastaavat paperin pintaa. Puristin kudokselle pystytään muodostamaan 

rakenne, joka lisää paperin tasaisuutta ja vähentää kuitujen vaatimuksia. Tämä 

tekniikka yhdistettynä viimeaikoina kehitettyyn sub-systeemiin (esim. 

mikrosäikeiden suuntautuminen kolmi-aksiaalisesti) takaa paremman 

suotautumisen, paremman rainan kontrollin sekä helpomman paperin 

jatkojalostuksen (esim. painatus). Sovellusasiantuntija Eric Arseneault (Voith 

Fabrics) sanoo odottavansa nanotekniikan parantavan paperin laatua, raaka-

aineiden käyttöä tai kudosten rakennetta.  [29] 

 

4.2.10 Teollisuusmittakaavainen pinnan modifiointi 
 

Tampereella sijaitsevassa Millidyne Oy:ssä (perustettu vuonna 1997) tehdään 

teollisuusmittakaavaista pinnan modifiointia, jolla voidaan vaikuttaa pinnan 

puhtaana pysymiseen (esim. antibakteeriset pinnoitteet), korroosioon, kulumiseen 

(esim. naarmutuksen kestävät pinnoitteet), kitkaominaisuuksiin, optisiin 

ominaisuuksiin (esim. heijastuksenestopinnoitteet) ja sähköisiin ominaisuuksiin 

(esim. antistaattiset pinnoitteet). Näiden lisäksi voidaan valmistaa elektronisia 
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pinnoitteita (HLED-näyttösovellukset) ja anturipinnoitteita (esim, pH, optiset 

anturit ja bioanturit) sekä pinnoitteita halutuilla barrier-ominaisuuksilla. [35] 

Millidynen nanorakenteisia ohutpinnoitteita voidaan hyödyntää mm. paperi- ja 

prosessiteollisuudessa [80]. Millidynen tuoteperheitä hybridipinnoitteiden 

(nanokomposiitit) lisäksi ovat modifioidut polymeeripinnoiteraaka-aineet ja 

nanokomposiittijauheet. Hybridipinnoitteet pohjautuvat tyypillisesti sooli-geeli-

kemiaan. [35,80] Pinnan modifioinnilla voidaan todennäköisesti vaikuttaa mm. 

seuraaviin paperikoneella oleviin ongelmakohtiin: paperirataa tukevien rullien 

likaantuminen ja mitta-antureiden suojalasien likaantuminen. Pinnan modifiointia 

voidaan ehkä käyttää apuna myös limantorjunnassa. 

 

Metso Paper on nanopinnoittanut mm. konekalanterirullien sekä sylintereiden 

pintoja nanokarbidilla (DryOnyx Z –pinnoite), jolloin on saavutettu kovempi ja 

kestävämpi telan pinta kuin aikaisemmilla raaka-aineilla. Tähän mennessä Metso 

Paper on pinnoittanut DryOnyx Z –pinnoitteella satoja sylintereitä. Metso on 

pinnoittanut myös fluoripohjaisella hybridipäällystyksellä perälaatikoiden sisäosia, 

joka parantaa pintojen puhtaana pysymistä. Metso oli vuoteen 2005 mennessä 

pinnoittanut yli 20 perälaatikon sisustaa. [40,81]  

 

Metso Paperin Onyx-pinnoitteiden tuoteperheeseen kuuluva uusi DryOnyx ZL –

release-pinnoite on suunniteltu ottaen huomioon paikan päällä tapahtuvan 

pinnoittamisen vaatimukset. DryOnyx ZL –pinnoite pohjautuu kovaan, kulutusta 

ja korroosiota hyvin kestävään karbidipinnoitteeseen, jonka pinnalla on release-

kerros. Release-kerrokseen käytetään uutta nanopolymeeriä, jonka avulla 

pinnoitteen kovettaminen on entistä nopeampaa. Uusi pinnoite soveltuu 

käytettäväksi mm. pintaliimaus- ja päällystysasemien sekä puristinosan jälkeisillä 

sylintereillä. DryOnyx ZL pinnoitteen suunniteltu käyttöikä on yli 10 vuotta. [81] 
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4.2.11 Nanosuodatus 
 

Periaatteeltaan nanosuodatus (NF) toimii samalla tavalla kuin muut 

membraanisuodatukset (kuva 22) [82]. Nanosuodatuksessa syötön isot, 

membraania läpäisemättömät partikkelit retentoituvat retentaattiin ja pienet 

partikkelit läpäisevät membraanin valikoituen permeaattiin. 

 

          

∆p 

MEMBRAANI 

SYÖTTÖ RETENTAATTI 

PERMEAATTI  

Kuva 22. Membraanisuodatuksen toimintaperiaate [82]. 

 

Nanosuodatus määritellään seuraavasti: käytettävän membraanin huokoskoko on 

noin 1 nm tai molekyyleistä, joiden moolimassa on 150-1000 g/mol retentoituu 90 

%. Nanosuodatuksella voidaan vedestä erottaa mm. sokerit, lignaanit, torjunta-

aineet, multivalentit metallit ja luonnolliset orgaaniset aineet (NOM = Natural 

Organic Matter). [82,83] Nanosuodatusta käytetään yleensä ultrasuodatuksen (UF) 

jälkeen, jolloin käsitelty vesi on huomattavasti puhtaampaa kuin pelkän 

ultrasuodatuksen jälkeen (kuva 23) [82]. Nanosuodatettu vesi on niin puhdasta, 

että sitä voidaan käyttää missä tahansa tehtaan prosessissa [83]. Tämä on hyvin 

tärkeää pyrittäessä suljettuihin vesikiertoihin ja täten veden säästämiseen.  
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Kuva 23. Ultra- ja nanosuodatuksen vaikutus puhdistetun prosessiveden 

laatuun sekä permeaattien käyttökohteet [82]. 
 

Nanosuodatusta voidaan hyödyntää mm. raakaveden, jauhatusvesien, keittovesien, 

valkaisuvesien ja 0-vesien käsittelyssä (kuva 24) [83].  Nanosuodatusta ja sen 

sovelluksia on tutkittu paljon mm. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 

Paperi- ja sellutehtailla nanosuodatus on vielä melko harvinainen, koska sen 

kapasiteetti käsitellä suuria vesimääriä on vielä heikko. Tällä hetkellä mm. M-real 

Kirkniemessä on käytössä Osmonics-yhtiön nanosuodatuselementti, jota käytetään 

ultrasuodatettujen kirkassuodosten jatkokäsittelyssä [83]. Nanosuodattimia 

valmistaa myös Ahlstrom. 
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Kuva 24. Kaaviokuva massatehtaisiin integroidun LWC-paperitehtaan 

vesikierroista ja mahdollisista ultra- ja nanosuodatuksen 
käyttökohteista [83]. 

 

Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on laboratoriomittakaavassa kaksi 

tasokalvoyksiköillä toimivaa nanosuodatuslaitetta, jotka on suunniteltu ja 

rakennettu LTY:ssa. Lisäksi LTY:lla on pilottikoossa olevia 
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nanosuodatuslaitteistoja. Lisätietoja LTY:n laitteistoista löytyy osoitteesta 

http://www.lut.fi/cst/research/equipment.html.  

 

4.3 Patenttijulkaisujen peruskartoitus 
 

Nanoteknologisten patenttijulkaisujen määrä on ollut selkeässä kiihtyvässä 

kasvussa vuodesta 1997 lähtien. Nanoteknologiaan liittyviä patentteja löytyy 

monelta teollisuuden alalta, mutta paperiteollisuuteen liittyviä nanoteknologisia 

sovelluksia löytyy vain vähän. Eniten nanoteknologiaan liittyviä patentteja 

vuoteen 2002 mennessä oli haettu USA:ssa (6329 kpl) ja toiseksi eniten Japanissa 

(3874 kpl). Vuoteen 2002 mennessä haettujen suomalaisten nanopatenttien määrä 

oli hyvin pieni, noin 30 kappaletta. Raisio, Danisco ja Valio olivat ainoat, joilla oli 

useampi kuin yksi patenttihakemus. Suurin osa suomalaisista patenttihakemuksista 

sisälsi sanan nanosuodatus. [84]  

 

Patenttihaut suoritti AKP Karhula Oy:n patenttiasiamies Kauko Salonen. 

Kartoituksessa haettiin Delphion-tietokannasta patenttijulkaisuja patenttiluokkien 

ja avainsanojen avulla. Tarkoitus oli löytää paperiteollisuudessa käytettyjen 

nanoteknologisten sovellusten patentteja sekä suomalaisten yritysten omistamia tai 

suomalaisten keksimiä nanoteknologisia patenttijulkaisuja.  

 

Paperi- tai kuituteknologiaan liittyviä nanopatentteja löytyi yhteensä 15 kappaletta, 

jotka käsittelivät mm. elintarvikepakkauksen antibakteerista pintaa (Home Round 

Paper Company, 2005, US20060196623A1), nanokalsiumkarbonaattipäällystystä 

(Vertech Specialty Chemicals, 2004, WO05103377A1), nanorakenteisia 

suodatinmateriaaleja (Donaldson Company, 2000, US7090715), nanorakenteita 

sisältäviä turvapapereita (Metso Corporation, 2000, WO0194698A1) sekä 

nanoteknologisia paperikemikaaleja (Nalco Chemical Company, 1998, 

EP1460041A2). Suomalaisten yritysten omistamia tai suomalaisten keksimiä 

nanopatentteja löytyi 8 kappaletta, joista ainoastaan Metso Corporation patentti 

sivusi paperiteollisuutta. Muut löydetyt patentit liittyivät mm. nanokomposiitteihin 



 51

(Borealis Technology Oy, 2005, WO06074887A1), heran nanosuodatukseen 

(Jolkin, V., 1996, EP0956145B1) ja vapaisiin aktiivisiin nanopartikkeleihin (Orion 

Corporation, 2001, US20040091542A1). [85] 

 

5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Nanotekniikkaa tutkitaan tällä hetkellä ympäri maailmaa kiihtyvällä tahdilla. 

Nanotiede sekä nanoteknologia ovat hyvin haastavia kehitysalueita, koska niissä 

liikutaan todella pienessä mittakaavassa ja niiden kehittäminen vaatii 

monitieteellistä otetta. Jotta nanoteknologian tutkimuksista päästään 

hyödynnettäviin nanoteknologisiin sovelluksiin täytyy yhdistää ja hallita monia 

tekniikan ja tieteenaloja. Tämän vuoksi nanoteknologisten sovellusten 

kehitystyössä on erityisen tärkeää yhteistyön syntyminen eri tutkimuslaitosten, 

yhtiöiden ja yliopistojen kesken.  

 

Suomen metsäklusteri on viime vuosina joutunut ahdinkoon, jonka vuoksi tarve 

uusiin innovaatioihin ja kaupallisiin tuotteisiin on suuri. Tämä on ajanut etsimään 

uusia mahdollisuuksia mm. nanoteknologiasta. Nanoteknologiasta etsitään keinoja 

mm. raaka-aineen ja energian tehokkaampaan käyttöön, tuotteiden laadun 

parantamiseen sekä uusien tuotteiden kehitykseen. Nanoteknologian soveltamista 

paperiteollisuudessa on tutkittu Suomessa jo parisen vuoden ajan, mutta tutkimus 

on silti edelleen melko alkuvaiheessa. Markkinoilla olevia nanoteknologisia 

paperiteollisuudessa hyödynnettäviä sovelluksia on myös hyvin harvassa. 

 

Yksi tärkeimmistä Suomessa tehtävistä nanoteknologiaohjelmista on vuonna 2005 

käynnistynyt Tekesin FinNano. FinNano-teknologiaohjelmassa on muodostettu 

aihealueryhmiä. Metsäklusterin sovellukset –aihealueryhmä koostuu monista 

tärkeistä metsäklusterin toimijoista. FinNanon metsäklusterin sovellukset -

aihealueryhmä nimesi kehityskohteiksi mm. räätälöidyt tuotteet, materiaalit ja 

pinnat, funktionaaliset materiaalit, biotehokkuuden ja karakterisointitekniikat. 

Tällä hetkellä metsäklusterin sovellukset –aihealueryhmä on vasta ideoimassa 
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mahdollisia nanoteknologisia sovelluskohteita, eikä valmiita sovelluksia tai 

tutkimussuunnitelmia ole esitetty. Tekesin FinNano-teknologiaohjelman lisäksi 

Suomen Akatemia aloitti vuonna 2006 nanotieteiden tutkimusohjelman.  

  

Tekesin rahoittamassa Likaantumattomat pinnat –teknologiaohjelmassa (PINTA) 

keskityttiin materiaaliteknologiaan sekä pintojen puhtaana pysymisen hallintaa. 

PINTA-ohjelma suoritettiin vuosina 2002-2006 ja siinä käsiteltiin ja hyödynnettiin 

myös nanoteknologisia ilmiöitä, kuten esimerkiksi polymeeripintojen 

nanokuviointia ja puhtaana pysyviä nanokomposiittipinnoitteita.  

 

Paperiteollisuuden nanoteknologisia sovelluksia tutkivat Suomessa myös mm. 

VTT, TKK, NanoScience Center (Jyväskylän Yliopisto) ja Oulun Yliopisto. 

VTT:n tutkimuksissa keskitytään rullalta rullalle –painettaviin älytuotteisiin. 

Helsingin teknillisessä korkeakoulussa tutkitaan esim. uusia räätälöityjä 

polymeerejä ja nanopartikkeleita sekä elektroniikan ja paperi/pakkaustekniikan 

yhdistämistä. NanoScience Center teki NanoPap-esitutkimuksen, jossa etsittiin 

nanotekniikkaa hyödyntäviä sovelluksia puunjalostusteollisuudelle. Projektissa 

keskityttiin kolmeen aihepiiriin: paperin uudet toiminnot ja uudet paperituotteet, 

älykkäät kuitutuotteet ja paperin mikro- ja nanoanalyysit. Oulun yliopistossa on 

tutkittu nanoskaalan sensoreita ja työkaluja, joilla voidaan tutkia mm. puukuitujen, 

partikkeleiden ja solujen ominaisuuksia.  

 

Tällä hetkellä nanoteknologiaa tutkitaan joka puolella ympäri maailmaa ja 

nanoteknologia on muodissa. Tutkimuksen lisäksi pitäisi löytää käytännöllisiä, 

hyödynnettäviä sovelluksia. Maailmalla Yhdysvallat hallitsee niin 

nanoteknologista tutkimusta kuin nanoteknologian kaupallista hyödyntämistä. 

Myös Euroopassa ja Japanissa nanoteknologiaa tutkitaan kiivaasti, mutta silti 

kaupallisia sovelluksia on vielä melko vähän. Vuosille 2007-2013 ajoittuu 

Euroopan tutkimuksen 7. puiteohjelma, jolla rahoitetaan yliopistojen 

tutkimuslaitosten ja yritysten kansainvälistä t&k-yhteistyötä, verkottumista sekä 

tutkijoiden koulutusta sekä liikkuvuutta. EU:n 7. puiteohjelman budjetti on 67.8 
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miljardia euroa, josta noin 4.3 miljardia myönnettiin ohjelmalle: nanotiede, 

materiaalit ja uudet tuotantomenetelmät.  

 

Nanoteknologiaa voidaan käyttää mm. entistä kestävämpien, raaka-aineita ja 

energiaa säästävien materiaalien ja kulutushyödykkeiden valmistamiseen, veden ja 

maaperän puhdistamiseen, terveellisen ravinnon tuottamiseen, lääkkeiden 

tehokkaaseen kohdistamiseen, edullisiin terveystarkastuksiin ja energiahuollon 

parantamiseen. Potentiaalisia nanoteknologian käyttökohteita paperiteollisuuden 

alueella ovat mm. kuitujen nanorakenteen täydellinen ymmärtäminen, 

kehittäminen ja hyödyntäminen; tuotteiden (esim. paperi), materiaalien (esim. 

komposiitit) ja pintojen (esim. kuidut, täyteaineet, pigmentit, telat, huovat, viirat) 

räätälöinti/ kehitys; analysointitekniikoiden, sensoreiden ja prosessin 

kehittäminen/ parantaminen; sekä biotehokkuus. 

 

Paperiteollisuudessa toteutuneita nanoteknologisia sovelluksia ovat mm. jo kauan 

retentioaineena käytetyt silika-nanopartikkelit, täyteaineiden ja pigmenttien 

muokkaus, nanokokoiset lisä- ja sideaineet, nanopartikkelien ja epäorgaanisten 

partikkelien hybridit (nanopäällystys), nanokomposiittimateriaalit, älytuotteet, 

nanopinnoitteet sekä nanosuodatus. Tällä hetkellä Suomen paperiteollisuudessa 

käytössä olevat uudet nanoteknologiset sovellukset keskittyvät pääasiassa koneen 

rakenteiden nanopinnoitteisiin (Millidyne, Metso). Nanopinnoitteilla saadaan 

kovempia, paremmin kulutusta ja korroosiota kestäviä sekä puhtaana pysyviä 

pintoja. Nanopinnoitteita on hyödynnetty mm. perälaatikkojen sisäosissa sekä 

rullien ja sylinterien pinnoituksessa. Muita käytössä olevia sovelluksia ovat mm. 

nanosuodatus (M-real) sekä Raflatac Oy:n kehittämät älytuotteet. 

 

Nanoteknologisten sovellusten kehittämistä hidastaa sen haastavuus sekä 

poikkitieteellisyys. Etsittäessä paperiteollisuudelle valmiita sovelluksia muista 

teollisuuden aloista, pääongelmana on yleensä nanoteknologian tämän hetkinen 

kallis hinta. Tällöin sen käyttö halvan bulkkituotteen valmistuksessa ei kannata. 
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Ratkaisuna ovat mm. räätälöidyt, korkealaatuiset tuotteet, ja siten kalliimmat 

tuotteet. 

 

Nanoteknologian kehittämisen jarruna tai esteenä on myös nanopartikkeleiden 

arvaamaton käyttäytyminen. Tämän vuoksi nanoteknologian kehitystyössä on 

erityisesti huomioitava turvallisuus- ja terveysasiat sekä materiaalin 

kierrätettävyys ja hävittäminen. Myös kansalaismielipiteiden huomioon ottaminen 

on tärkeää. Nämä asiat on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa ja niihin on 

varauduttava esim. kehittämällä standardeja ja lainsäädäntöjä. Esimerkkinä 

nanotekniikan terveysvaikutuksista on se, että nanopartikkelit voivat ohjautua ja 

kerääntyä eläviin soluihin hengityksen, ruuansulatuksen ja ihon kautta, ohittaa 

immuunipuolustusjärjestelmän ja reagoida odottamattomalla tavalla ihmisessä 

olevien luonnollisten aineiden kanssa. 
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