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Uusien tutkimusten ja aiempaa tarkempien analyysimetodien myötä luonnonvesistöjen 

lääkeainejäämät ovat viime aikoina herättäneet entistä enemmän huomiota. Vedenpuhdistus-

lainsäädäntö ei nykyisellään velvoita käsittelylaitoksia lääkeaineiden poistamiseen jätevesistä, 

mutta se tulee tulevaisuudessa kiristymään. Nykyisten vedenpuhdistusmenetelmien teho ei riitä 

kaikkien lääkeaineiden poistamiseen, joten tarve uusien ratkaisujen kehittämiselle on ilmeinen. 

Metalliorgaaniset rakenteet ovat joukko uudenaikaisia, huokoisia materiaaleja, jotka rakentuvat 

orgaanisten ligandien yhdistämistä metallikeskuksista. Rakenteita käytetään erityisesti kaasu-

sovelluksissa, mutta myös niiden käyttöä vedenpuhdistuksessa on alettu viime aikoina 

tutkimaan. Osa rakenteista toimii tehokkaasti myös lääkeaineiden poistamiseen. 

Työn kirjallisuusosassa esitellään syitä lääkeaineiden luontoon päätymisen taustalla ja 

vertaillaan eri puolilla maailmaa mitattuja pitoisuuksia sekä niiden haittavaikutuksia. Eri 

lääkeaineiden määrät korostuvat eri alueilla yleisten tautien ja käyttötottumusten seurauksena. 

Luontoon päätyvien määrien rajoittamista sekä lainsäädännön että uusien vedenpuhdistus-

tekniikoiden avulla esitellään. Metalliorgaanisten rakenteiden ominaisuudet ja käyttö-

mahdollisuudet esitellään laajasti. Soveltavassa osuudessa kirjallisuuden perusteella valittua 

MIL-53(Fe) -rakennetta syntetisoidaan, ja sen liittämistä kankaaseen tutkitaan. Rakenteen 

ominaisuuksia antibiootti sulfametoksatsolin ja epilepsia- ja mielialalääke karbamatsepiinin 

vedestä poistamiseen tutkitaan. 

Tulosten perusteella optimoitu MIL-53(Fe) -rakenne poistaa valittuja lääkeaineita sekä 

adsorptiolla että fotokatalysoidulla hapetusreaktiolla. Optimoidulla rakenteella päästään 

molempien lääkeaineiden suhteen yli 99 % poistotehoon. Pääosa poistosta tapahtuu 

fotokatalyysivaiheessa näkyvän valon alueella. MOF/kangaskomposiitti toimii poistoteholtaan 

yhtä hyvin kuin jauhemainen rakenne, mutta vaati hieman pidemmän käsittelyajan. Rakennetta 

voidaan uudelleenkäyttää, eikä poistoteho laske merkittävästi kolmen perättäisen kokeen 

sarjassa. Työn tulosten perusteella rakenteen vedenpuhdistusominaisuuksien tutkimista 

kannattaa jatkaa.  
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With increased research and more precise analysis methods pharmaceutical residues in natural 

waters now attract more attention than ever before. Water treatment legislation does not require 

treatment plants to remove pharmaceuticals from wastewater as of now but will become stricter 

in the future. As conventional wastewater treatment is not effective for removal of all 

pharmaceutical residues, the need for new treatment techniques is apparent. Metal-Organic 

Frameworks are a group of highly porous materials that are formed from organic ligands that 

bind metal centers together. These structures are used especially in gas applications, but their 

use in water treatment has also been studied lately. Some of the MOF structures can work well 

for removal of pharmaceutical residue from water.  

In the literature review of this master’s thesis the reasons behind how and why pharmaceuticals 

end up in water are introduced. Residue amounts around the world are compared and their 

effects are discussed. The amounts detected vary because of the diseases and use habits typical 

to different areas. The possibilities to limit the amount of pharmaceutical emissions into nature 

by legislation and novel water treatment methods are discussed. MOF structures, their 

properties and usage methods are introduced. In the applied section MIL-53(Fe) is synthesised 

and different ways to attach it to fabric are studied. The removal efficiency of antibiotic 

sulfamethoxazole and epilepsy and antidepressant drug carbamazepine is studied with 

optimized MOF structure. 

The results reveal that the synthesised structure removes the chosen pharmaceuticals by 

adsorption and photocatalytic oxidation. With the optimised structure removal efficiency of 

over 99 % was achieved. Most of the removal happens in the photocatalysis part with visible 

light. MOF/fabric composite reached as good efficiency as the powder structure but required 

longer processing times. The reuse capabilities of the MOF/fabric were tested in three 

consecutive tests. The efficiency of the material did not decrease significantly between the tests. 

The results of the thesis suggest that the water treatment properties of the structure are worth 

studying further. 
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Lyhenteet 

AOP  Edistynyt hapetusmenetelmä (Activated Oxidation Process)  

BDC (tai H2BDC) Tereftaalihappo 

BOD  Mikro-organismien tarvitsema liuenneen hapen määrä biologisen 

massan hajottamiseen (Biochemical Oxygen Demand) 

CBZ Karbamatsepiini 

DMF   Dimetyyliformamidi 

DOC  Liuennut orgaaninen hiili (Dissolved Organic Carbon) 

GAC  Jyvämäinen aktiivihiili 

MOF  Metalliorgaaninen verkkorakenne (Metal-Organic Framework) 

PAC  Jauhemainen aktiivihiili 

TOC  Orgaanisen yhdisteen hiilipitoisuus (Total Organic Carbon) 

VOC  Haihtuva orgaaninen yhdiste (Volatile Organic Compound) 

 

Symbolit 

c  Konsentraatio [μg/L] 

m  Massa [mg] 

t  Aika [min] 

T  Lämpötila [°C] 

v  Kierrosnopeus [rpm] 

V  Tilavuus [mL] 



  

   

1. JOHDANTO 

Puhdas vesi on tulevaisuuden kallisarvoisin hyödyke, jonka saatavuutta ilmastonmuutoksen 

aiheuttama kuivuus monilla alueilla heikentää. Esimerkiksi Australiassa vedestä on jo tehty 

yksityisomaisuutta, josta käydään kauppaa kuin kullasta konsanaan. Öljyn taloudellisen 

merkityksen hiljalleen hiipuessa tavoitellaan vedestä sille korvaajaa, niin sanotusti sinistä 

kultaa mustan tilalle. Tuhansien järvien maassa, jossa nautitaan yhdestä maailman 

puhtaimmista vesijohtovesistä, voi ajatus makean veden loppumisesta tuntua kaukaiselta. 

Kuitenkin myös Suomessa luonnonvesistöihin kertyviin kemikaaleihin on alettu kiinnittämään 

aiempaa enemmän huomiota. Entistä tarkempien analyysimenetelmien ja kattavampien 

tutkimusten ansiosta tietoisuus vesistöjen haitta-aineista kasvaa jatkuvasti. Tulevaisuudessa 

vedenpuhdistukseen kohdistuva lainsäädäntö tulee ainoastaan kiristymään, ja tarve huomisen 

ratkaisujen kehittämiselle on olemassa jo tänään. 

Nykyisillä jätevedenpuhdistamoilla tarkkaillaan pääasiassa fosforin, typen ja biomassan 

pitoisuuksia sekä poistotehoa. Samaan aikaan monet veteen liuenneet, huonosti biohajoavat 

yhdisteet kulkeutuvat prosessien läpi ja päätyvät poistovesien kautta luontoon. Tällaisia 

yhdisteitä ovat esimerkiksi lääkeaineet, henkilökohtaiset hygieniatuotteet, lannoitteet ja 

torjunta-aineet. Vielä viime vuosituhannen loppupuolellakaan kaikkien näiden aineiden 

vaikutuksia luonnolle ei täysin ymmärretty. Kiinnostus niiden vaikutuksia kohtaan on kuitenkin 

hiljalleen kasvanut.  Käyttötarkoituksensa takia lääkkeet on erityisesti suunniteltu vaikuttamaan 

elimistön toimintaan, ja vaikuttavat aineet voivat pysyä aktiivisina myös vesistöissä. 

Tämän työn tarkoituksena on antaa kattava yleiskuva lääkeaineiden reiteistä luontoon, 

yleisimmistä havaituista yhdisteistä sekä niiden erilaisista vaikutuksista esimerkiksi 

vesieliöiden ja koko ekosysteemin toimintaan. Kuluttajien ja lainsäätäjien mahdollisuuksia 

ongelman hillitsemiseksi tutkitaan. Lääkkeiden käytön täysi lopettaminen ei ole mahdollinen 

ratkaisu, minkä takia myös uusien vedenpuhdistusmenetelmien kehittäminen on ensiarvoisen 

tärkeää. Työssä perehdytään sekä perinteisiin, että uudenaikaisiin vedenpuhdistustekniikoihin 

ja niiden tehoon lääkeaineiden poistossa. 

Työn kokeellinen osuus keskittyy metalliorgaanisiin rakenteisiin, jotka ovat joukko erittäin 

huokoisia ja adsorptiokykyisiä materiaaleja, joista osalla on myös katalyyttisiä ominaisuuksia. 

Kirjallisuuden perusteella valitaan sopiva rakenne, jota syntetisoidaan, ja jonka adsorptio- ja 

katalyysiominaisuuksia testataan lääkeaineliuoksissa.  
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2. LÄÄKEAINEET 

Teollistuminen ja elintason nousu ovat jatkuvasti kasvattaneet myös lääkeaineiden kulutusta. 

Maailman ihmismäärän jatkuva lisääntyminen, sekä väestön samanaikainen vanheneminen 

ennustavat kasvusuunnan jatkuvan edelleen. Teollisuusmaiden keskittyessä haastavien 

terveysongelmien ratkaisemiseen entistä kehittyneemmillä lääkkeillä, kasvavat perinteisten 

resepti- ja kipulääkkeiden sekä antibioottien käyttömäärät erityisesti kehittyvissä maissa. 

(Rauschnabel. 2018) Luontoon päätyneitä lääkeainepitoisuuksia havaittiin ensimmäisen kerran 

vesistöistä 1970-luvulla. 2000-luvulle siirryttäessä havaintoja on tehty jo kaikentyyppisistä 

luonnonvesistöistä puroista pohjavesiin ja meriin ympäri maailmaa. Aiempaa tarkemmat 

analyysitekniikat mahdollistavat pienempien pitoisuuksien havaitsemisen ja luonnolle 

haitallisten vaikutuksen tarkemman tutkimisen. (Balakrishna et al. 2017) Käyttömäärien 

kasvaessa myös vesissä havaitut pitoisuudet tulevat kasvamaan ja yleistymään, ellei niitä pyritä 

aktiivisesti rajoittamaan.  

 

2.1. Reitit vesistöihin 

Lääkejäämien lähteet voidaan karkeasti jakaa kolmeen kategoriaan: teollisuus, kuluttajat sekä 

eläinlääkintä. Teollisuuden päästöt ohjautuvat kehittyneissä maissa pääosin vaarallisen jätteen 

käsittelyyn, tai esikäsiteltyjen jätevesien mukana jätevedenpuhdistamoille. (Äystö et al. 2020) 

Erityisesti kehittyvillä alueilla teollisuus voi kuitenkin aiheuttaa merkittäviä päästöjä. Euroopan 

Komissio on ilmaissut huolensa EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien lääketehtaiden 

osuudesta ympäristöpäästöihin. (Euroopan komissio. 2019) Esimerkiksi Intiassa, joka on yksi 

maailman suurimmista lääkeainevalmistajista, merkittävä osa jätevesistä päätyy luontoon ilman 

minkäänlaista käsittelyä. Tämän seurauksena noin kolme neljäsosaa maan vesistöistä on 

saastunut. (Balakrishna et al. 2017. Mallapur. 2016.) Lääketeollisuuden päästöt keskittyvät 

yleensä erityisesti tehtaiden lähialueille. Kokonaisvaikutusten arviointi on hankalaa, sillä 

lääkejäämäpäästöjä koskevat raportit ovat usein salaisia. (SYKE. 2019.) Lääkeaineiden 

konsentraatiot jätevedenkäsittelylaitoksilla ovat tavallisesti luokkaa μg/L–ng/L, mutta 

lääketehtaiden jätevesiä vastaanottavilla laitoksilla pitoisuuksien on havaittu olevan helposti 

luokkaa mg/L. (Balakrishna et al. 2017) Lääketeollisuus on suuri ja merkittävä toimija nyky-

yhteiskunnassa. Sen kokonaisarvo on arviolta noin 1,3 triljoonaa dollaria, ja noin kolmasosa 

alan tuotoista on kymmenen suurimman yhtiön hallussa. (Barton. 2020) 
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Lääkkeiden käyttäminen johtaa väistämättä lääkeainejäämien päätymiseen kiertoon, sillä 

esimerkiksi suun kautta otettavien lääkkeiden vaikuttavista aineista noin 30–90 % siirtyy kehon 

läpi edelleen aktiivisina. Teollistuneissa maissa tällaiset jäämät päätyvät yleensä viemärin 

kautta jätevedenkäsittelylaitoksille. Suuria pistemäisiä päästölähteitä ovatkin muun muassa 

sairaalat ja hoitokodit, joissa lääkkeitä käytetään runsaasti. (Zandaryaa et al. 2017) 

Luonnollisen reitin lisäksi lääkkeitä päätyy luontoon myös tietämättömyyden tai 

välipitämättömyyden seurauksena, kun niitä ei kierrätetä oikein. Yksi yleisimmistä virheistä on 

vanhentuneiden ja tarpeettomien lääkkeiden huuhteleminen viemäriin. Vaikka näin hävitetyt 

aineet päätyvätkin käsiteltäviksi jäteveden mukana, eivät nykyiset käsittelylaitokset pysty 

tehokkaasti poistamaan suurinta osaa jäämistä, ja lääkkeitä pääsee muuten puhdistetun veden 

mukana suoraan pintavesistöihin. Ajan kuluessa jäämiä voi alkaa siirtyä ja kertyä myös 

pohjavesiin, joita hyödynnetään yleisesti talouskäytössä. Viemäri onkin yksi tärkeimmistä 

lääkeaineiden päästölähteistä. Monet myös heittävät lääkkeitä tavallisten kotitalousjätteiden 

sekaan. Jätteen päätyessä kaatopaikalle ja siellä kastuessa lääkeaineet liukenevat ja siirtyvät 

hiljalleen ympäröivään luontoon tai suotovesien keräykseen ja sitä kautta jätevedenkäsittelyyn. 

Asianmukaisesti kierrätetyt lääkkeet taas poltetaan käsittelylaitoksissa, jolloin vesistöjen 

saastumiselta vältytään. (Aus Der Beek et al. 2016. Hyvönen. 2016. Äystö et al. 2020)  

Ihmisten määrän jatkuva kasvaminen on johtanut myös eläinperäisten tuotteiden kysynnän 

kasvuun ja tehotuotannon syntyyn. Eläimiä kasvatetaan ennennäkemätöntä tahtia ja 

ennennäkemättömän tiiviisti. Tällaisissa oloissa lääkeaineiden jatkuva käyttäminen on tautien 

leviämisen estämiseksi väistämätöntä, varsinkin pitkäikäisemmillä eläimillä. Tuotantoeläimille 

annetaan jatkuvasti esimerkiksi erilaisia antibiootteja, joita käytetään tautien ehkäisyn lisäksi 

myös kasvua nopeuttamaan. Tämän seurauksena esimerkiksi Yhdysvalloissa kaikista 

käytetyistä antibiooteista 75 % annetaan terveille tuotantoeläimille. (Donovan. 2015.) 

Euroopan komission mukaan eläinlääkintä saastuttaa vesistöjä erityisesti vesiviljelyn ja lannan 

lannoitteena käyttämisen kautta. Lääkeaineet leviävät ja konsentroituvat pääasiassa 

ympäröiviin vesistöihin. Erityisesti vesiviljelyssä rehuun on usein sekoitettu lääkkeitä, joista 

osa liukenee suoraan veteen. (Charuaud et al. 2019. Euroopan komissio. 2019) Eläimille 

käytetyistä lääkemääristä ei ole juurikaan tilastotietoa, mutta esimerkiksi Zandaryaa et al. 

arvioivat Suomen ja Saksan lukujen perusteella pelkästään Itämeren alueella käytettävän noin 

900 tonnia antibakteriaalisia aineita vuodessa. Kun huomioidaan lisäksi muun tyyppiset aineet 

ja se, että EU:n ulkopuolella käyttömäärät voivat helposti olla korkeampia koska säännökset 
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eivät ole yhtä tiukkoja, on selvää, että kyseessä on suuri päästölähde. Joidenkin lääkkeiden 

käyttöä eläimille on jo rajoitettu ja käyttömääriä on saatu osittain laskettua, mutta esimerkiksi 

Yhdysvalloissa tällaista ei ole havaittu ja päästöjen hallitsemattomuus jatkuu. Tietoja ei 

myöskään ole saatavilla monilta suurilta tuottajamailta kuten Kiinalta, Intialta ja Kanadalta. 

(Charuaud et al. 2019. Donovan. 2015. Zandaryaa et al. 2017) 

 

2.2. Vesistä mitattuja pitoisuuksia 

Erilaiset kipulääkkeet ja antibiootit ovat maailman käytetyimpiä lääkeaineita, mikä heijastuu 

myös niistä tehtyjen havaintojen yleisyyteen. Jatkuvasti havaittavien aineiden joukkoon 

kuuluvat myös kolesterolilääkkeet, steroidit, beetasalpaajat ja varjoaineet. (González-Alonso et 

al. 2017) Uusilla analyysilaitteilla voidaan havaita lääkeaineiden pitoisuuksia jopa 

pikogrammoina (10-12) litrasta vettä. Entistä parempi mittaustarkkuus helpottaa havaintojen 

tekemistä, ja voi myös kasvattaa niiden määrää. (Aus Der Beek. et al. 2016)  

Lääkeaineiden esiintyvyydestä vesistöissä on 1970-luvun jälkeen ehditty tekemään useita 

tutkimuksia, jotka ovat paljastaneet lääkeaineiden levinneen kaikkialle. Itsenäisten tutkimusten 

tuloksia ei kuitenkaan ole juurikaan vertailtu keskenään. Tämän takia Aus Der Beek et al. 

kokosivat tietokannan, johon listattiin yli 123 000 luonnonvesistä, sedimenteistä ja jätevesistä 

saatua mittaustulosta. Tuloksia koottiin tieteellisistä artikkeleista, yliopistojen tutkimuksista 

sekä valtioiden ja yhteisöjen ylläpitämistä tietokannoista. Mukana oli tuloksia vuosilta 1987–

2013, pääosan keskittyessä 2000-luvulle. Tietokanta kattaa 71 maata kaikista maanosista. Maat 

luokiteltiin edelleen YK:n kategorisoinnin mukaan Afrikkaan, Aasian ja Tyynenmeren 

alueeseen, Latinalaiseen Amerikkaan ja Karibiaan, Itä-Eurooppaan sekä Länsi-Eurooppaan ja 

muihin. Viimeinen ryhmä sisältää myös muun muassa Pohjois-Amerikan, Australian sekä 

Uuden-Seelannin. Tuloksista noin kolme neljäsosaa oli Länsi-Euroopan kategoriasta. Muiden 

kategorioiden tulokset ovat siis selvästi hajanaisempia, ja voivat korostaa tiettyjen tutkittujen 

lääkkeiden osuutta. Tutkimukset keskittyivät erityisesti mittaamaan antibioottien, 

kipulääkkeiden ja estrogeenien esiintymistä. Kaikkiaan analysoituja lääkeaineita ja 

hajoamistuotteita oli 713, joista 631 löydettiin. 16 ainetta löydettiin kaikilta eri alueilta, joskin 

todellinen määrä on luultavasti korkeampi, ja Afrikan sekä Latinalaisen Amerikan pienet 

mittausmäärät rajoittavat tulosta.  
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Viisi luonnosta yleisimmin löydettyä lääkeainetta olivat tulehduskipulääkkeet diklofenaakki, 

ibuprofeeni ja naprokseeni, epilepsialääke karbamatsepiini sekä antibiootti sulfametoksatsoli. 

Kaikista yleisin oli sekä ihmisille että eläimille käytetty diklofenaakki, jota löydettiin 50 maan 

pinta- ja pohjavesistöistä, sekä talousvedestä. Yleisesti mitattuja ovat myös estrogeenit estroni 

ja etinyyliestradioli, sekä kolesterolilääke klofibrohapon metaboliitit. Näiden lisäksi 16 kaikissa 

kategorioissa havaitun aineen joukkoon kuuluu myös neljä antibioottia (trimetopriimi, 

siprofloksasiini, ofloksasiini, norfloksasiini), kaksi estrogeenia (estradioli, estrioli), kipulääke 

parasetamoli ja tulehduskipulääke asetyylisalisyylihappo eli aspiriini. (Aus Der Beek et al. 

2016) 

Kuvassa 1 on esitetty vuoteen 2013 mennessä eri maissa havaittujen lääkeaineiden lukumääriä. 

Kartta korostaa alueita, joilla on tehty paljon tutkimuksia, mutta antaa silti oikeansuuntaista 

yleiskuvaa tilanteesta. Mittauspaikan valinta voi myös vaikuttaa tuloksiin, erämaassa ja 

kaupungissa tilanteet eivät luultavasti suoraan vastaa toisiaan. Eniten lääkeaineita havaittiin 

siirtyvän luontoon jätevesien kautta. Havainnoista 47 % koski lääkejäämiä pintavesistöissä, 40 

% jätevedenkäsittelylaitoksilla ja 8 % pohja- ja juomavesissä. Lisäksi 5 % tutkimuksista 

keskittyi sedimenttien ja maaperän saastumiseen. (Aus Der Beek et al. 2016)  

 

 

Kuva 1. Vuoteen 2013 mennessä pinta-, pohja- hana- ja juomavesistä mitattujen lääkeaineiden lukumääriä ympäri 

maailmaa. Tehtyjen mittausten vähäinen lukumäärä rajoittaa havaittujen aineiden määriä esimerkiksi Afrikassa. 

(Aus Der Beek et al. 2016. Tekstit käännetty.) 

 

Lääkeaineiden pitoisuuksia on tutkittu erityisesti tiheään asutuilla alueilla, joilla päästöjä myös 

syntyy eniten. Jäämiä on kuitenkin löydetty jo myös maapallon syrjäisimmistä kolkista. 
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González-Alonso et al. (2017) tutkivat vuosina 2012-2013 lääkeaineiden pitoisuuksia 

Etelämantereen pohjoisen niemimaan vesistöissä sekä jätevesissä. Alueella sijaitsee yli 70 

tutkimustukikohtaa, joista osaa käytetään vuoden ympäri ja osaa vain kesäisin. Lisäksi alueella 

vierailevien turistien määrä on jatkuvasti kasvanut. Suuri osa alueella syntyvistä jätevesistä 

lasketaan suoraan mereen ilman minkäänlaista käsittelyä, ja lopuille tehty käsittely yleensä ei 

riitä tuhoamaan veden mikro-organismeja tai lääkeainejäämiä. 

Vesinäytteistä analysoitiin 46 eri aineen pitoisuudet, joista 12 löydettiin havaittavia määriä. 

Suurimmat pitoisuudet olivat jätevesissä, mutta kaikista näytteistä havaittiin kuitenkin 

vähintään yhtä lääkeainetta. Yleisimmin löydettiin erilaisia kipulääkkeitä ja antibiootteja. 

Antibiootteja klaritromysiini ja sulfametoksatsoli, sekä muun muassa verenpainelääkkeenä 

käytettyä hydroklooritiatsidia havaittiin kaikissa näytteissä konsentraatioissa 6-138 ng/L. 

Suurimmat pitoisuudet mitattiin suoraan jätevedestä, ja ne olivat kofeiinilla, parasetamolilla, 

diklofenaakilla ja ibuprofeiinilla, vaihdellen välillä 10,05–71,33 μg/L. Kipulääkkeiden 

pitoisuudet olivat myös tavallista korkeampia jätevesien laskupaikan läheisissä pintavesissä, 

jossa ne olivat luokkaa 0,025–7,76 μg/L. Jäätikön laidalla ibuprofeiinin osuus korostui, 

luultavasti koska alueella vierailee erityisen paljon turisteja. Osassa näytteitä kipulääkkeitä ei 

kuitenkaan havaittu ollenkaan. Etelämantereella vierailevien ihmismäärien kasvaessa myös 

vesistöjen lääkejäämät tulevat luultavasti kasvamaan. (González-Alonso et al. 2017) 

Etelämantereen tapauksessa lääkeaineet päätyvät luontoon pääosin käytön seurauksena ja 

pienen ihmismäärän kautta. Tilanne olisi melko helposti hallittavissa, mikäli toimiin päästöjen 

rajoittamiseksi ryhdyttäisiin. Tiheään asutuilla alueilla tilanne on paljon haastavampi. 

Esimerkiksi yksin Intiassa asuu noin 1,38 miljardia ihmistä. (Worldometer. 2020) 

Lääketeollisuus on yksi maan suurimmista teollisuudenaloista, ja maailman mittakaavassa Intia 

on yksi suurimmista tuottaja- ja kuluttajamaista. Lääkkeiden myyntiä ei juurikaan rajoiteta, ja 

esimerkiksi antibiootteja voi ostaa vapaasti ilman reseptiä. (Balakrishna et al. 2017. Patel. 2020)  

Jätevesien puhdistuskapasiteetti kattaa vain noin 37 % Intian urbaanien alueiden tuotannosta. 

Kaikki puhdistuslaitokset eivät kuitenkaan toimi koko ajan, joten esimerkiksi vuonna 2016 noin 

70 % urbaanien alueiden jätevesistä jäi käsittelemättä. Kunnallisen jätevedenpuhdistuksen 

lisäksi joillain kotitalouksilla on saostuskaivojen kaltaisia peruskäsittelymenetelmiä 

käytössään, mutta erityisesti maaseudulla jätteet päätyvät helposti suoraan luontoon. Vaikka 

kuluttajien kautta tai suoraan tehtailta tulevat lääkeainejäämät päätyisivätkin 
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jätevedenkäsittelyyn, ei suurta osaa niistä saada poistettua käytössä olevilla tekniikoilla. 

Jätevesistä mitattuina yleisimpiä lääkkeitä ovat olleet karbamatsepiini, sydänlääke atenolol, 

antibiootit trimetopriimi ja sulfametoksatsoli, mikrobilääkkeet triklokarbaani ja triklosaani sekä 

muuallakin yleiset ibuprofeeni, parasetamoli ja kofeiini. Suurin ero muuhun maailmaan 

verrattuna ovat antibioottien suuret pitoisuudet, jotka ovat olleet jopa 40-kertaisia Euroopan, 

Pohjois-Amerikan, Aasian ja Australian vastaaviin mittaustuloksiin verrattuina. Esimerkiksi 

atsitromysiiniä on löydetty jätevedestä konsentraatiossa 176,9 μg/L ja levofloksasiinia 

konsentraatiossa 107,9 μg/L. Korkein jätevedestä mitattu ei-antibioottisen lääkeaineen 

konsentraatio oli 86,8 μg/L parasetamolia. (Balakrishna et al. 2017. Mallapur. 2016)  

Lääkeaineiden pitoisuuksista Intian vesistöissä on tutkittu varsin vähän, erityisesti ottaen 

huomioon maan koon ja asukasmäärän. Balakrishna et al. (2017) viittaavat artikkelissaan 

seitsemään pintavesien ja yhteen pohjavesien tilannetta selvittäneeseen tutkimukseen. 

Pintavesien näytteet olivat pääosin joista, ja niissä näkyi pääosin samoja aineita, kuin 

jätevesissäkin. Karbamatsepiinia on löytynyt konsentraatiossa 0,013 μg/L ja esimerkiksi 

kipulääkkeitä ibuprofeeni ja parasetamoli korkeimmillaan pitoisuuksissa 0,66 μg/L. 

(Ramaswamy et al. 2011. Shanmugam et al. 2013) Chennain metropolialueen läpi virtaavasta 

Cooum-joesta mitattiin triklokarbaania, ibuprofeenia ja atenololia pitoisuuksissa 2,32–6,18 

μg/L, sekä pieniä pitoisuuksia esimerkiksi amfetamiinia. (Subedi et al. 2015) Gangesin 

suurimman sivujoen Yamunan vedestä taas analysoitiin pääasiassa antibiootteja, joista viittä 

erilaista löydettiin 0,48–13,8 μg/L. Monsuunikausi vaikuttaa merkittävästi mitattuihin 

pitoisuuksiin, kun jokien virtaama kasvaa. Etäisyys jätevesien laskupaikoista on myös 

merkitsevä tekijä. Lääkeainekonsentraatioiden on havaittu olevan lähes tuhatkertaisesti 

pienempiä joen alajuoksulla, kuin yläjuoksulla aivan lääketehtaiden jätevesiä käsittelevän 

puhdistamon vieressä. (Ramaswamy et al. 2011) Laitoksen läheisen kaivon pohjavedestä on 

myös löydetty jäämiä antibiooteista, antihistamiinista, sieni-infektioiden hoitolääkkeestä ja 

mielialalääkkeestä konsentraatioissa 0,021–28 μg/L. (Fick et al. 2009) Vertailun vuoksi 

Kiinassa kaivovedestä on löytynyt antibioottijäämiä konsentraatioissa 0,019–1,27 μg/L. 

(Balakrishna et al. 2017) Yhdysvalloissa taas korkeimmatkin mitatut pitoisuudet antibiootteja 

tai kipulääkkeitä olivat 0,062 μg/L. (Schaider et al. 2016) 

Kiinan tilanne on monin tavoin samankaltainen kuin Intian. Maiden asukasmäärät ovat lähellä 

toisiaan, samoin niiden aiheuttamat ympäristövaikutukset. Pintavesien tilannetta vertailtaessa 

Intiassa korostuu antibioottien määrä, esimerkiksi sellaisia aineita kuin siprofloksasiini, 
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enoksasiini ja gatifloksasiini mitataan usein, mikä ei ole muualla läheskään yhtä yleistä. Lisäksi 

ketoprofeenia löydetään useammin kuin Kiinassa, jossa havaitaan enemmän myös muualla 

maailmassa yleisiä tulehduskipulääkkeitä naprokseeni, diklofenaakki ja ibuprofeeni. Yleisesti 

eläimillä käytettävät antibiootit erytromysiini ja enrofloksasiini ovat tavallisempia kuin 

Intiassa. Eroja tilanteeseen aiheuttavat esimerkiksi maiden erilaiset ilmastot ja väestön 

terveysongelmat. Antibiootit sulfametoksaani ja ofloksasiini olivat melko yleisiä molemmissa 

maissa. (Balakrishna et al. 2017) Kiina ja Intia muodostavat yhdessä noin 36 % koko maailman 

väestöstä. (Worldometer. 2020) Maat ovatkin suuria toimijoita, joiden vastuu lääkeaineiden 

luontoon pääsemisessä on merkittävä.  

Intian ja Kiinan kaltaisten kehittyvien maiden sekä Etelämantereen kaltaisen syrjäseudun 

lisäksi on hyvä myös tarkastella lääkeaineiden pitoisuuksia teollistuneissa maissa, joissa 

vedenpuhdistus kattaa valtaosan jätevesistä. Unescon vetämässä projektissa tutkittiin 

lääkeaineiden esiintyvyyttä Itämeren alueella. Mukana oli mittaustuloksia Suomesta, Ruotsista, 

Virosta, Tanskasta, Saksasta ja Venäjältä (Pietarin alue). Jätevedenpuhdistamoilla mitattiin 156 

lääkeainetta ja 2 metaboliittia. Käsittelemättömissä jätevesissä kolme suurimmissa 

konsentraatioissa havaittua lääkeainetta olivat parasetamoli, kofeiini sekä sydän- ja 

verenpainelääkkeenä käytettävä furosemidi. Näiden lääkkeiden keskiarvopitoisuudet olivat 

noin 50–80 μg/L. Muiden 20 havaituimman aineen joukossa oli mukana muun muassa 

kipulääkkeitä, kuten ibuprofeeni ja diklofenaakki. Listalla oli lisäksi sydän- ja 

verenpainelääkkeitä, antibiootteja sekä yksi psyykelääke ja sieni-infektioiden hoitolääke. 

Näiden aineiden konsentraatiot vaihtelivat välillä 1–50 μg/L. Käsittelyn jälkeen jätevesistä 

löytyi eniten furosemidiä, kofeiinia sekä röntgenkuvien yhteydessä käytettäviä varjoaineita. 

Konsentraatiot olivat noin 9–30 μg/L. Muita löydettyjä aineita olivat edelleen monet kipu- ja 

verenpainelääkkeet sekä antibiootit. Lisäksi mukaan oli myös noussut muutamia 

epilepsialääkkeitä sekä varjoaineita ja yksi kolesterolilääke. Näiden aineiden 

keskikonsentraatiot vaihtelivat välillä 0,7–8 μg/L. (Zandaryaa et al. 2017) 

Jokivesistä mitattuina neljä yleisintä havaittua lääkeainetta olivat varjoaineet iopamidol ja 

diatritsoaatti, eläinlääke florfenicol sekä verenpainelääke hydroklooritiatsidi. Näiden havaitut 

keskikonsentraatiot olivat noin 1  μg/L. Korkein luonnossa havaittu lääkeainepitoisuus oli 

Saksalaisesta joesta mitattu 20,8 μg/L iopamidolia. Käyttötarkoituksensa takia varjoaineiden 

annostukset ovat korkeita, ja ne kulkeutuvat helposti ihmisten kautta jäteveteen. Nykyiset 

puhdistustekniikat eivät kuitenkaan juurikaan hajota niitä. Yleisesti ottaen lääkeaineiden 
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keskikonsentraatiot jäivät luonnossa kuitenkin alle 0,1 μg/L. (Postigo et al. 2018. Zandaryaa et 

al. 2017) Tuloksissa on havaittavissa selkeä ero muihin käsiteltyihin alueisiin. Siinä missä 

tulehduskipulääkkeitä löytyy kaikkialta, ja Intiassa antibiootit korostuvat, on Itämeren alueella 

mukana myös paljon varjoaineita sekä sydän- ja verenpainelääkkeitä, jotka osaltaan kertovat 

niin terveydenhuollon korkeasta tasosta, kuin myös elintasosairauksien yleisyydestä. 

Afrikassa on myös nähtävissä maanosalle tyypillisten tautien heijastumista veden 

lääkeainejäämiin. Keniassa jokivesistä on yleisten ibuprofeenin, parasetamolin, 

sulfametoksatsolin ja karbamatsepiinin lisäksi mitattu muun muassa 9 μg/L tsidovudiinia, jota 

käytetään HI-viruksen hoitoon. Keniassa noin 5 % kansalaisista on HI-positiivisia. (K'Oreje et 

al. 2012) Vertailun vuoksi Yhdysvalloissa vastaava luku on noin 0,37 % ja Suomessa 0,07 %. 

(HHS. 2020. THL. 2020a) Muita tartunnan hoitoon liittyviä havaittuja aineita olivat muun 

muassa lamivudiini, jota on havaittu pitoisuudessa 5,4 μg/L, nevapiriini (4,8 μg/L) ja 

trimetopriimi (2,6 μg/L). Nairobin alueella 15 % kaikista käytetyistä lääkkeistä liittyy HI-

viruksen hoitoon. Lääkitys on elinikäinen ja suuri osa sen saaneista asuu köyhillä alueilla, 

joiden lähistöjen vesistöihin jäämät kertyvät. Esimerkiksi lamivudiinia ei ole ennen löydetty 

pintavesistä lainkaan, ja tsidovudiinia sekä nevapiriiniä vain harvoin. Tutkimuksessa samaten 

havaittua malarialääke sulfadoksiinia (0,8 μg/L) ei ole myöskään juuri aiemmin mitattu 

luonnosta. (K'Oreje et al. 2012. Prasad et al. 2019) Myös Aus Der Beek et al. (2016) huomioivat 

tietokannassaan, että Afrikan ja Aasian vesistöistä on mitattu lääkeaineita, joita ei muualta 

löydy. Viruslääkkeiden lisäksi myös jotkin antibiootit ja eläinten kasvustimulantit ovat tällaisia 

yhdisteitä. 

Kuvaan 2 on koottu eri puolilta maailmaa luonnonvesistöistä mitattujen lääkeaineiden 

konsentraatioita. Jätevesien käsittelyyn tarkemmin perehtyvässä luvussa 3 on esitetty 

vastaavasti jätevesistä löytyneitä pitoisuuksia. Kuvissa on mukana tässä kappaleessa käsiteltyä 

tutkimuksia sekä muutamia lisäyksiä katsauksen laajentamiseksi. Esitellyiksi lääkkeiksi on 

valittu sellaisia, jotka toistuvat eri puolilla maailmaa, sekä alueille ominaisia, suurimmissa 

konsentraatioissa havaittuja aineita. Tutkimusten erilaisuuden vuoksi osa konsentraatioista on 

keskiarvoja, ja osa maksimiarvoja. Suurin osa tutkimuksista keskittyi asutuksen läheisyyteen. 

Tiedot eivät ole täysin suoraan keskenään vertailtavissa, mutta antavat nopean yhteenvedon eri 

alueiden tilanteista. Oletettavasti alueella mitatun maksimikonsentraation ollessa korkea, 

nousisi keskiarvokin vastaavasti.  
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Kuva 2. Luonnonvesistöistä mitattuja lääkeaineiden konsentraatioita. (Argentiina: Elorriaga et al. 2013. Australia, 

USA: Prasad et al. 2019. E-Afrikka: Matongo et al. 2015. Etelämanner: González-Alonso et al. 2017. Intia: 

Balakrishna et al. 2017. Kenia: K'Oreje et al. 2012. Itämeren maat: Zandaryaa et al. 2017. Suomi: Lindholm-Lehto 

et al. 2016) 

 

2.3. Vaikutukset luonnossa 

Kuten edellinen luku osoitti, on jäte- ja luonnonvesistä löydetty eniten kipulääkkeitä ja 

antibiootteja. Aus Der Beekin et al. (2016) mukaan kolmanneksi yleisin kaikkialta löydettävä 

kategoria ovat estrogeenihormonit. Tässä luvussa tarkastellaan lähemmin näiden kolmen 

yleisimmän lääketyypin, sekä muutamien muiden yleisesti mitattujen aineiden vaikutuksia 

vesistöihin ja eliöihin. Pääpaino on varsinaisissa lääkeaineissa, vaikka myös niiden metaboliitit 

voivat aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia. Eri aineiden yhteisvaikutuksia ei myöskään käsitellä, 

sillä vaikka ne voivat aiheuttaa merkittäviäkin muutoksia eliöissä, ei niitä ole vielä juurikaan 

tutkittu. 

Vesieliöt altistuvat useimmiten matalille (ng/L - μg/L) lääkeainepitoisuuksille, mutta 

kroonisessa altistuksessa pienetkin määrät voivat riittää muutosten ilmenemiseen. Lääkeaineet 

voivat myös konsentroitua eliöihin. Esimerkiksi Floridan alueella härkähaiden kudoksista on 

mitattu kuutta eri mielialalääkettä ja yhtä estrogeenia pitoisuuksissa 0,1–6,25 ng/g. Vaikka 

jatkuvan altistuksen seurauksista ihmisten ja eläinten terveyteen on olemassa melko paljon 

tutkimuksia, ei lääkeaineiden kaikkia vaikutuksia edelleenkään tunneta kunnolla. (Fabbri. 2015. 
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Prasad et al. 2019) Lääkeaineiden joutuessa väärään paikkaan voivat seuraukset kuitenkin olla 

tuhoisia koko ekosysteemille. Intian niemimaalla korppikotkakannat alkoivat yllättäen laskea 

rajusti 1990-luvulta 2000-luvun alkupuolelle, tietyillä alalajeilla jopa 22–50 % vuodessa. 

Tutkimuksissa havaittiin syynä olleen diklofenaakin, jota oli annettu karjalle. Eläinten 

kuollessa korppikotkat söivät maastoon jätettyjä ruhoja. Nisäkkäille tarkoitettu kipulääke 

kuitenkin aiheutti lintujen munuaistoiminnan lakkaamisen myrkyttäen ne. Pakistanin alueella 

kuolleiden lintujen maksoista löydettiin diklofenaakkia konsentraatioissa 0,051–0,643 μg/g. 

(Green et al. 2004. Prasad et al. 2019) 

Vuoteen 2007 mennessä korppikotkakannat olivat pudonneet jopa 99 %. Intia kielsi 

diklofenaakin käytön eläimillä vuonna 2008, mutta aineen helppo saatavuus ihmisille 

mahdollisti väärinkäytökset. Kantojen laskusuuntaa on sittemmin saatu hillittyä, mutta suurin 

menetys on jo tapahtunut. Raadonsyöjälintujen puute ekosysteemissä on johtanut muun muassa 

siihen, että raatoja lojuu luonnossa entistä enemmän, ja myös niistä leviävät taudit ovat 

yleistyneet. Korppikotkien sijaan raatoja syövät nyt muun muassa villikoirat ja rotat, joiden 

populaatiot ovat kasvaneet. Tällaiset eläimet eivät kuitenkaan ole kehittyneet raadonsyöjiksi, 

minkä takia ne levittävät helpommin tauteja. Esimerkiksi rabiestapaukset ovatkin olleet 

kasvussa, pääosin koirien levittäminä. Syömättä jääneet ruhot taas voivat esimerkiksi saastuttaa 

vesistöjä. (Bindra. 2018) Näin siis alun perin varsin pienet määrät tiettyä lääkeainetta ovat 

vaikuttaneet koko ekosysteemin toimintaan. 

 

2.3.1. Kipulääkkeet 

Parasetamoli eli asetaminofeeni on maailman käytetyin kipulääke, joka lievittää kipua ja 

kuumetta. Ainetta käytetään myös muun muassa osana allergia-, uni- ja flunssalääkkeitä. Suurin 

osa parasetamolilääkkeistä on tarkoitettu sisäiseen käyttöön. (DrugBank. 2020) Ainetta 

myydään vapaasti ilman reseptiä, mikä selittää sen suosiota ja sitä kautta myös yleisyyttä 

vesistöissä. Yliannostus voi kuitenkin aiheuttaa maksavaurioita niin ihmisillä kuin eläimilläkin. 

Vedessä parasetamoli on sitkeä haitta-aine, mutta ei kuitenkaan yleensä kerry vesieliöihin tai 

ole niille erityisen myrkyllistä. Lisää tutkimuksia vaikutuksista kuitenkin tarvitaan, erityisesti 

selvittämään ovatko vaikutukset samanlaisia myös vaativissa olosuhteissa, kuten 

Etelämantereella, eläville eliöille. (González-Alonso et al. 2017) Nykyisellään veden 

parasetamolipitoisuuksia pidetään haitallisina, kun ne ovat luokkaa mg/L, joka ei juuri koskaan 
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ylity edes jätevesissä. Aineen mahdollisia haittavaikutuksia ovat muun muassa muutokset 

lipidien toiminnassa sekä oksidatiivinen stressi, eli vapaiden radikaalien ja antioksidanttien 

epätasapaino. (Brandão et al. 2014) 

Tulehduskipulääkkeet hoitavat kivun ja kuumeen lisäksi myös elimistön tulehdustiloja. 

Kemiallisesti ne ovat hyvin polaarisia ja hydrofiilisiä, vesiliuoksissa vakaita aineita, joista 

valtaosa on anionisia aromaattisia yhdisteitä. Aineet eivät juurikaan hajoa biologisesti. Näiden 

ominaisuuksien ansiosta veteen sekoittuessaan tulehduskipulääkkeet myös pysyvät siellä 

sitkeästi. (Lin et al. 2018. Sarker et al. 2017) Jo aiemmin mainittu diklofenaakki on yleinen 

tulehduskipulääke, jota käytetään edelleen sekä ihmisillä että eläimillä tulehdusten 

rauhoittamiseen, kivunlievitykseen ja kuumeen laskemiseen. Ainetta myydään ilman reseptiä, 

esimerkiksi Voltaren-nimellä. Yliannostuksesta voi seurata muun muassa huimausta, 

oksentelua ja ruuansulatuselimistön verenvuotoa. (DrugBank. 2020)  

Diklofenaakki on melko sitkeä ympäristön haitta-aine, joka on myös mukana Euroopan Union 

tarkkailulistalla, josta kerrotaan tarkemmin kappaleessa 2.5. Yli 150 tutkimuksessa, joissa 

pitoisuudet vaihtelivat välillä 0,01–40 000 μg/L, havaittiin aineen vaikuttaneen eliöihin. 

Keskiarvona alimmaksi ekotoksiseksi konsentraatioksi saatiin 3 μg/L, joka ylittyi muun muassa 

Etelämantereella. (González-Alonso et al. 2017) Kirjolohilla on 1 μg/L-pitoisuuksissa havaittu 

munuaisvammoja, muutoksia kiduksissa sekä merkittäviä haittoja villin kannan kokoon. (Li et 

al. 2015) Aineella voi olla vaikutuksia myös umpieritysjärjestelmän toimintaan, samoin 

ibuprofeenilla ja naprokseenilla, jotka ovat samantyyppisiä tulehduskipulääkkeitä. (Prasad et 

al. 2019) Diklofenaakin on arveltu myös liittyvän munuaisvaivojen selvään lisääntymiseen 

muun muassa Intiassa, Pakistanissa, Bangladeshissa ja Nepalissa. Viitteitä aineen haitallisesta 

vaikutuksesta munuaisten ja suoliston rakenteelliseen toimintaan sekä aineenvaihdunnan 

säätelyyn jo jäännösmäärissä on esitetty. (Bagheri et al. 2017)  

Ibuprofeeni on yleinen tulehduskipulääke, jota myydään ilman reseptiä ja jonka käyttömäärät 

ovat lähes yhtä suuret kuin parasetamolin. Aine liikkuu helposti vedessä, eikä ole kovin pysyvä 

haitta. Lyhytaikaisessa altistuksessa ibuprofeenia pidetään haitallisena pitoisuuksissa 10–100 

mg/L. Tutkimustietoa tarvitaan lisää erityisesti pitkäaikaisen altistuksen merkityksestä, sekä 

ääriolosuhteissa elävien eliöiden kohdalla. Joissain tutkimuksissa tämänhetkisiä vesistöissä 

olevia ng/L- μg/L pitoisuuksia pidetään melko merkityksettöminä. (González-Alonso et al. 

2017. Petrie et al. 2015) Toisissa tutkimuksissa taas ibuprofeenin on havaittu vaikuttavan muun 
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muassa sukupuoli- ja lisääntymishormoneiden tuotantoon sekä selkärankaisilla ja -

rangattomilla. Vesieliöillä voi myös ilmetä osmoregulaation, eli solujen vesi-suola tasapainon 

säätelyn, ongelmia ja muutoksia oksidatiiviseen stressiin reagoimisessa. (Han et al. 2010. 

Jeffries et al. 2015)  

Aineiden toksikologista riskiä voidaan arvioida vertaamalla mitattua konsentraatiota 

haitattomana pidettyyn tasoon. Tuloksen ollessa 0,1–1 on riski vähäinen, 1–10 kohtuullinen ja 

yli 10 mentäessä riskiä korkea. González-Alonso et al. (2017) arvioivat tutkimuksessaan 

Etelämantereen riskitasoja. Parasetamolin, diklofenaakin ja ibuprofeiinin vertailuluvut ylittivät 

10 useissa eri mittauspisteissä, vaihdellen välillä 68–1619. Mittauspisteiden perusteella nämä 

kipulääkkeet voivat siis potentiaalisesti olla vaaraksi Etelämantereen eliöille. Tällainen 

riskiarviointi ei huomioi aineiden yhteisvaikutuksia, joiden ymmärtäminen on vasta 

alkutekijöissään. Lääkesekoitusten arvellaan kuitenkin usein olevan haitallisempia kuin 

yksittäisten aineiden. 

 

2.3.2. Antibiootit 

Antibiootit ovat aineita, jotka vaikuttavat bakteeritulehduksiin kehon sisällä tai pinnalla. Ne 

voivat joko suoraan tuhota tulehduksen aiheuttavat bakteerit, tai vain heikentää niiden kasvu- 

ja jakautumiskykyä. Kehitystyöllä on saatu luotua antibiootteja, jotka vaikuttavat ainoastaan 

tietyntyyppisiin bakteereihin. Monet käytettävistä yhdisteitä ovat kuitenkin haitallisia myös 

ihmisille hyödyllisille bakteereille. (MS. 2020) Siitä lähtien kun penisilliini eristettiin omaksi 

aineekseen 1900-luvun alussa, on ihmiskunta hiljalleen oppinut luottamaan antibioottien 

tehoon. Nykyisin erilaisia antibiootteja on saatavilla runsaasti, ja niitä myös käytetään 

enemmän kuin koskaan ennen. Vuodesta 2000 vuoteen 2015 mennessä antibioottien 

kokonaiskulutus kasvoi 65 % tutkituissa 76 maassa. Intiassa käyttö yli tuplaantui (muutos 103 

%). Kasvu oli merkittävää myös Kiinassa (79 %) ja Pakistanissa (65 %). Kasvu suuntautui 

erityisesti kehittyviin maihin, kun taas teollisuusmaissa käyttömäärät pysyivät suurin piirtein 

ennallaan, tai jopa laskivat hieman. (Klein et al. 2018. Voigt et al. 2019) Nykyisin Intia ja Kiina 

tuottavat yhteensä jopa 90 % maailman antibiooteista. (Sadasivan. 2020)  

Maailman terveysjärjestö WHO on linjannut, että antibioottien kasvaneet käyttömäärät ja 

niiden myötä myös luonnossa esiintyvien pitoisuuksien kasvu ovat koko ajan paheneva uhka 

ihmiskunnalle. Bakteerien altistuessa jatkuvasti antibiooteille niiden vastustuskyky kasvaa. 
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Näin voi syntyä niin sanottuja antibioottiresistenttejä superbakteereita, joihin antibiootit eivät 

tehoa lainkaan. (WHO. 2020) Antibioottiresistenssi aiheuttaa jo nykyisin noin 700 000 

kuolemaa vuodessa, joista noin 230 000 johtuu useille lääkkeelle vastustuskykyisestä 

tuberkuloosista. (IACG. 2019)  

Antibioottien esiintyminen luonnossa voi myös häiritä bakteerien luonnollista toimintaa, ja 

siten vaikuttaa muun muassa typen kiertoon luonnossa, ja sen kautta maan hedelmällisyyteen. 

Esimerkiksi merivedestä ja pingviineiltä on jo löydetty antibiooteille vastustuskykyistä E. 

kolibakteeria. Etelämantereelta on myös löydetty ESBL-geenejä, jotka pystyvät tekemään 

bakteereita toimintakyvyttömiksi, ja joita on aiemmin havaittu vain ihmisillä. (González-

Alonso et al. 2017) Antibioottiresistentit bakteerit ovatkin todistetusti suoraan yhteydessä 

ihmisten toimintaan, ja niitä syntyy ihmisten lisäksi myös eläimissä. Eniten 

antibioottiresistenssiä on mitattu sairaaloiden jätevesistä, ja myös esimerkiksi jo laitosten sisällä 

käsienpesualtaissa. Usein resistenttejä bakteereita havaitaan samoissa näytteissä kuin 

antibiootteja, joille ne ovat vastustuskykyisiä. Nykyiset jäteveden puhdistusmenetelmät eivät 

ole riittäviä ongelman ratkaisemiseksi, koska niitä ei ole suunniteltu lääkeaineiden poistamista 

silmällä pitäen. (Voigt et al. 2019)  

Voigt et al. (2019) tutkivat Saksassa jätevesiä lähes kahden vuoden ajan, sekä kaupungissa että 

maaseudulla. Kaikista otetuista näytteistä löytyi antibioottiresistenttejä bakteereita. Yleisin 

havaituista bakteereista oli ESBL E. koli, jota sisälsi 86–96 % havainnoista. Kunnallisten 

jätevedenpuhdistamoiden poistovedet ovatkin yksi pääasiallisista superbakteereiden reiteistä 

luontoon. Muita tärkeitä lähteitä ovat tulvivat viemärit sekä pelloilta vesistöihin huuhtoutuva 

lanta. Bakteerien on myös havaittu voivan siirtyä pintavesistä takaisin ihmisiin. 

Suuri osa luontoon päätyvistä antibioottijäämistä selittyy aineiden väärinkäytöllä. Monissa 

maissa antibiootteja määrätään rajallisen tiedon takia liikaa sekä ihmisille, että eläimille. 

Kehittyvissä maissa on myös tavallista, että antibiootteja myydään vapaasti ilman reseptiä. 

(WHO. 2020) Intia on malliesimerkki antibioottien väärinkäytön seurauksista. Ihmiset 

päättävät itse tarpeestaan käyttää niitä, eikä lääkkeiden myyjiltä vaadita minkäänlaista 

asiantuntemusta, vaan he saattavat esimerkiksi suositella antibiootteja tavallisen vilustumisen 

hoitoon. Erilaisia antibiootteja ja antimikrobiaalisia yhdisteitä on tarjolla laajasti. Tilanne on 

siis varsin vastakkainen, kuin esimerkiksi Saksassa, jossa superbakteereita löytyi silti 

jatkuvasti. Antibioottiresistanssista onkin tullut yksi Intian suurimmista kansallisista 
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terveysuhista, ja maata on jopa kutsuttu ”maailman antibioottiresistenssin pääkaupungiksi”. 

(Patel. 2020) Vuosittain noin 60 000 vastasyntynyttä kuolee yksin Intiassa superbakteerien 

aiheuttamiin tulehduksiin. Mikäli antibioottiresistenssi kasvaa, voi tavallisista tulehduksista 

tulla jälleen hengenvaarallisia myös muuten terveille ihmisille. Esimerkiksi keisari- ja 

lonkkaleikkausten tapaiset operaatiot voisivat tällöin olla mahdottomia liian korkean 

infektioriskin takia. Resistentit bakteerit eivät myöskään pysy ainoastaan syntysijoillaan, vaan 

siirtyvät helposti ihmisten mukana ympäri maapalloa. (Davies. 2020)  

WHO:n mukaan antibioottien käyttäminen eläintuotannossa ennaltaehkäisevästi sekä kasvun 

nopeuttamiseksi ovat toinen suuri syy superbakteerien yleistymiseen. (WHO. 2020) Tämä puoli 

ongelmasta on hyvin havaittavissa esimerkiksi Yhdysvalloissa, joka on maailman suurimpia 

lihantuottajia. Amerikkalaiset syövät vuodessa noin 15–36 kg nautaa per asukas, eli yhteensä 

noin 4,9–11,8 miljardia kiloa. Kysyntään vastaaminen edellyttää karjan tehotuotantoa, jossa 

eläimiä pidetään niin tiiviisti, että kasvattaminen ilman antibiootteja on käytännössä 

mahdotonta. Jopa 75 % Yhdysvalloissa vuosittain käytetyistä antibiooteista annetaan terveille 

tuotantoeläimille. Antibioottijäämiä päätyy jatkuvasti ympäristöön, ja myös lopputuotteeseen 

aiheuttaen antibioottiresistenssiä. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n 

tutkimuksessa raa’asta kanasta 53 % sisälsi antibiooteille vastustuskykyistä E. kolibakteeria. 

Lisäksi 9 % sisälsi salmonellabakteeria, josta 74 % oli vastustuskykyistä. (Donovan. 2015) 

Antibioottijäämiä löydetään jatkuvasti myös villieläinten kudoksista. Esimerkiksi Kiinassa 

järvikaloille ja -äyriäisille tehdyssä tutkimuksessa mitattiin useita erilaisia antibiootteja 

konsentraatioissa 129–1769 μg/kg. Jokikaloista taas löydettiin fluorokinololi-ryhmän 

antibiootteja konsentraatioissa 5–255 ng/g. Ryhmän aineet ovat myrkyllisiä pienille vesieliöille, 

kuten leville ja äyriäisille. Yhdessä tiettyjen metallien tai muuttuvan pH:n kanssa 

fluorokinololit voivat myös tuhota biofilmiä. Antibioottien kertyminen eliöihin edistää niiden 

siirtymistä ruokaketjuun, kun kalat syövät pieniä äyriäisiä ja ihmiset edelleen kaloja. Samaa 

tapahtuu myös kasvien kautta. Esimerkiksi amazoninvesimiekoista on löydetty jäämiä 

siprofloksasiini-antibiootista korkeimmillaan 795 μg/g konsentraatiossa. (Prasad et al. 2019) 

Klaritromysiini on yleinen antibiootti, joka tulehduskipulääke diklofenaakin tavoin on EU:n 

tarkkailulistalla. Useiden muiden antibioottien tavoin se on huonosti biodegeneroituva ja 

haitallinen vesieliöille. Esimerkiksi Etelämantereella sitä on mitattu konsentraatioissa 16-138 

ng/L, ja sen epäillään kertyvän esimerkiksi krilleihin, jotka ovat monien arktisten lajien ruokaa. 
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Sulfametoksatsoli on toinen erittäin käytetty antibiootti, jota käytetään myös eläimillä. Sitä 

havaitaan yleisesti sekä jätevesissä että luonnonvesistöissä. Etelämantereella mitatut 

pitoisuudet olivat 6-13 ng/L, jotka ovat selvästi pienempiä kuin monilla muilla alueilla havaitut. 

Itämeren alueella jokivesien keskiarvopitoisuudet olivat 0,08 μg/L. Esimerkiksi E. 

kolibakteereilla on jo havaittu vastustuskykyä sulfametoksatsolia vastaan. Aine voi myös 

haitata kasvien kasvua luontoon joutuessaan. (González-Alonso et al. 2017. Zandaryaa et al. 

2017) Sulfametoksatsolin, antibiootti trimetopriimin ja antibakteerisen triklosaanin on todettu 

aiheuttavan selviä muutoksia lisääntymiskykyyn ja sukupuolijakaumaan tietyillä planktoneilla. 

(Bagheri et al. 2017) Triklosaani ja sen metaboliitit, esimerkiksi triklokarbaani, ovat 

myrkyllisiä vesieliöille tarpeeksi suurissa annostuksissa. Kun kaloja altistettiin 45–340 μg/L 

pitoisuuksille puolet kuoli 96 tunnin aikana. Vastaavasti viherlevästä puolet kuoli 72 tunnissa 

4–35 μg/L pitoisuuksissa. (Prasad et al. 2019) 

 

2.3.3. Hormonit 

Hormonit aiheuttavat monia muita lääkeaineryhmiä helpommin reaktioita eläimissä, ja 

vaikutukset voivat ilmetä jo hyvin pienissä konsentraatioissa. Ne eivät kuitenkaan vaikuta 

eliöihin, joilla ei ole niiden toimintaan liittyviä reseptoreita, kuten simpukoihin. (Fabbri. 2015) 

Estrogeenit ovat yleisimpiä jätevesissä ja vesistöissä havaituista hormoneista. Ne ovat 

biologisesti aktiivisia kolesterolijohdannaisia, joita eläimet tuottavat, ja joita on löytynyt myös 

joistain kasveista. Maailman nykyinen ihmisväestö erittää noin 30 000 kg luonnollisia 

estrogeenejä vuodessa, ja lisäksi noin 700 kg tuotetaan ehkäisyvalmisteita varten. Eläintenpito 

lisää myös merkittävästi estrogeenipäästöjä. EU:ssa ja Yhdysvalloissa eläinten arvioidaan 

tuottavan estrogeenejä noin 83 000 kg vuodessa, eli yli tuplasti enemmän kuin ihmisten. Suuri 

osa ympäristön estrogeenipitoisuuksista johtuukin lannan käytöstä viljelyssä. (Adeel et al. 

2017) Esimerkiksi 17α-etinyyliestradioli (EE2), 17β-estradioli ja estroni (E1) ovat vesissä 

yleisesti havaittuja estrogeenejä. (Aus Der Beek et al. 2016.)  

Liiallinen estrogeeni voi vaikuttaa muun muassa testosteronituotantoon, mikä voi johtaa 

koiraiden feminisaatioon ja sitä kautta populaation kokoon ja käyttäytymiseen. Esimerkiksi 

EE2:n on todettu konsentraatioissa 2–10 ng/L aiheuttavan koiraskaloilla vitellogeniini-

proteiinin tuotantoa, jota esiintyy yleensä vain naarailla. Joillain lajeilla on jopa havaittu 

sukupuolen muuttuneen täysin EE2, E1 ja 17β-estradiolin vaikutuksesta, vaikka niiden 
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konsentraatio vedessä on ollut vain muutamia nanogrammoja litrassa. Estrogeenien aiheuttamat 

muutokset voivat vaikuttaa koko ravintoketjuun monilla tavoin. Sukupuolten muutoksen lisäksi 

esimerkiksi EE2:n on havaittu aiheuttaneen joillain kaloilla merkittävää biomassan 

pienenemistä. Positiivisia havaintojakin on kuitenkin tehty, sillä seitsemän vuoden 

tarkkailujaksolla osa kannoista palautui altistusta edeltäneelle tasolle.  (Adeel et al. 2017. 

Fabbri. 2015. Prasad et al. 2019) Kalojen lisäksi esimerkiksi sammakoilla ja krokotiileillä on 

havaittu kasvaneita estrogeenipitoisuuksia, ja niiden aiheuttamia muutoksia koiraissa. 

Ylimääräinen estrogeeni vaikuttaakin myös maaeläimiin. Esimerkiksi paljon phytoestrogeeniä 

sisältävää apilaa runsaasti syöneet lampaat kärsivät hedelmättömyydestä. Lehmillä sama 

yhdiste aiheuttaa muutoksia utareissa. Kissoilla ja leijonilla estrogeenit voivat nostaa 

silmänpainetta ja heikentää näkökykyä. (Adeel et al. 2017. Fabbri. 2015)  

Jo nykyisillä vedestä löytyvillä estrogeenitasoilla voi olla vaikutuksia ihmisten terveyteen. 

Kasvanut estrogeenialtistus nostaa sydän- ja verisuonitautien riskiä. Lisäksi naisilla 

rintasyöpäriski ja miehillä eturauhassyöpäriski kasvaa. Nuorilla altistus voi vaikuttaa 

lisääntymiselinten kehittymiseen, ja vanhemmilla aikaistaa menopaussia. Miehet voivat kärsiä 

laskeneesta hedelmällisyydestä ja sukuelinten toimintaongelmista testosteronitasojen 

laskemisen vuoksi. Joissain tutkimuksissa on myös havaittu viitteitä kasvaneesta 

glaukoomariskistä sekä vaikutuksista ruuansulatuselimistön toimintaan. (Adeel et al. 2017) 

Vesi ei ole ainoa mahdollinen estrogeenilähde, vaan esimerkiksi 17β-estradiolia ja estronia on 

löydetty myös ruuasta. Azzouz et al. (2011) tutkivat espanjalaisessa supermarketissa myytyjen 

lihojen ja kalojen lääkeainepitoisuuksia. Lähes kaikista tutkituista näytteistä (sika, vasikka, 

lammas, kana, lohi, meribassi) löytyi estrogeenejä. Konsentraatiot vaihtelivat välillä 0,51–6,7 

g/kg ja olivat alle korkeimpien sallittujen tasojen, mutta osoittavat silti estrogeenien olevan jo 

osa ruokaketjua.   

Hormoneita käytetään myös esimerkiksi eläintenkasvatuksessa. Vuonna 1993 Yhdysvalloissa 

annettiin lupa yhdistelmäkasvuhormoni rBST:n käyttöön tuotantoeläimillä. Tämän jälkeen 

ainetta on  käytetty muun muassa liha- ja maitotuotannon kasvattamiseen naudoilla. 

Esimerkiksi Kanada, Australia ja Etelä-Afrikka ovat myös sittemmin sallineet rBST:n käytön. 

Tiedot aineen turvallisuudesta kuitenkin vaihtelevat. Joissain tutkimuksissa on esimerkiksi 

havaittu aineella kasvatettujen nautojen maidon sisältävän normaalia enemmän valkosoluja, ja 

mahdollisesti lisäävän syöpäriskiä. Lehmien utaretulehdukset ovat myös yleistyneet, luultavasti 

ainakin osittain yhdisteen käytön seurauksena. Tulehdusten hoitaminen on taas johtanut 
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antibioottien käyttömäärien kasvuun. Kasvuhormonia päätyy suoraan luontoon eläinten kautta, 

ja myös ihmisille ruuan mukana. (Donovan. 2015) 

 

2.3.4. Muita yleisiä lääkeaineita 

Kofeiini on hyvin yleisesti käytetty piristävä aine, jota pidetään luonnosta löytyessään merkkinä 

ihmisten toiminnasta alueella. Ainetta löytyy lähes aina kun sen pitoisuuksia mitataan vedestä. 

Jäte- ja pintavesien sekä merien lisäksi kofeiinia löytyy usein myös juomavedestä. Kemiallisesti 

kofeiini on stabiili aine, joka kertyy ympäristöön melko sitkeäksi haitta-aineeksi. (Buerge et al. 

2008. González-Alonso et al. 2017) Aineen kertymistä eliöihin ei ennen pidetty mahdollisena, 

mutta uusissa tutkimuksissa on saatu vastakkaista tietoa. Floridassa eräästä lammesta mitattiin 

kofeiinia keskimäärin 81 ng/L, ja lammessa eläneiden kalojen kudoksista 1,2–4,5 ng/g. (Wang, 

Gardinali. 2012) Kofeiinin epäillään myös voivan lisätä ilmastonmuutoksen koralleille 

aiheuttamaa stressiä ja vaikuttavan niiden ekosysteemiin muun muassa muuttamalla kalsiumin 

reaktioita. Vaikutukset korallien läheisyydessä oleviin leviin ovat myös mahdollisia. (Pollack 

et al. 2009) González-Alonso et al. (2017) arvioivat tutkimuksessaan Etelämantereelta 

mitattujen kofeiinipitoisuuksien riskitason vähäiseksi. Jätevedestä mitattiin 71 μg/L kofeiinia, 

ja pintavesistä korkeimmillaan 0,32 μg/L pitoisuuksia. Jäteveden puhdistamatta jättäminen on 

pääsyy kofeiinin löytymiseen Etelämantereen luonnosta. Mitatut tasot olivat kuitenkin pieniä 

moniin tiheämmin asuttuihin seutuihin verrattuna, joilla on havaittu pintavesissä 2,8–13 μg/L 

pitoisuuksia kofeiinia. Riskitasot voivat siis muilla alueilla ylittyä helpommin. 

Karbamatsepiini on epileptisten kohtausten hoitoon käytettävä lääke, jolla voi olla myös kipua 

lievittäviä ominaisuuksia. Nykyään ainetta käytetään myös esimerkiksi kaksisuuntaisen 

mielialahäiriön hoitamiseen. (DrugBank. 2020) Karbamatsepiinia löytyy laajalti muun muassa 

makean veden varannoista, ja se lasketaan sitkeäksi haitta-aineeksi. Jo nykyään havaittavat 

pitoisuudet voivat aiheuttaa muutoksia esimerkiksi päiväkorennoissa ja levissä. Korentojen 

kasvunopeus muuttuu, koko pienenee ja käytöksessä havaitaan epätavallisia piirteitä. 

Muutosten seurauksena korentojen lisääntymiskyky heikkenee, ja vaikutukset voivat heijastua 

koko ekosysteemiin. Nisäkkäillä karbamatsepiinin on havaittu voivan aiheuttaa soluviestinnän 

häiriöitä. (Jarvis et al. 2014) Vesieliöille, esimerkiksi simpukoille, aine voi aiheuttaa 

oksidatiivista stressiä. Ihmisillä sama reaktio ilmenee umpieritysjärjestelmän, kuten maksan, 

toiminnan häiriöinä. (Fabbri. 2015, Prasad et al. 2019) Karbamatsepiini voi kertyä eläimiin. 
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Samassa tutkimuksessa, jossa löydettiin kaloista kofeiinijäämiä, mitattiin niiden kudoksista 

korkeimmillaan 0,66 ng/g karbamatsepiinia. Lammen vedessä ainetta oli keskimäärin 4,5 ng/L. 

(Wang, Gardinali. 2012)  

Propanoli on yleinen beetasalpaaja, jota käytetään muun muassa kohonneen verenpaineen, 

sydänongelmien, hallitsemattoman tärinän ja migreenin hoitoon. (DrugBank. 2020) 

Propranololin kaltaisia sydän- ja verisuonilääkkeitä löytyy vesistöistä melko usein. Ainetta on 

havaittu kalojen veressä mg/L pitoisuuksissa. Propranololi voi kertyä myös simpukoihin, ja 

aiheuttaa ongelmia molekyyliviestinnässä. Vaikutuksia on havaittu jo ng/L pitoisuuksissa. 

(Fabbri. 2015) Erilaisten sydänlääkkeiden lisäksi Itämeren alueella vesistöistä löytyy melko 

paljon varjoaineita, kuten kappaleessa 2.2. huomattiin. Korkeimmat alueen maiden jokivesistä 

löydetyt lääkeainepitoisuudet olivat varjoaine Iopamidolia. Sitä ja muita jodioituja varjoaineita 

havaitaan vesistöissä yleisesti μg/L pitoisuuksissa. Jätevedenpuhdistuksessa osa varjoaineista 

reagoi muodostaen jodioituja sivutuotteita (I-DBP). Tällaiset yhdisteet ovat geenitoksisia, eli 

ne voivat aiheuttaa muutoksia geeneissä ja esimerkiksi syöpää. Lääkeaineissa, jotka sisältävät 

jodia on aina olemassa mahdollisuus jodin irtoamiselle ja I-DBP-yhdisteiden muodostumiselle. 

(Postigo et al. 2018) 

Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät, eli SSRI-lääkkeet ovat yksi eniten meristä 

löydetyistä lääkeainetyhmistä. Mielenterveyslääkkeiden kasvanut käyttöaste näkyy myös 

muissa vesistöissä. (Peters et al. 2017) Esimerkiksi masennuksen, pakko-oireisen häiriön ja 

bulimian hoitoon tarkoitettu SSRI-lääke fluoksetiini on yksi Yhdysvaltojen eniten määrätyistä 

lääkeaineista. Aine vaikuttaa hermoston viestintään ja luontoon joutuessaan se vaikuttaa siksi 

helposti eliöihin, joiden hermostossa on samanlaisia piirteitä kuin ihmisillä. Viestintään 

vaikuttamisen lisäksi aine voi esimerkiksi pienentää eläinkantoja, kun lisääntyminen hidastuu 

ja vähenee. Fluoksetiini on myrkyllistä jollekin vesieliöille noin 0,5 mg/L konsentraatiossa, ja 

kroonista altistusta tulisi myös välttää.  (Bagheri et al. 2017. DrugBank. 2020. Prasad et al. 

2019)  

Peters et al. (2017) tutkivat fluoksetiinin vaikutusta murtovesialueella eläviin rapuihin. 

Tällaisessa ympäristössä pitoisuudet ovat usein noin 3–30 ng/L. Ravut altistettiin 60 päivän 

ajaksi 0, 3 tai 30 ng/L fluoksetiinia. Aineelle altistetut ravut alkoivat liikkua päivisin, vaikka 

ovat yleensä yöeläimiä. Ravuista tuli myös aggressiivisempia ja uhkarohkeampia, ja niitä kuoli 

sen seurauksena enemmän saalistajien kynsissä. Muutos saaliseläinten käytökseen oli 
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perustavanlaatuinen, ja vaikutukset voivat heijastua koko elinympäristöön. Bean et al. (2014) 

taas tutkivat aineen vaikutuksia kottaraisiin. Linnuille syötettiin 0,92 μg fluoksetiinia päivässä 

22 viikon ajan. Määrä arvioitiin lintujen luonnosta mahdollisesti saaman altistuksen mukaisesti. 

Lääkettä saaneiden lintujen käytös muuttui, ja ne esimerkiksi söivät vähemmän. 

Myös muita mielenterveysongelmiin liittyviä aineita löydetään ympäristöstä. Esimerkiksi 

oksatsepaami on lääke, jota käytetään ahdistuksen ja sen oireiden hoitoon, sekä alkoholin 

vieroitusoireiden helpottamiseen. Aineen on havaittu vaikuttavan ahventen käytökseen jo 1,8 

μg/L pitoisuuksissa. Altistuneet kalat syövät enemmän ja ovat aktiivisempia, mutta myös 

vähemmän sosiaalisia. Tämä ja aiemmin esitellyt tutkimustulokset osoittavat, että erilaiset 

mielenterveyslääkkeet aiheuttavat muutoksia eläinten toiminnassa jo melko matalilla 

altistuksilla. Vaikutukset voivat heijastua edelleen eliöiden ja ympäristön suhteisiin. 

(DrugBank. 2020. Prasad et al. 2019) 

Huumausaineet lasketaan myös kemiallisesti lääkeaineiksi, ja myös niiden pitoisuuksia 

vesistöissä tutkitaan, erityisesti alueilla, joilla aineiden tiedetään olevan ongelma. Esimerkiksi 

Argentiinassa kokaiinin käyttö on ollut kasvussa. Suojelualueella joessa eläneiden kalojen 

kudoksista ja kiduksista löytyi tutkimuksissa kokaiinin metaboliittia bentsoyyliekgoniinia noin 

0,42–0,87 μg/kg pitoisuuksissa. Aineen ja sen metaboliittien on havaittu aiheuttavan kaloilla 

muutoksia proteiineissa, lipideissä ja energia-aineenvaihdunnassa. (Ondarza et al. 2018) 

 

2.4. Kuluttajat 

Maailman terveysjärjestö WHO:n juomaveden laadun ohjeistuksessa painotetaan lääkeaineiden 

kiertoon pääsemisen estämistä niin valmistuksen, käytön kuin hävityksenkin aikana. Ongelmaa 

on helpointa rajoittaa mahdollisimman lähellä päästölähdettä. (WHO. 2012) Kuten aiemmissa 

luvuissa on kerrottu, löytyy lääkejäämiä jatkuvasti jätevesistä, luonnonvesistöistä ja eläimistä. 

Joillain alueilla myös talousvetenä käytettävistä pohjavesistä on havaittu jäämiä. Aineilla voi 

olla vakavia haittavaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa koko ekosysteemiin. Ratkaisuja 

ongelmaan vastaamiseksi siis tarvitaan. Jätevesi on yksi pääasiallisista päästöreiteistä, joten 

uusien vedenkäsittelytekniikoiden kehittäminen on tärkeä osa ratkaisua. Näihin keinoihin 

perehdytään tarkemmin luvussa 3. Toinen tärkeä tekijä on kuluttajien toiminta, ja niin sanotusti 

turhien päästöjen karsiminen lääkkeiden hävittämisen yhteydessä. Tässä kappaleessa 

käsitellään lääkkeiden kierrätystottumuksia eri puolilla maailmaa tilanteen 
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havainnollistamiseksi. Kappaleessa  2.5. puolestaan keskitytään valtioiden ja erilaisten 

yhdistysten mahdollisiin toimiin ongelmaa vastaan.  

Kasvavan väestömäärän ja nousseen elintason seurauksena lääkkeiden ja henkilökohtaisten 

hygieniatarvikkeiden kulutus on noussut muutaman viime vuosikymmenen aikana. (Gao et al. 

2017) Teollisuusmaissa väestön ikääntyminen kasvattaa käyttömääriä edelleen. Samaan aikaan 

lääketieteen edistys ja lääkeaineiden saatavuus ympäri maailmaa selittävät niiden yleisyyttä 

myös luonnossa. (Aus Der Beek et al. 2016) Esimerkiksi vuonna 2014 Suomessa, Ruotsissa, 

Virossa ja Saksassa 20 suosituinta lääkettä myytiin yhteensä 1 600 tonnia, eli noin 80 g/asukas. 

(Zandaryaa et al. 2017) Tietoisuus vanhentuneiden tai tarpeettomien lääkeaineiden 

kierrättämisestä ei kuitenkaan ole kasvanut samaa tahtia käyttömäärien kanssa. EU:n 

strategiassa ympäristön lääkeaineista todettiin käyttämättömien lääkkeiden vetäminen 

viemäriin yhdeksi merkittävimmistä päästölähteistä itse käytön ohella. Lääkkeiden päätyminen 

kaatopaikoille ja sitä kautta ympäristöön on myös mahdollista. Strategiassa painotetaankin 

myös päästölähteisiin vaikuttamista, eikä ainoastaan vedenpuhdistuksen tehostamista 

ongelman ratkaisussa. (Euroopan komissio. 2019)  

Lääkkeiden kierrättäminen tarkoittaa yleensä niiden polttamista. Suomessa terveydenhuollon 

ylijäämät sekä apteekkien keräämät vanhentuneet ja tarpeettomat lääkkeet toimitetaan 

poltettavaksi Fortumille. Poltettaessa lääkkeistä saadaan tuotettua kaukolämpöä ja sähköä. 

Syntyvää kuonaa voidaan hyötykäyttää esimerkiksi rakennusteollisuudessa. Apteekkariliiton 

vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa tuhotaan vuosittain noin 500 000 kg 

lääkejätettä, joka vastaa noin 60-80 % kokonaisjätemäärästä. Loput 20–40 % päätyy joko 

kotitalousjätteisiin tai viemäriin. Lääkkeitä myös säilötään kotona pitkiäkin aikoja vanhaksi 

menemisen jälkeen. (Salimäki, Kujala. 2016. Hyvönen. 2010)  

Lääkkeiden kierrätystottumuksista on tehty jonkin verran tutkimuksia ympäri maailmaa, mutta 

monista maista on vaikea löytää täysin ajantasaista tietoa. Tähän työhön on koottu yhteenvetona 

eri puolilla maailmaa tehtyjen tutkimusten tuloksia. Mukaan on valittu afrikkalainen 

kehitysmaa Ghana, kehittyvät maat Saudi-Arabia ja Malesia, sekä teollisuusmaat Suomi, 

Ruotsi, Irlanti, Malta, Englanti ja USA, joiden erilaisuudet kuitenkin näkyvät tuloksissa. 

Mukana on myös Kiinan itsehallintoalue Hongkong, joka luetaan Kiinasta poiketen 

teollistuneeksi alueeksi. Kiina ja Intia ovat väkilukunsa ja lääkkeiden käyttömäärien takia 

erittäin tärkeitä alueita kierrättämisen kannalta, mutta valitettavasti kummassakaan maassa ei 
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ilmeisesti ole tutkittu ihmisten tottumuksia asian suhteen. Ottaen kuitenkin huomioon, että 

Lahiryn (2019) mukaan noin viidesosaa Intiassa tuotetusta jätteestä ei käsitellään millään lailla, 

on todennäköistä, että myös suurin osa lääkkeistä päätyy kaatopaikoille tai viemäriin. 

Tutkimuksissa ei ole käytetty samoja kysymyksiä tai samankokoisia vastaajaryhmiä, joten 

tulokset antavat lähinnä karkeaa yleiskuvaa maiden tilanteista. Vastaukset eivät myöskään ole 

toisiaan poissulkevia, vaan yksi vastaaja on saattanut hävittää lääkkeitä usealla eri tavalla. 

Suurimmassa osassa tutkimuksia yksi mahdollinen vaihtoehto on ollut lääkkeiden säilyttäminen 

kotona. Vaikka tällainen ratkaisu voikin kestää pitkiä aikoja, ei se kuitenkaan ikinä ole täysin 

lopullinen, vaan ennen pitkää lääkkeet hävitetään jollain tavalla. Kolme tutkimuksissa 

yleisimmin valittua vaihtoehtoa olivat lääkkeiden kierrättäminen esimerkiksi apteekin kautta, 

hävittäminen sekajätteen mukana ja viemäriin huuhtominen. Kuvissa 3, 4 ja 5 on esitetty eri 

maiden vastausprosentit näille vaihtoehdoille. Lisäksi lääkkeitä muun muassa annettiin 

eteenpäin käytettäväksi ja poltettiin. 

 

 

Kuva 3. Lääkeaineiden kierrättämisen, tai takaisin apteekkiin palauttamisen yleisyys eri maissa. Tulokset vuosilta 

2006–2019. Huom. y-akseleiden muuttuva skaala. (Suomi: Hyvönen. 2010. Ruotsi: Persson et al. 2009. Englanti: 

Bound et al. 2006. Irlanti & Malta: Fenech et al. 2013. USA: Seehusen, Edwards. 2006. Saudi-Arabia: AlAzmi et 

al. 2017. Malesia: Ariffin. 2019. Hongkong: Chung et al. 2019. Ghana: Sasu et al. 2012) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Apteekkiin/keräyspisteeseen

Suomi Ruotsi Englanti Irlanti & Malta USA Saudi-Arabia Malesia Hongkong Ghana



30 
 

 

Kuva 4. Lääkeaineiden kotitalousjätteen mukana hävittämisen yleisyys eri maissa. Tulokset vuosilta 2006–2019. 

Huom. y-akseleiden muuttuva skaala. (Lähteet ks. kuva 3) 

 

 

Kuva 5. Lääkeaineiden viemäriin huuhtomisen yleisyys eri maissa. Tulokset vuosilta 2006–2019. Huom. y-

akseleiden muuttuva skaala. (Lähteet ks. kuva 3) 

 

Kuten tulokset osoittavat, on lääkkeiden kierrätys huomattavasti yleisempää Suomessa ja 

Ruotsissa kuin muissa tutkituissa maissa. Vuonna 2010 Apteekkariliiton tutkimuksessa 65 % 

vastaajista kierrätti lääkkeensä. (Hyvönen. 2010) Ruotsissa vuonna 2009 tehdyssä 

tutkimuksessa 55–73 % vastaajista teki samoin. (Persson et al. 2009) Molemmissa maissa on 

panostettu kierrätysjärjestelmiin. Ruotsissa lääkekeräystä on järjestetty vuodesta 1971, ja sen 

käyttöön on myös aktiivisesti kannustettu. Suomessa kierrätyksen tehokkuutta on saatu 
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parannettua 2000-luvulla. Vielä vuonna 2006 kolme kymmenestä vastaajasta heitti lääkkeitä 

viemäriin, kun taas vuonna 2009 enää yksi kymmenestä kertoi toimineensa samoin. 

Tutkimusten välissä keräyksestä tiedottamista tehostettiin, mikä oli selvästi saanut aikaan 

muutoksen. (Persson et al. 2009. Zandaryaa et al. 2017.)  

Vuodesta 2004 lähtien kaikkia EU maita on direktiivien 2001/83/EC ja 2004/27/EC mukaisesti 

vaadittu varmistamaan, että lääkkeille on tarjolla toimiva kierrätyssysteemi. Tästä huolimatta 

kierrätys ei edelleenkään näytä vakiinnuttaneen asemaansa kaikissa jäsenvaltioissa. (Persson et 

al. 2009) Esimerkiksi Irlannissa ja Maltalla alle 10 % vastaajista palautti vanhentuneet 

lääkkeensä kierrätyksen. (Fenech et al. 2013) Englannissa vastaava luku oli 22 %. (Bound et al. 

2006) Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa 23 % vastaajista oli kierrättänyt lääkkeitä. Tosin 

myrkytystietokeskukseen soittaneisiin kohdistetussa tutkimuksessa vain 1,4 % oli toiminut 

samoin. (Seehusen, Edwards. 2006) Hongkongissa lääkkeitä ei kierrätetty juuri lainkaan. 

(Chung et al. 2019) 

Kehittyvissä maissa tilanne vaihtelee. Saudi-Arabiassa 14 % haastatelluista oli palauttanut 

lääkkeitä apteekkiin. (AlAzmi et al. 2017) Malesiassa 25 % vastaajista kertoi tekevänsä samoin. 

(Ariffin. 2019) Kehitysmaa Ghanassa 4 % palautti vanhaksi menneet lääkkeet ostopaikkaan. 

Maassa ei kuitenkaan ole minkäänlaista valtakunnallisesti toimivaa lääkkeiden 

keräysjärjestelmää, vaan myös suurin osa sairaaloista hävittää lääkkeet sekajätteenä. Tutkituista 

sairaaloista vain kahdella viidestä oli organisoitua keräystä. Jätteiden mukana lääkkeet päätyvät 

kaatopaikoille, ja sieltä luontoon ilman minkäänlaista käsittelyä. Tutkimuksessa mukana 

olleista sairaaloista yksi päästi nestemäiset jätteensä suoraan läheiseen vesistöön, ja muilla oli 

käytössä vain hyvin perustason käsittelyä, useimmiten saostuskaivo. Yksi sairaaloista oli liitetty 

kunnalliseen jätevedenpuhdistukseen. (Sasu et al. 2012)  

Kuten Ghanan tapaus osoittaa, ei lääkkeiden palauttaminen ostopaikkaan aina johda niiden 

oikeaoppiseen kierrättämiseen. Käsitellyistä maista myös Saudi-Arabilta puuttuu kunnollinen 

organisoitu keräyssysteemi. (AlAzmi et al. 2017) Samoin oli Hongkongissa. (Chung et al. 

2019) Malesiassa keräysjärjestelmä on olemassa, mutta joitain lääkkeitä suositellaan silti 

edelleen hävittämään sekajätteenä tai viemäriin niiden väärinkäytön estämiseksi. (Ariffin. 

2019) Yhdysvalloissa suositellaan ensisijaisesti lääkkeiden palauttamista kierrätyspisteisiin. 

Valtakunnallista systeemiä ei kuitenkaan ole, vaan esimerkiksi monet apteekit ylläpitävät 

toisistaan erillisiä keräyksiä.  Käytössä on myös niin sanottu ”huuhdontalista” jolla olevat 
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lääkkeet suositellaan huuhdottavan viemäriin, mikäli niiden kierrättäminen ei onnistu helposti. 

Tällaisia aineita ovat muun muassa opioidit. FDA:n mukaan lääkkeiden väärinkäytöstä 

seuraavat uhat ovat suuremmat, kuin niiden vaikutukset ympäristölle veteen päätyessä. Muut 

kuin listalla olevat lääkkeet suositellaan toissijaisesti hävittämään kotitalousjätteen mukana 

pakattuna ja esimerkiksi multaan sekoitettuna. (EPA. 2020. FDA. 2020) 

Kotitalousjätteen seassa lääkkeitä oli Suomessa hävittänyt 16 % vastaajista, ja viemäriin 

vetänyt noin 3 %. (Hyvönen. 2010) Ruotsissa viemäriin ei päätynyt lähes lainkaan lääkeaineita, 

ja noin 3–9 % vastaajista oli heittänyt niitä jätteisiin. (Persson et al. 2009) Irlannissa ja Maltalla 

lääkkeiden hävittäminen kotitalousjätteen mukana oli tavallisin tapa. Nestemäisistä aineista 57 

% ja kiinteistä 68 % päätyi roskakorin kautta jätteidenkäsittelyyn. Viemärin kautta 

hävittäminen oli myös melko yleistä, nesteistä 28 % ja kiinteistä 14 % hävitettiin huuhtomalla. 

(Fenech et al. 2013) Samoin Englannissa jätteisiin päätyi valtaosa, 63 % vanhoista lääkkeistä. 

Viemäriin huuhdottiin 12 %. (Bound et al. 2006) Yhdysvalloissa yleisin hävitysmenetelmä oli 

viemäriin huuhtominen, jota teki 54 % vastaajista. Myrkytystietokeskus-tutkimuksessa luku oli 

hieman alhaisempi 35 %. Jälkimmäisessä tutkimuksessa 54 % kertoi hävittäneensä lääkkeet 

kotitalousjätteen mukana. (Seehusen, Edwards. 2006) Vaikka FDA suosittelee vain tiettyjen 

lääkeaineiden huuhtomista viemäriin, on se silti hyvin yleinen tapa Yhdysvalloissa. 

Väärinkäsitysten mahdollisuus on olemassa, jos kuluttaja ei tutki säännöksiä tarkkaan.  

Saudi-Arabiassa ja Malesiassa lääkkeiden päätyminen kotitalousjätteeseen oli yleisin 

hävitystapa. Saudi-Arabiassa näin toimi 73 % vastaajista ja Malesiassa 63 %. Viemäriin 

lääkkeitä huuhtoi noin 12 % vastaajista. Saudi-Arabiassa osuus oli selvästi pienempi 4,6 %.  

(AlAzmi et al. 2017. Ariffin. 2019) Ghanassa yli 80 % tutkimukseen vastanneista heitti lääkkeet 

roskiin. Viemäriin heitettiin jonkin verran lääkkeitä ja niitä myös poltettiin. (Sasu et al. 2012) 

Huuhtomisen osuutta voi vähentää se, ettei alueilla välttämättä ole toimivaa viemäröintiä.  

Huonosti järjestetyn kierrätyksen lisäksi suurin ongelma lääkkeiden oikeaoppisessa 

kierrättämisessä on se, että kuluttajilla ei yksinkertaisesti ole tietoa siitä mitä tarpeettomille 

lääkkeille tulisi tehdä. Tämä syy toistui lähes kaikissa mukana olleissa tutkimuksissa. 

Esimerkiksi Fenech et al. (2013) raportoivat noin kolmen neljäsosan vastaajista selittäneen 

vääriä hävitystapojaan tietämättömyydellä. Tutkimusta tehdessä Irlannissa ja Maltalla olisi 

ainakin tullut olla olemassa EU:n sääntöjen mukainen järjestetty lääkekeräys. Seehusen ja 

Edwards (2006) tutkivat Yhdysvalloissa myös syitä sille miksi ihmiset valitsivat käyttämänsä 
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hävitystavat. Selkein syy apteekkiin tai vastaavaan kierrätyspisteeseen palauttamiselle oli 

aiempi neuvonta oikeasta toimintatavasta. Chung et al. (2019) viittasivat tutkimuksessaan 

siihen, että jätteiden lajitteluaste oli Hongkongissa 26 vuodessa noussut noin 60–70 % 

korkeammaksi pitkään jatkuneen julkisen opastuksen ansiosta. Koska organisoitua 

lääkekierrätystä ei ole, ei vastaavaa kehitystä ole voinut tapahtua. Parhaiden lopputulosten 

aikaansaamiseksi tulisikin valtioiden tarjota toimiva kierrätyssysteemi, ja myös opastaa 

kansalaisia kierrättämään. Tällaisella toiminnalla on saatu aikaan hyviä tuloksia sekä Suomessa 

että Ruotsissa. 

 

2.5. Valtiot ja yhteisöt 

Maailman terveysjärjestö WHO on listannut veden lääkeainejäämät uhkaksi puhtaan 

juomaveden saatavuudelle. Luontoon pääsevien määrien rajoittamiseksi WHO ohjeistaa 

valtioita muun muassa tukemaan kansalaisten kierrätystottumuksia ja käyttämään lainsäädäntöä 

apuna esimerkiksi suurten päästölähteiden, kuten sairaaloiden ja eläintenpidon vaikutusten 

vähentämiseksi. (WHO. 2012) Erityisen tärkeää kierrätyssysteemien luominen olisi kehittyvillä 

alueilla, joilla elää suuri osa maailman ihmisistä. Esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa, joissa 

kierrätys toimii melko hyvin, asuu yhteensä noin 15,6 miljoonaa ihmistä. Kuitenkin yksistään 

Ghanan, jossa kierrätystä ei ole, väkiluku on lähes tuplasti suurempi 31,07 miljoonaa. Maa 

kuvaa luultavasti melko hyvin koko Afrikan, ja sen 1,34 miljardin asukkaan tilannetta. Intiassa 

ja Kiinassa kierrätystä ei luultavasti juurikaan toteuteta. Näissä kahdessa maassa asuu yhteensä 

yli kolmasosa maailman kaikista ihmisistä, eli noin 2,8 miljardia. (Väestötiedot, Worldometer. 

2020) Ottaen huomioon, että maailman väkimäärän kasvu keskittyy pääosin juuri näille alueille, 

on selvää, että maiden tulisi ryhtyä toimiin rajoitusten ja kierrätyksen järjestämiseksi 

vähentääkseen lääkeaineiden kertymistä luontoon ja erityisesti vesistöihin.  

Toinen tärkeä säätelykohde ovat lääketehtaat, ja niiden tuottamat jätevedet. Valtaosan 

maailman lääkeaineiden aktiivisista aineista tuotetaan Kiinassa. Maassa teollisuuden, mukaan 

lukien lääketehtaiden, päästöjä on pyritty rajoittamaan tarjoamalla verovähennyksiä yhtiöille, 

joiden päästöt ovat alle alueen keskitason. Tämä on johtanut osaltaan lääkeaineiden 

kallistumiseen, joka heijastuu myös muun muassa Intiaan, jonka teollisuus ostaa suuren osan 

vaikuttavista aineistaan Kiinasta. Aika näyttää, onko toimilla vaikutusta lääkeaineiden luontoon 

päätymisen vähentämiseksi. (Jayakumaran. 2019) Intian hallitus otti asiassa tärkeän askeleen 
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eteenpäin julkaistessaan alkuvuodesta 2020 suunnittelemansa lakiluonnoksen, jonka 

tarkoituksena on rajoittaa lääketehtaiden antibioottipäästöjä. Käytännössä tehtaiden jätevesien 

antibioottikonsentraatioille asetettaisiin tarkat rajat, jotka tutkijoiden mukaan olisivat tarpeeksi 

alhaiset superbakteerien yleistymisen hidastamiseksi. Tällä hetkellä pitoisuuksia ei rajoiteta, 

eivätkä esimerkiksi maailman 17 suurinta antibioottien tuottajaa kerro lainkaan jätevesiensä 

antibioottipitoisuuksia. Tutkimuksissa lääketehtaiden läheisyydestä mitatut pitoisuudet 

moksifloksasiinia ovat olleet noin kymmentuhatkertaisia jätevedelle ehdotettuun 0,05 μg/L 

rajaan verrattuna. Toteutuessaan laki olisi ensimmäinen laatuaan, mutta sen tarkkaileminen voi 

osoittautua haasteelliseksi. (Davies. 2020) Vaikutukset eivät myöskään luultavasti näkyisi heti. 

Monissa maissa on havaittu kiellettyjä aineita vesistöissä vielä vuosien jälkeenkin kiellon 

alkamisesta, koska ne eivät hajoa luonnostaan. (Gil et al. 2019) Ottaen huomioon Intian 

ongelmat antibioottiresistenssin kanssa, sekä sen aseman yhtenä antibioottien suurimmista 

tuottajamaista, on se kuitenkin juuri sopiva maa aloittamaan antibioottipäästöjen rajaamiseen 

kohdistuvan säätelyn. 

Käytön kautta vesistöihin kulkeutuviin lääkejäämiin on hankalampaa vaikuttaa, koska ne 

liittyvät ihmisten henkilökohtaisiin tarpeisiin ja hyvinvointiin. Valtiot voivat kuitenkin 

vaikuttaa siihen, että lääkeaineita myydään vain oikeaan tarpeeseen, ja sopivia määriä. 

Lääkkeiden määrääminen ainoastaan reseptillä saataviksi on helpoin tällainen tapa, joka on 

yleisesti käytössä teollistuneissa maissa. Erityisen hyödyllistä olisikin samanlaisen käytännön 

saaminen esimerkiksi Intian kaltaisille alueille, joissa sitä ei vielä juurikaan sovelleta. Muun 

muassa antibioottien käyttömääriin voitaisiin vaikuttaa tällaisella toiminnalla. Lisäksi olisi 

tärkeää säädellä ja valvoa myös eläimille annettavia lääkkeitä ja niiden määriä.  

Suomen oma lainsäädäntö, ja sen lisäksi sovellettavat EU:n määräykset ennaltaehkäisevät 

osaltaan lääkejäämien päätymistä vesistöihin lääkkeiden käsittely- ja testaussäännösten kautta. 

Lait eivät kuitenkaan nykyisellään aseta minkäänlaisia rajoituksia lääkejäämien päästämiselle 

vedenkäsittelylaitoksilta luontoon. Ainoa lääkeaineisiin liittyvä määräys on esitetty 

vesipolitiikkaa säätelevässä direktiivissä 2000/60/EY ja siihen lisätyssä tarkkailulistassa 

2018/840/EY, jotka yhdessä velvoittavat jäsenmaita tarkkailemaan tiettyjen aineiden 

pitoisuuksia vesiympäristöissä. Valittujen aineiden epäillään aiheuttavan haittaa 

vesiekosysteemissä tai siirtyvän siitä eteenpäin. Tavoitteena on kerätä havaintoja koko unionin 

alueelta, jotta aineiden mahdollisista vaikutuksista saataisiin lisää tietoa. Direktiivissä listattuja 
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lääkeaineita on seitsemän. (EUR-Lex. 2018. Nystén et al. 2020.) Tarkkailtavat aineet ja 

lisätietoa niistä on esitetty alla taulukossa I.  

 

Taulukko I. EU:n tarkkailulistan lääkeaineet. 

Lääkeaine Tyyppi Muuta Havaittu kaikilla 

YK:n alueilla 

Diklofenaakki Tulehdus-

kipulääke 

Ihmisille ja eläimille Kyllä 

Erytromysiini Antibiootti Estää bakteerien lisääntymisen - 

Klaritromysiini Antibiootti Puolisynteettinen 

erytromysiinin johdannainen 

- 

Atsitromysiini Antibiootti Erytromysiinin johdannainen - 

17α-etinyyliestradioli (EE2) Estrogeeni Synteettinen Kyllä 

17β-estradioli Estrogeeni Luonnollinen Kyllä 

Estroni (E1) Estrogeeni Luonnollinen Kyllä 
(Aus Der Beek et al. 2016. DrugBank. 2020. EUR-Lex. 2018) 

 

Keväällä 2019 Euroopan komissio julkaisi EU:n strategisen lähestymistavan ympäristössä 

oleviin lääkeaineisiin. Strategiassa esiteltiin erilaisia toimia, joilla päästöjä voitaisiin rajoittaa. 

Näitä olivat esimerkiksi kuluttajakäytön maltillisuuden edistäminen ja tietoisuuden 

kasvattaminen, lääkkeiden ympäristölainsäädännön parantaminen sekä jätevedenkäsittelyn 

tehostaminen. Muun muassa yhdyskuntavesien käsittelyyn, juomaveden puhtauteen ja veden 

uudelleenkäyttöön liittyviä aloitteita, arvioita ja asetuksia on jo otettu EU:n käsittelyyn, mutta 

niiden läpimeno vie aikansa. EU:n lisäksi monet muutkin yhteisöt kuten YK, OECD ja 

HELCOM ovat huomioineet tarpeen rajoittaa lääkeaineiden pääsyä vesistöihin. Esimerkiksi 

Hollanti ja Ruotsi ovat myös itsenäisesti alkaneet toimimaan tavoitteen edistämiseksi. 

(Euroopan komissio. 2019) Myöskään Yhdysvalloissa laki ei vielä säätele puhdistamoilta 

luontoon päästettävien lääkeaineiden pitoisuuksia. Ympäristönsuojeluvirasto EPA on kuitenkin 

lisännyt joitain lääkeaineita listalleen mahdollisista haitta-aineista, joiden määriä vesistöissä 

tulisi alkaa seurata. Mukana ovat esimerkiksi estrogeenit EE2, E1 ja 17β-estradioli, sekä 

antibiootti erytromysiini, jotka kaikki ovat myös EU:n tarkkailulistalla. (EPA. 2020)  

Kenties pisimmälle veden lääkeainejäämiin liittyvän konkreettisen toiminnan on vienyt Sveitsi. 

Erilaisten mikrokokoisten haitta-aineiden pitoisuuksien laskemiseksi vesistöissä, ja puhtaan 

juomaveden saannin turvaamiseksi vedenpuhdistamot määrättiin vuonna 2016 uudistettaviksi 

vuoteen 2040 mennessä. Päätös tehtiin, koska puhdistamoilla mitattiin jatkuvasti erilaisia 

mikrokokoisia haitta-aineita, joiden poistamiseen pystytään nykyaikaisilla tekniikoilla. Laissa 
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listatuista 12 haitta-aineesta suuri osa oli lääkeaineita, mukana muun muassa diklofenaakki, 

klaritromysiini, karbamatsepiini ja hydroklooritiatsidi. Listan painotus oli nimenomaan 

alkuperäisissä haitta-aineissa, eikä niistä mahdollisesti hajoavissa jatkotuotteissa. Tavoitteena 

on 80 % poisto vedenkäsittelylaitoksilla, joille ohjautuvat yli 80 000 ihmisen jätevedet, ja myös 

pienemmillä mikäli ne sijaitsevat lähellä tärkeitä vedenottopaikkoja. Ensimmäinen uudistettu 

jätevedenpuhdistamo on ollut toiminnassa jo vuodesta 2014, ja vuoteen 2019 mennessä 9 muuta 

on ottanut ainakin osittaisen käsittelyn käyttöön. Saadut tulokset ovat olleet halutunlaisia. 

Esimerkiksi erään puhdistamon läheisestä vesistöstä koiraskalojen soluista mitatut 

estrogeenitasot laskivat selvästi jo puolessa vuodessa uuden tekniikan käyttöönotosta. 

(McArdell. 2019) Sveitsin esimerkki voi tulevina vuosina ohjata muitakin maita 

vastaavanlaisiin toimiin. 

Suomessa on viime vuosina tutkittu aktiivisesti jätevesien ja vesistöjen lääkeainejäämiä. 

Suomen ympäristökeskus SYKE toteutti 2016–2019 yhteistyössä muun muassa LUT-

yliopiston ja Helsingin Yliopiston kanssa EPIC-hankkeen, jossa tutkittiin lääkejäämien 

päästölähteitä sekä niiden mahdollisia käsittelytekniikoita. SYKE on mukana myös vuosina 

2018–2023 toteutettavassa strategisen tutkimusneuvoston SUDDEN-hankkeessa. Projekti 

keskittyy kestävän lääkekehityksen tutkimiseen lääkkeiden koko elinkaaren aikana, myös 

jätevesien käsittelyn kannalta. Aiempien yliopistojen lisäksi mukana ovat nyt myös Itä-Suomen 

Yliopisto sekä Aalto-yliopisto.  (EPIC. 2016. SUDDEN. 2020)  

 

3. JÄTEVEDENPUHDISTUS 

Jäteveden mukana lääkeaineet päätyvät yleensä kunnallisille vedenpuhdistamoille. Nykyiset 

puhdistuslaitokset on kuitenkin suunniteltu pääasiassa poistamaan kiintoaineita, orgaanista 

massaa sekä fosforia ja typpeä. Esimerkiksi synteettiset orgaaniset aineet eivät erotu läheskään 

yhtä hyvin. Nykyiset standardit täyttävä käsitelty vesi sisältääkin havaittavia määriä 

lääkeaineita, jotka kulkeutuvat veden mukana luonnonvesistöihin. Lääkejäämät voivat päätyä 

edelleen ihmisiin, kun vettä otetaan talouskäyttöön. (Äystö. 2020. SYKE. 2017) Kuvaan 6 on 

koottu eri puolilla maailmaa jätevesistä mitattuja lääkeaineiden maksimikonsentraatioita. 

Suurin yksittäinen ero on Intian ja muiden maiden antibioottihavaintojen suuruuksissa. Joitain 

havainnoista voidaan verrata kuvassa 2 esitettyihin luonnonvesistöjen 

lääkeainekonsentraatioihin. Esimerkiksi Itämeren alueen maissa jätevesissä on mitattu korkeita 
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83 μg/L pitoisuuksia parasetamolia, mutta jokivesistä ainetta mitattiin huomattavasti 

pienemmässä 0,08 μg/L konsentraatiossa. Muutos selittyy osittain laimenemisella suurempaan 

vesimassaan, mutta myös sillä, että vedenkäsittely on toiminut ja poistanut osan lääkeaineesta. 

Etelä-Afrikassa taas jätevedestä on mitattu ibuprofeenia konsentraatiossa 117 μg/L, ja 

jokivedestä 85 μg/L. Vedenkäsittelyssä voi siis olla ongelmia, tai ainetta voi päätyä suoraan 

luontoon väärien hävitystapojen takia. 

 

 
Kuva 6. Jätevesistä eri puolilla maailmaa mitattujen lääkeaineiden maksimikonsentraatiota. (Argentiina: Elorriaga 

et al. 2013. E-Afrikka: Matongo et al. 2015. Etelämanner: González-Alonso et al. 2017. Intia: Balakrishna et al. 

2017. Itämeren maat: Zandaryaa et al. 2017. Meksiko: Prasad et al. 2019.) 
 

 

3.1. Kunnallinen jätevedenpuhdistus 

Suomessa kunnallisille jätevedenpuhdistamoille päätyvistä lääkeaineista yli 95 % on 

useimmiten kofeiinia, parasetamolia ja ibuprofeenia. (Mänttäri et al. 2020) EPIC-hankkeessa 

saatujen tulosten perusteella eniten kunnallisille puhdistamoille päätyy parasetamolia, jota 

havaitaan vuosittain noin 900–3000 kg. EU:n tarkkailulistalla olevaa diklofenaakkia havaitaan 

noin 20–40 kg vuodessa, ja estronia 1–6 kg. (SYKE. 2017) Kuvassa 7 on esitetty esimerkkinä 

tyypillisestä kunnallisesta prosessista Joensuun Kuhasalon jätevedenpuhdistamon 

virtauskaavio.  
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Kuva 7. Joensuun Kuhasalossa jätevesien käsittelyprosessi hyödyntää mekaanisia, biologisia ja kemiallisia 

puhdistustekniikoita. (Joensuun Vesi. 2020) 

 

Kunnallisissa puhdistamoissa käytetään yleensä kolmea eri päävaihetta, jotka ovat esi-, 

primääri ja sekundäärikäsittely. Esikäsittelyllä pyritään poistamaan suurimpia kiinteitä 

partikkeleita, mutta myös jonkin verran öljyjä ja rasvoja poistuu samalla. Kuhasalossa 

esikäsittely hoidetaan välppäyksellä, eli käytännössä yhdellä tai useammalla metallisella 

ristikolla, joihin suurimmat roskat jäävät. Tämän lisäksi hiekanerotuksessa poistetaan soraa ja 

muita pienempiä kiinteitä partikkeleita. Primäärivaiheessa pyritään poistamaan orgaanista 

kiintoainetta, mikä parantaa seuraavien vaiheiden tehokkuutta. Primäärivaiheen jälkeen noin 

50–70 % kiintoaineesta ja 65 % öljyistä ja rasvoista on saatu poistettua. BOD eli se määrä 

liuennutta happea, jonka mikro-organismit tarvitsevat orgaanisen aineen hajottamiseen laskee 

noin 25–50 %. Kolloidisia tai liuenneita aineita ei vielä tässä vaiheessa saada poistettua. 

Kuhasalossa hapettomalle jätevedelle tehdään esi-ilmastus, jossa siihen lisätään happea. Tämän 

jälkeen veteen lisätään rautasulfaattia, joka saostaa fosforia. Saostumat ja osa muusta 

kiintoaineesta poistetaan painovoimaisella selkeyttimellä, jossa kiintoaineen annetaan 

kasaantua altaan pohjalle. Syntynyt liete kerätään käsiteltäväksi. (Bagheri et al. 2017. Joensuun 

Vesi. 2020. Sonune, Ghate. 2004)  

Selkeytetty vesi siirtyy edelleen sekundäärivaiheeseen, eli biologiseen käsittelyyn, jossa mikro-

organismit hajottavat orgaanista ainesta. Kuhasalossa käytetään aktiivilietemenetelmää, joka 

on hyvin yleinen ratkaisu kunnallisilla puhdistamoilla. Se hyödyntää jätevedessä jo olevia 
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bakteereita, joita aktivoidaan johtamalla veteen happea pieninä kuplina. Bakteerien kasvaessa 

ja lisääntyessä ne syövät veden bioainesta, ja muodostavat lietettä. Ilmastuksen jälkeen syntynyt 

liete ja vesi kulkeutuvat väliselkeyttimeen, jonka pohjalta liete kerätään. Osa lietteestä voidaan 

uudelleenkäyttää prosessissa. Vesi sekoitetaan ja siihen lisätään alumiinirautasulfaattia fosforin 

poistamisen tehostamiseksi. Tämän jälkeen vesi laskeutetaan uudelleen, ennen kuin se 

johdetaan suoraan Pielisjokeen. Suurin osa BOD:stä ja kiintoaineesta poistuu käsittelyn aikana. 

Kuhasalossa saadaan poistettua keskimäärin 98 % sekä veden fosforista että orgaanisesta 

aineesta. Kesäaikaan ilmastuksen alkupään hapettomissa olosuhteissa saadaan poistettua myös 

typpeä. (Joensuun Vesi. 2020. Sonune, Ghate. 2004) Jätevedenpuhdistamoilla ei aktiivisesti 

seurata lääkeainepitoisuuksia. Aiempien tutkimusten perusteella kuitenkin tiedetään, että jo 

nykyisillä prosesseilla saadaan joitain lääkeaineita poistettua varsin tehokkaasti. Jopa 95 % 

poistotehokkuuteen päästään esimerkiksi parasetamolin, ibuprofeiinin, progesteronin ja 

kofeiinin osalta. (Mänttäri et al. 2020) 

Osa lääkeaineista hajoaa kuitenkin huomattavasti heikommin. Yleisesti alle 20 % poistoon 

jäävät monet antibiootit, tulehduskipulääkkeet sekä sydän- ja verisuonilääkkeet. Suomessa 

puhdistamoilla on havaittu esimerkiksi diklofenaakin, karbamatsepiinin, hydroklooritiatsidin ja 

propranololin käyttäytyvän näin. Joidenkin aineiden määrät voivat jopa kohota käsittelyssä 

kemiallisen muuntumisen seurauksena. (Mänttäri et al. 2020) Yleisesti ottaen noin 60–70 % 

jätevesien lääkeaineista ja niiden hajoamistuotteista saadaan poistettua nykyisillä 

puhdistuslaitoksilla. (Gil et al. 2019) Puhdistuksen läpi selviävät aineet vaativat lisäkäsittelyä 

perinteisten tekniikoiden lisäksi. Näitä lisävaiheita kutsutaan tertiäärikäsittelyksi, jota 

käytetään, kun halutaan erityisen puhdasta vettä. Esimerkiksi erilaiset membraanisuodatukset, 

adsorptioreaktiot ja edistyneet hapetuskäsittelyt kuuluvat tähän vaiheeseen. (Bagheri et al. 

2017. Mänttäri et al. 2020) 

 

3.2. Lääkeaineiden poistotekniikat 

Lääkeaineiden biologinen aktiivisuus, vesiliukoisuus ja huono biohajoavuus aiheuttavat 

ongelmia vedenkäsittelyssä. Aineet toimivat usein tehokkaasti jo pienissä konsentraatioissa, ja 

pysyvät pitkään aktiivisina reagoiden vasta elimistöön päätyessään. Lääkkeiden 

tuotekehityksessä pyritään usein parantamaan juuri näitä ominaisuuksia tehokkuuden ja 

myytävyyden takia. Veteen päätyessään halutut ominaisuudet kuitenkin aiheuttavat ongelmia. 
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(Ariffin. 2019. Fabbri. 2015) Esimerkiksi modifioitua aktiivihiiltä, kiinteäfaasiuuttoa, 

ultraäänisäteilytystä, koagulaatio-flokkulaatiota, edistyneitä hapetusprosesseja sekä 

sähkökemiallista ja fotokatalyyttistä hajottamista on kokeiltu lääkeaineiden puhdistamiseen 

vedestä. (Lin et al. 2018) Kaikilla tekniikoilla on hyvät ja huonot puolensa. Tässä kappaleessa 

käydään läpi katalyysien, adsorption, hapetuksen ja membraanien käyttöä lääkeaineiden 

poistamiseksi. Katalyysit ja adsorptio liittyvät kiinteästi tämän työn kokeellisessa osassa 

käytettäviin MOF-rakenteisiin, joista kerrotaan tarkemmin luvussa 4. 

 

3.2.1. Katalyysit 

Katalyysit ovat kemiallisten reaktioiden reaktionopeuteen vaikuttavia prosesseja, jotka saadaan 

aikaan, kun reaktioon lisätään aktiivinen aine eli katalyytti. Käytännössä katalyytti alentaa sitä 

energiamäärää, joka reagoivilta aineilta vaaditaan reaktion toteutumiseen. 

Aktivoitumisenergian pieneneminen tapahtuu luomalla aineille uusi reaktiotie, joten katalyytit 

voivat toimia vain reaktioissa, jotka ovat mahdollisia myös ilman niitä. Katalyyttiä ei itsessään 

kulu reaktiossa, eikä sitä siksi yleensä tarvita suuria määriä. Sekä homo- että heterogeenisissä 

seoksissa tapahtuvat katalyysit ovat mahdollisia. Reaktionopeutta kasvatettaessa prosessien 

kannattavuus ja puhtaus yleensä paranevat, minkä takia katalyysejä käytetään yleisesti 

kemianteollisuuden prosesseissa, ja myös esimerkiksi lääkeaineiden valmistuksessa. (Pagni. 

2020)  

Foto- eli valokatalyysissä katalyytti alkaa toimia vasta, kun se altistetaan valolle. Säteilylähde 

voi lähettää esimerkiksi UV- tai näkyvää valoa. Eri katalyytit reagoivat eri aallonpituuksiin. 

(Bagheri et al. 2017. Pagni. 2020) Perinteisesti UV on ollut valon eniten käytetty osuus 

fotokatalyyseissä, mutta nykyään pyritään kehittämään sovelluksia näkyvän valon alueella, ja 

jopa infrapunan puolella. Kehityksen taustalla on halu käyttää hyödyksi auringonvaloa, jolloin 

prosessien energiantarve pienenee ja niistä tulee ympäristöystävällisempiä. Auringon säteilystä 

noin 3–5 % on UV:ta, 42–45 % näkyvää valoa ja noin 50 % infrapunasäteilyä.  (Xiao et al. 

2019)  Ideaalisella fotokatalyytillä tulisi olla laajan valon absorptiokyvyn lisäksi myös taipumus 

valon aiheuttamien varausten kuljettamiseen. Vakaus ja uudelleenkäyttökyky ovat myös 

tärkeitä ominaisuuksia. (Li et al. 2019)  

Katalyyseille on viime vuosina kehitetty monenlaisia sovelluksia. Suomessa on esimerkiksi 

tuotu markkinoille pinnoite, joka fotokatalyysin avulla tappaa bakteereja, viruksia ja muita 
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haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Pinnoitetta voidaan käyttää esimerkiksi julkisissa tiloissa, 

joiden pintoja kosketaan usein. Vedettömässä reaktiossa titaanidioksidi TiO2 fotokatalysoi 

ilmasta happiradikaaleja, jotka toimivat mikro-organismeja vastaan. (SIL. 2020) 

Titaanidioksidi on yksi tutkituimmista ja käytetyimmistä fotokatalyyteistä, ja sillä on myös 

vedenpuhdistussovellutuksia. Aine on myrkytön ja pysyy stabiilina pitkiä aikoja. Sen 

fotokatalyyttiset ominaisuudet ovat melko hyvät, mutta ainoastaan UV-valossa, mikä tekee 

käyttöalueesta melko rajatun. Aineen heikkouksia ovat taipumus elektronirekombinaatioon, eli 

irronneen elektronin palaamiseen aineeseen, sekä alhainen kvanttisaanto. Fotokatalyyttien 

ominaisuuksia voidaan kuitenkin yrittää parantaa lisäämällä rakenteeseen uusia ryhmiä, kuten 

esimerkiksi erilaisia puolijohteita tai nanohiilirakenteita. Vedenpuhdistuksessa fotokatalyysiä 

käytetään usein hapetustekniikoiden tukena. (Bagheri et al. 2017. Horiuchi et al. 2016) 

 

3.2.2. Adsorptio 

Adsorptio on aineiden pinnoilla tapahtuva prosessi, jossa kiinteä adsorbentti sitoo molekyylejä 

nesteestä. Siirtyminen voi tapahtua kemiallisten sidosten tai fysikaalisen vuorovaikutuksen 

alaisena, ja se pystytään yleensä suorittamaan myös käänteisenä. Adsorbentit pystyvät sitomaan 

rajallisen määrän molekyylejä. Kun kaikki adsorptiokohdat ovat täyttyneet puhutaan ns. 

tasapainotilasta, jossa liuoksesta ei enää siirry mitään kiinteään aineeseen. (Artioli. 2008) 

Adsorbenteille tärkeitä ominaisuuksia ovat aktiivisten adsorptiokohtien määrä ja korkea pinta-

ala sekä aineen pinnalla että sisällä. (Siqing et al. 2016) Adsorptiota käytetään yleisesti 

teollisuuden poistonesteiden, sekä esimerkiksi jäte- ja pohjavesien puhdistamiseen, myös 

juomavettä valmistettaessa. (Bonilla-Petriciolet et al. 2017)  

Aktiivihiili on yksi vedenpuhdistuksessa yleisimmin käytetyistä adsorbenteistä. Se on 

yleistermi kaikille hiilimateriaaleille, joilla on sopiva jakauma mikrohuokosia, suuri pinta-ala 

ja korkea adsorptiokyky. Aktiivihiiltä voidaan tuottaa erilaisista biomateriaaleista, kuten 

pähkinöiden kuorista, sokeriruokojätteestä tai muista kasveista. Saadun adsorbentin 

ominaisuudet riippuvat lähtöaineesta. (Singh et al. 2018) Perinteisillä adsorbenteillä, kuten 

aktiivihiilellä suuri pinta-ala on adsorptioreaktion tärkein tekijä. Adsorptiivisuus laskee, kun 

ainetta käytetään useita kertoja ja huokoset tukkeutuvat peittäen aktiiviset kohdat. Tämän 

jälkeen aine pitää joko regeneroida tai hävittää. (Lu et al. 2009) Lääkeaineiden adsorptioon 
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hyödynnetään jo nykyisin modifioitua aktiivihiiltä, jota käyttäviä prosesseja esitellään hieman 

tarkemmin kappaleessa 3.3.  

Adsorbenttejä voidaan valmistaan helposti esimerkiksi luonnonmateriaaleista, sekä 

maatalouden ja teollisuuden sivutuotteista ja jätteistä. Tällaisilla adsorbenteillä voidaan poistaa 

vedestä muun muassa metalleja, väriaineita ja orgaanisia yhdisteitä. Esimerkiksi kitiini, 

zeoliitit, savi, puu, turve ja hiili ovat yleisiä luonnonadsorbenttejä. Kitiini on äyriäisten kuorten 

päärakennusaine, josta voidaan edelleen muodostaa tehokkaampaa kitosaania. Zeoliitit ovat 

luonnosta löytyviä mikrohuokoisia alumiinisilikaatteja, joita voidaan käyttää myös 

ioninvaihdossa ja molekyyliseuloina. Puusta valmistetaan monenlaisia adsorbenttejä, ja 

esimerkiksi eukalyptuksen kuorta voidaan käyttää ilman minkäänlaista käsittelyä väriaineiden 

adsorptioon. (Singh et al. 2018) LUT yliopistossa on kehitetty puun hemiselluloosasta 

valmistettava modifioitu sahanpuru, jolla on saavutettu hyviä tuloksia lääkeaineiden 

poistamisessa. Esimerkiksi hydroklooritiatsidia, sitalopraamia ja diklofenaakkia saatiin 

poistettua yli 90 %. Kahden ensimmäinen tehokkuus vastasi aktiivihiiltä, ja diklofenaakin 

poistoteho oli vain 5 % huonompi. (Mänttäri et al. 2020)  

Maatalousjätettä ovat esimerkiksi hedelmien ja vihannesten kuoret. Ne koostuvat pääosin 

selluloosasta ja ligniinistä, joissa on läsnä useita erilaisia kemiallisia ryhmiä, joita voidaan 

hyödyntää adsorptiossa. Muokkaamalla jätteestä voidaan saada tuotettua tehokkaita 

adsorbenttejä. Teollisuuden ylijäämistä voidaan hyödyntää esimerkiksi punaliejua, tee- ja 

kahviteollisuuden jätteitä sekä lentotuhkaa. (Singh et al. 2018) Erilaisia polymeerejä voidaan 

myös käyttää adsorbentteinä. Niillä aineiden väliset vuorovaikutukset vaikuttavat adsorptioon 

pinta-alan lisäksi. Lu et al. (2009) havaitsivat tutkimuksessaan esimerkiksi polyvinyylikloridin 

ja klooratun kumin olevan sopivia adsorbenttejä hydrokloridiliuokseen liuotetulle 

kloroformille. Suurissa määrissä kloroformi olisi voinut sulattaa polymeerit, mutta liuoksen 

pienessä määrissä se vain liittyi rakenteeseen. Polymeerit voidaan puhdistaa keittämällä 

vedessä, jolloin alemman kiehumispisteen kloroformi erottuu kaasuksi. 

Adsorptiota pidetään lupaavana menetelmänä lääkeaineiden poistoon vedestä. Tekniikkana se 

on varsin joustava, ja sovellettavissa monenlaisiin tilanteisiin. Sen etuihin lukeutuvat muun 

muassa alhainen energiankäyttö sekä melko hyvä kustannustehokkuus. Adsorptio ei myöskään 

aiheuta hajoamistuotteita, jotka voivat olla yhtä haitallisia tai jopa haitallisempia kuin 

alkuperäiset lääkeaineet. Adsorptiotekniikoita käytettäessä on kuitenkin hyvä muistaa, että 
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niiden tehokkuus riippuu monista eri tekijöistä, kuten adsorbentin laadusta, nesteen ja 

poistettavan haitta-aineen ominaisuuksista ja konsentraatioista, prosessin tilasta (pH, lämpö) 

sekä kokoonpanosta. Kustannustehokkuuteen vaikuttaa merkittävästi muun muassa se, 

voidaanko adsorbenttiä puhdistaa ja käyttää uudelleen, ja kuinka adsorbenttijäte hävitetään. 

(Bonilla-Petriciolet et al. 2017. Sarker. et al. 2017) Esimerkiksi Herlevin sairaalassa ratkaisuna 

on ollut polttaa käytetty aktiivihiili lämmöksi ja energiaksi paikallisessa voimalaitoksessa. 

(DHI. 2016) 

Adsorptiota voidaan käyttää sekä panos- että jatkuvatoimisissa prosesseissa. Panoksissa 

saadaan yleensä hyvin tutkittua muun muassa maksimiadsorptiota sekä prosessin kulkua. 

Jatkuvatoimisuus liittyy yleensä suuremman mittakaavan prosesseihin, joissa suuria määriä 

vettä käsitellään lyhyessä ajassa. Esimerkiksi pakatussa kolonnissa nesteen viipymäaika on 

lyhyempi, kuin tasapainotilan saavuttamiseen tarvittava aika, ja aineensiirtoa vastustavat tekijät 

ovat tärkeässä roolissa. Yleensä jatkuvatoimisten prosessien tehokkuus onkin pienempi kuin 

vastaavilla panosprosesseilla. Monet adsorptioon keskittyvistä tutkimuksista käsittelevät vain 

yhtä haitta-ainetta sisältäviä liuoksia. Reaalitilanteessa puhdistettava vesi sisältää kuitenkin 

useita erilaisia komponentteja, jolloin tilanteen fysiokemialliset ominaisuudet aiheuttavat uusia 

haasteita. Suuremman mittakaavan prosesseja suunnitellessa tuleekin ottaa huomioon, että 

useita erilaisia aineita adsorboituu yhtä aikaa, mikä vaikuttaa prosessin toimintaan. Esimerkiksi 

adsorbanttien lukumäärä ja konsentraatio voivat vaikuttaa lopputulokseen. Tämä on havaittu 

muun muassa, kun raskasmetalleja on yritetty adsorboida myös muita metalleja sisältävistä 

liuoksista. Prosessien intensifiointi saattaa siis olla tarpeen reaalimaailman sovelluksissa. 

(Bonilla-Petriciolet et al. 2017) 

 

3.2.3. Hapetusreaktiot 

Hapetusreaktioissa aineita hajotetaan pienemmiksi osasiksi esimerkiksi radikaalien avulla. 

Sitkeiden orgaanisten haitta-aineiden, kuten lääkkeiden, käsittelyyn käytetään yleensä 

edistyneitä hapetusmenetelmiä, eli AOP-menetelmiä. Niitä pidetään erityisen sopivina 

myrkyllisten ja biohajoamattomien haitta-aineiden poistoon. Kaikissa AOP-menetelmissä 

syntyy reaktiivisia happiyhdisteitä, esimerkiksi hydroksyyliä •OH, peroksyyliä •OOH, 

superoksidia •O2
-• tai singlettihappea •O. Nämä yhdisteet voivat mineralisoida orgaanisia haitta-

aineita ja muuttaa niitä lopulta harmittomimmiksi aineiksi, kuten vedeksi ja hiilidioksidiksi. 
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•OH-radikaaleja voi syntyä esimerkiksi, kun fotoindusointi irrottaa elektroneja rakenteista 

saaden aikaan varauseroja aukkojen ja elektronien välillä. Fotokatalyysin ja AOP-tekniikoiden 

yhdistelmillä on saatu hajotettua esimerkiksi antibiootteja, kuten ampisilliinia, kloksasilliinia, 

amoksisilliinia, tetrasykliiniä ja sulfmetoksaksolia. Kuvassa 8 on esitetty esimerkkiprosessina 

TiO2:n fotokatalysoima orgaanisten aineiden hajoaminen. (Bagheri et al. 2017. Gil et al. 2019) 

 

 

Kuva 8. Auringonvalon aikaansaama orgaanisten aineiden hajoaminen luonnonvesistössä. VOC = haihtuvat 

orgaaniset yhdisteet. (Bagheri et al. 2017, tekstit käännetty) 

 

Suurin haaste edistyneiden hapetusmenetelmien käyttöönotossa on niiden suuri energian ja 

kemikaalien kulutus, mikä nostaa käyttökustannuksia. AOP-menetelmät yhdistetäänkin yleensä 

muihin puhdistustekniikoihin, koska tehokkuuden maksimoimiseksi niitä kannattaa käyttää 

vasta kun vedestä on saatu poistettua kaikki, mikä lähtee yksinkertaisemmillakin tekniikoilla. 

Hapetustekniikoiden toinen ongelma ovat niiden aikaansaamat välihajoamistuotteet, jotka 

voivat joissa tapauksissa olla jopa haitallisempia, kuin alkuperäiset yhdisteet. (Gil et al. 2019. 

Sarker. et al. 2017) Hapetusreaktioissa täytyy myös huomioida puhdistettavan veden 

ominaisuudet, ja sen sisältämät haitta-aineet ja mikro-organismit, jotka voivat vaikuttaa 

reaktioiden etenemiseen. Katalyysejä käytetään usein parantamaan hapetusreaktioiden 

tehokkuutta. Sopivan katalyytin valintaan liittyy kuitenkin myös haasteita. Veden ominaisuudet 

vaikuttavat esimerkiksi katalyytin partikkelikoon ja annostuksen määrittämiseen. Monet 

tekniikoista ovat vasta tutkimusvaiheessa, eikä niitä ole tarjolla teollisessa mittakaavassa. 

Esimerkiksi Fenton-prosessit, otsonointi, sonolyysi, UV säteilytys, puolijohtimia käyttävät 

heterogeeniset fotokatalyysit ja homogeeninen märkähapetus ovat AOP-menetelmiä. 

Tekniikoita voidaan myös yhdistellä keskenään. (Gil et al. 2019) 
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Otsonointi on tehokas keino monien orgaanisten aineiden hajottamiseen, ja sitä käytetään jo 

myös toiminnassa olevissa lääkeaineiden vedenpuhdistusprosesseissa, joita esitellään 

kappaleessa 3.3. Puhdas otsoni (O3) voi vaikuttaa elektrofiilisen lisäyksen kautta 

kaksoissidoksiin, mutta reaktio on hyvin selektiivinen. Pääosa tekniikan tehosta perustuu •OH 

radikaaleihin, joita syntyy, kun otsoni hajoaa vedessä. Radikaaleja ei kuitenkaan synny yhtä 

paljo kuin monissa muissa AOP menetelmissä, joten niiden tuotantoa voidaan tukea esimerkiksi 

vetyperoksidia tai UV-valoa käyttämällä. (Gil et al. 2019) Esimerkiksi Hansen et al. (2016) 

tutkivat kahdeksan eri lääkeaineen hajottamista otsonoinnilla Aarhusin sairaalan jätevedestä. 

Ennen otsonointia vesi oli jo käsitelty membraanibioreaktorilla. Tavoitteena oli poistaa 

vähintään 90 % lääkeaineista. Antibiootti sulfadiatsiini saatiin poistettua helpoiten, noin 0,5 ± 

0,06 mg O3/mg DOC otsoniannoksella. Suurin 0,7 ± 0.6 mg O3/mg DOC annos tarvittiin 

varjoaine diatritsoaatille. DOC:n kasvaessa myös otsonia tarvittiin enemmän. Toinen tärkeä 

havainto oli pH:n vaikutus prosessiin. Matalammassa pH:ssa otsonin elinikä piteni, ja veden 

viipymäaikaa täytyi kasvattaa otsonipäästöjen välttämiseksi. Tällaisessa tapauksessa 

viipymäaikaa saatiin alennettua lisäämällä veteen pieni määrä vetyperoksidia, joka katalysoi 

otsonin hajoamista •OH radikaaleiksi. Veden pH:n ollessa korkeampi otsonia tarvittiin 

enemmän.  

LUT Yliopistossa on kehitetty koronapulssitekniikkaa, joka on osoittautunut lupaavaksi 

lääkeaineiden poistomenetelmäksi. Tuotettu sähköpulssi johdetaan vettä ja happea sisältävään 

reaktoriin, jossa aineet reagoivat muodostaen otsonia ja •OH radikaaleja. Membraani-

bioreaktorilla ja NF suodattimella käsitellystä jätevedestä saatiin poistettua yli 92 % esimerkiksi 

diklofenaakista, karbamatsepiinista, sitalopraamista ja furosemidistä. Erilaisten betasalpaajien 

poistokyky vaihteli välillä 33–82 %. Tekniikka suosii sellaisten yhdisteiden hajoamista, joilla 

on paljon kaksoissidoksia, suuri molekyylimassa ja jotka ovat reaktiivisia •OH radikaalien 

kanssa. Esimerkiksi karbamatsepiini sopii tähän luokitteluun. Radikaalit todettiin tekniikan 

kannalta tärkeämmiksi, kuin otsoni. (Arola et al. 2017, 2018) Ajo et al. (2018) saivat 

tutkimuksessaan sairaalan käsittelemättömästä jätevedestä poistettua 1 kWh/m3 energia-

annoksella parhaimmillaan 87 % analysoiduista 32 lääkeaineesta, lukuun ottamatta biohajoavaa 

kofeiinia. Mukana oli muun muassa karbamatsepiinia, diklofenaakkia ja hydroklooritiatsidia. 

Toisen hoitolaitoksen biologisesti puhdistetusta vedestä saatiin poistettua parhaimmillaan 100 

% lääkeaineista jo 0,5 kWh/m3 annoksella. Tulosten perusteella tekniikkaa kannattaa hyödyntää 

erityisesti jo valmiiksi hyvin puhtaille vesille. 
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Fenton-prosessien erilaisia variaatioita on käytetty muun muassa lääkkeiden ja torjunta-

aineiden poistamiseen vedestä. Perinteisessä prosessissa metalli-ioneita, esimerkiksi Fe2+, 

käytetään katalysoimaan vetyperoksidin hajoamista •OH radikaaleiksi. Prosessin hyviä puolia 

ovat suuri alkunopeus ja se, ettei siihen tarvita valoa. Prosessi vaatii kuitenkin yleensä 

happaman liuoksen, jonka pH on alle 4. Happamuuden säätely nostaa kustannuksia, samoin 

kuin rautalietteen käsittely. (Gil et al. 2019) Sähkö-Fenton on prosessi, joka perustuu 

hydroksyyliradikaalien tuottamiseen sähkövirran avulla. Käsittely on melko tehokas, mutta se 

myös kuluttaa paljon energiaa ja käyttökustannukset ovat suuret. Niiden alentamiseksi Fentonin 

yhdistämistä esimerkiksi biologisiin prosesseihin on tutkittu. (Ganzenko et al. 2017)  

Fotokatalyysin hyödyntämistä UV- tai auringonvalon kanssa on myös tutkittu. Tällaisen 

prosessin laitteisto on varsin helppo koota, ja sitä voidaan ajaa huoneenlämmössä. Katalyysi 

tuottaa sekä •OH että O2
-• radikaaleja, jotka mineralisoivat erilaisia haitta-aineita tehokkaasti. 

Esimerkiksi järvivedestä on saatu vetyperoksidilla ja UV-valolla poistettua 55 % tutkituista 

kahdeksasta lääkeaineesta, kuten atenololista ja klaritromysiinistä. Vastaavasti puhdistetusta 

jätevedestä saatiin poistettua noin 30 % samoista aineista. (Bagheri et al. 2017) 

 

3.2.4. Membraanisuodatus 

Membraanit ovat materiaaleja, joita käytetään suodattamaan hyvin pienikokoisia molekyylejä 

liuoksista. Vesi läpäisee membraanin, jolloin haitta-aineet konsentroituvat kalvon toiselle 

puolelle, ja lopputuloksena saadaan erittäin puhdasta vettä. Suodatus toimii selektiivisesti 

paineen ajamana. Membraaneilla voidaan poistaa monia erilaisia orgaanisia ja epäorgaanisia 

aineita, kuten mikro-organismeja, ravintoaineita ja metalli-ioneja. Membraanit jaetaan yleisesti 

huokoskoon mukaan neljään eri kategoriaan, jotka ovat mikrosuodatus (MF), ultrasuodatus 

(UF), nanosuodatus (NF) ja käänteisosmoosi (RO). Suodatusten eroja on tarkemmin listattu 

taulukossa II. (Shon et al. 2013) 
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Taulukko II. Membraanityyppien ominaisuuksia.  

 MF UF NF RO 

Rakenne Huokoinen, 

isotrooppinen 

Huokoinen, 

epäsymmetrinen 

Hienojakoisen 

huokoinen. 

epäsymmetrinen/ko

mposiitti 

Ei-huokoinen, 

epäsymmetrin

en/komposiitti 

Huokoskoko 50 nm –1 μm 5–20 nm 1–5 nm - 

Käyttöpaine  0,5–5 bar 1–10 bar 7–30 bar 20–100 bar 

Puhtaan veden 

vuo [L m-2 h] 

500–10 000 100–2 000 20–200 10–100 

Tyypillinen 

eroteltava aine 

Kiinteät 

partikkelit 

Kolloidit, 

makromolekyylit 

Ionit, pienet 

molekyylit 

Ionit, pienet 

molekyylit 

Siirto-

mekanismi 

Suodatus ja 

adsorptio 

Suodatus ja 

suosiva adsorptio 

Suodatus, 

sähköstaattisuus, 

diffuusio 

Diffuusio 

(Shon et al. 2013) 

 

Toisin kuin hapetusreaktioissa, ei membraanisuodatuksessa synny hajoamistuotteita, joilla voi 

olla haitallisia ominaisuuksia. Tämän, ja hyvän erottelukyvyn takia membraanit sopivat hyvin 

vedenpuhdistukseen. Membraaneja hyödynnetään yleisimmin osana suurempia prosesseja. 

(Wei et al. 2020) Suodatuksen suurimpia ongelmia on membraanien likaantuminen, ja siitä 

johtuva tehon lasku. Esimerkiksi epäorgaaniset aineet, biotuotteet ja kolloidit voivat saostua 

kalvojen pinnoille. Terävät tai kemiallisesti reagoivat aineet voivat myös vahingoittaa 

membraanin pintaa, mikä altistaa sitä likaantumiselle. Membraanin ja syötön ominaisuudet 

sekä prosessiolosuhteet vaikuttavat kaikki osaltaan likaantumisen nopeuteen ja sitkeyteen. 

Likaantumista voidaan yrittää estää olosuhteita muuttamalla, esikäsittelyä lisäämällä tai 

esimerkiksi kemikaaleilla, jotka estävät kasvustoja membraanin pinnassa. Mekaanista 

puhdistusta voidaan myös joutua käyttämään. Membraanisuodatusta kannattaa suosia vedelle, 

jota on jo puhdistettu jollain muulla tekniikalla. Erityisesti käänteisosmoosiprosessit vaativat 

melko paljon energiaa, mikä kasvattaa käyttökustannuksia.  (Shon et al. 2013) 

Lääkeaineiden poistamista vedestä membraaneilla on tutkittu melko laajalti. Esimerkiksi 

Boleda et al. (2011) tutkivat ultrasuodatuksen, UV:n ja käänteisosmoosin yhdistelmän 

tehokkuutta juomavettä tuottavalla laitoksella. Ennen ultrasuodatusta jokivettä oli jo käsitelty 

kloorilla, koagulaatio-flokkulaatiolla ja hiekkasuodatuksella. Lisäksi vesi kloorattiin uudestaan 

membraanikäsittelyn jälkeen. Sisään otetussa vedessä havaittiin 39 lääkeainetta mitattavissa 

pitoisuuksissa. Lääkeaineista 17 saatiin poistettua 87 % ultrasuodatuksen jälkeen. Parhaiten oli 

poistunut atsitromysiini, jota oli jäljellä alle 10 % alkuperäisestä. Käänteisosmoosin ja 
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kloorauksen jälkeen suurin osa lääkeaineista oli saatu poistettua kokonaan. Iopromidea, 

nikotiinia, bentsoyyliekgoniinia, kotiniinia, parasetamolia, kofeiinia ja erytromysiiniä 

havaittiin konsentraatioissa 2,0–17,2 ng/L. Näistäkin aineista prosessi oli poistanut vähintään 

94 %.  

Ultrasuodatus poistaa lääkeaineita pääasiassa hydrofobisen adsorption kautta, mikä johtaa 

poistotehon laskemiseen ajan myötä. Nanosuodatus taas erottelee aineita adsorption lisäksi 

myös sähköstaattisten voimien ja molekyylien koon perusteella. Lääkeaineet ovat kokonsa 

puolesta otollisempia nanosuodatukselle, joten se toimii yleensä ultrasuodatusta 

tehokkaammin. Varauksettomalla, esimerkiksi polymeeristä valmistetulla NF membraanilla 

koko onkin pääasiallinen erotusperuste. Membraanin ja molekyylien sähköstaattiset voimat 

voivat kuitenkin myös vaikuttaa erotusprosessiin. On havaittu, että negatiivisesti varautuneet 

lääkeaineet, kuten diklofenaakki, ibuprofeiini ja sulfametoksaani poistuvat paremmin 

negatiivisesti varautuneilla membraaneilla. Sekä membraanin, että kohdemolekyylien 

ominaisuuksilla on siis tärkeä rooli suodatuksen onnistumisessa. (Wei et al. 2020) 

Käänteisosmoosissa membraanin eri puolilla vallitsee konsentraatioero. Kun korkeamman 

konsentraation puolelle kohdistetaan painetta, osmoosin suunta muuttuu ja vesi siirtyy 

laimeamman konsentraation puolelle. Kokoon perustuva erottelu on käänteisosmoosin tärkein 

erottelutekniikka, ja periaatteessa tekniikalla voisi olla mahdollista poistaa kaikki 

lääkeainejäämät vedestä. Käänteisosmoosia voidaan käyttää myös esimerkiksi suolan 

poistamiseen merivedestä. RO membraanien poistoteho on todettu korkeaksi muun muassa 

diklofenaakille ja ibuprofeenille (yli 98 %) sekä kofeiinille ja parasetamolille (yli 92 %). 

Samoin kuin nanosuodatuksessa, myös käänteisosmoosissa erotteluun voivat vaikuttaa 

sähköstaattisuus sekä hydrofobinen adsorptio. Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että RO poisti 

85 % varauksettomista lääkeaineista ja 99 % ionisista. Nanosuodatuksessa samalla 

käyttöpaineella saadaan aikaan parempi veden permeabiliteetti, kuin vastaavalla RO 

membraanilla, minkä takia nanosuodatus voi olla tehokkaampi ja edullisempi tapa 

lääkeaineiden erottamiseen vedestä. (Wei et al. 2020) 

Yksi kiinnostavimmista membraaneja hyödyntävistä tekniikoista ovat membraanibioreaktorit, 

joissa yhdistyvät biologinen hajoaminen ja membraanisuodatus. Tällaisissa reaktoreissa 

käytetään yleensä mikro- tai ultrasuodatusmembraaneja, joiden huokoskoko vaihtelee välillä 

0,05–0,4 μm. Bioreaktorissa syntyvät bakteerien yhteenliittymät ja kiintoaines poistetaan 
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membraanisuodatuksella perinteisen laskeutuksen sijaan. Reaktorien kokoonpanot vaihtelevat 

tilanteen mukaan. Membraanit voidaan esimerkiksi upottaa suoraan biologisesta käsittelystä 

saatavaan veteen. Tämäntyyppisellä reaktorilla havaittiin muun muassa parasetamolin ja 

ketoprofeenin poistuvan varsin hyvin, kun taas sulfametoksaani ja roksitromysiini vastustivat 

biologista hajoamista. Osa hajoamistuotteista kulki myös membraanisuodatuksen läpi. 

Membraanibioreaktoriin olisikin hyvä liittää esimerkiksi hapetusprosesseja tai tehokkaampia 

membraaneja (NF, RO) optimaalisen puhtauden saavuttamiseksi. (Tambosi et al. 2010) 

Parikkalan kunnan jätevedenpuhdistus uudistettiin hiljattain LUT yliopiston tutkimuksen 

pohjalta. Reilun 5 000 asukkaan vuosittain tuottamat noin 120 000 kuutiota jätevettä käsitellään 

nykyään uudella membraanibioreaktorilaitoksella, jonka investointikustannukset olivat noin 5 

miljoonaa euroa. Lääkeaineiden poistotehokkuus parani huomattavasti aikaisempaan 

aktiivilieteprosessiin verrattuna, ja käsitellyn veden laatu pysyy tasaisempana. (Yle. 2019) 

 

3.3. Käytössä olevia prosesseja 

Erityisesti lääkeaineiden poistamiseen suunniteltuja vedenpuhdistusprosesseja on jo otettu 

käyttöön joissain paikoissa. Tanskassa aloitettiin vuonna 2014 Herlevin sairaalassa kokeilu, 

jossa sairaalan jätevedet puhdistetaan omalla laitoksellaan, sen sijaan että ne laskettaisiin 

kunnalliseen viemäriin. Sairaaloiden jätevesissä on aina korkeita pitoisuuksia lääkeaineita, ja 

tavoitteena olikin keskittää puhdistus tällaiselle pistemäiselle päästölähteelle, ennen kuin 

lääkeaineet pääsevät laimenemaan suurempaan vesimäärään. Sairaalan päivässä tuottama 500 

m3 jätevettä ohjataan suoraan useita eri tekniikoita yhdistävään prosessiin, jonka 

pilotointivaiheen virtauskaavio on esitetty kuvassa 9. (DHI. 2016)  
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Kuva 9. Herlevin sairaalan jätevedenpuhdistamon prosessi. Kahteen linjastoon jaetussa aktiivihiili, otsonointi, UV 

-systeemissä alempi järjestys todettiin tehokkaammaksi, joten ylemmän linjan järjestys muutettiin pilotointijakson 

jälkeen vastaavaksi. (DHI. 2016, tekstit käännetty) 

 

Ensimmäisenä vedestä siivilöidään pois kiinteä aines 1,5 mm suodatuksella, jonka jälkeen vesi 

johdetaan membraanibioreaktoriin. Typpi ja fosfori poistuvat reaktorissa ja vesi suodatetaan 

0,2 μm membraanien läpi. Erotetut kiintoaineet kuivataan ja poltetaan. Esimerkiksi ibuprofeeni 

ja parasetamoli poistuvat lähes täydellisesti jo tässä vaiheessa. EU:n tarkkailulistalla olevat 

antibiootit atsitromysiini, klaritromysiini ja erytromysiini poistuivat vain osittain, noin 17 %, 

45 % ja 85 % kukin. Diklofenaakin määrä lisääntyy kemiallisen muuntumisen seurauksena. 

Käsittelyä jatketaan tämän jälkeen kahdella rinnakkaisella linjalla. Pilotointivaiheessa linjoilla 

kokeiltiin kahta eri järjestystä. Linjalla 1 vesi kulki ensin jyvämäisen aktiivihiilen (GAC) läpi, 

minkä jälkeen se otsonoitiin ja käsiteltiin lopuksi UV-valolla. Linjalla 2 tehtiin ensin otsonointi 

ja sen jälkeen aktiivihiili- ja UV-käsittelyt. Pilotoinnin lopuksi linjan 1 poistokyky todettiin 

huonommaksi, ja aktiivihiilen kulutus suuremmaksi, joten linja muutettiin vastaamaan linjan 2 

kokoonpanoa. Veden poistuessa käsittelylinjastoilta jopa 99,9 % lääkeaineista on saatu 

poistettua. Mainitut antibiootit poistuivat melko hyvin jo otsonoinnin jälkeen, samoin 

diklofenaakki. Myös muun muassa hankalasti käsiteltävä karbamatsepiini saatiin lähes 

täydellisesti poistettua. (DHI. 2016)  
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Herlevin prosessi toimii tehokkaasti. Vastaavanlaisen ratkaisun tekemistä voitaisiin harkita 

muissakin sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Samoja tekniikoita voitaisiin hyödyntää myös 

kunnallisilla puhdistamoilla. Hankkeen investointikustannukset olivat noin 3,3–4,7 miljoonaa 

euroa, ja operointi ja kunnossapitokustannukset noin 1,45 €/m3. Veden syöttämisestä 

kunnalliseen viemäriin voi lisäksi tulla kustannuksia, mutta käytännössä vesi on tarpeeksi 

pudasta luontoon laskemiselle prosessin jälkeen, jolloin tämä voidaan välttää. (DHI. 2016) 

Sveitsissä lääkeaineita pyritään poistamaan pistelähteiden sijaan kunnallisilla puhdistamoilla. 

Tämä tapahtuu lisäämällä olemassa olevan puhdistuksen jatkoksi lääkeaineiden poistoon 

kohdennettuja tekniikoita. Eri laitoksilla käytetään hieman erilaisia käsittelyjä, mutta hapetus 

otsonoinnilla ja adsorptio aktiivihiilellä ovat yleisesti käytettyjä tekniikoita. Useimmilla 

laitoksilla prosessiin on yhdistetty otsonointi ja hiekkasuodatus. Tällaisen prosessin 

virtauskaavio on esitetty kuvassa 10. (McArdell. 2019) 

 

 

Kuva 10. Jäteveden otsonointi ja hiekkasuodatus. (McArdell. 2019, tekstit käännetty) 

 

Otsonointireaktorin syvyys on noin 6–8 m, ja se koostuu 6–8 kammiosta. Otsonia käytetään 

noin 0,4–0,6 g O3/g DOC, ja se lasketaan yleensä ensimmäiseen kammioon injektoimalla tai 

diffuusiolla. Veden viipymäaika on vähintään 13 minuuttia. Tekniikka vaatii biologisesti 

aktiivisen jälkikäsittelyn, kuten hiekkasuodatuksen. Lääkeaineiden poistaminen tällaisella 

prosessilla on kestävä, taloudellinen ja teknisesti toteutettavissa oleva vaihtoehto. (McArdell. 

2019)  
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Lisäksi jo käytössä, tai suunnitelmissa olevia yhdistelmiä on useita. Jauhemaista aktiivihiiltä 

(PAC) voidaan esimerkiksi syöttää erilliseen reaktoriin, jonka jälkeen vesi ja kiintoaine 

erotetaan sedimentaatiolla ja hiekkasuodatuksella. Aktiivihiilen kulutus on noin 1,5 g PAC/g 

DOC. Samaan kulutukseen päästään myös, jos aktiivihiili ja flokkulantti sekoitetaan veteen ja 

johdetaan hiekkasuodatukseen, joka kerää PAC:n ja toimii myös reaktioalustana. Aktiivihiili 

voidaan vaihtoehtoisesti sekoittaa suoraan biologiseen vaiheeseen, mutta tällöin sen kulutus 

nousee, ja on noin 2–3 g PAC/g DOC. PAC-prosessit ovat kestäviä ja tehokkaita 

mikrokokoisten haitta-aineiden poistamiseen ja niillä saavutetaan yleensä parempi DOC 

poistoaste, kuin otsonoinnilla. Käytetty PAC kerätään aina talteen suodattamalla. Aineen 

puhdistaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, vaan käytetty jauhe hävitetään polttamalla. 

Suodatuksen helpottamiseksi voidaan joutua käyttämään esimerkiksi rautapohjaisia 

flokkulantteja. Saatavissa olevan aktiivihiilen ominaisuudet voivat myös vaihdella. (McArdell. 

2019)  

Jauhemaisen aktiivihiilen sijaan voidaan käyttää jyvämäistä versiota, jota myös Herlevin 

prosessi hyödyntää. Olemassa olevia hiekkasuodattimia voidaan esimerkiksi muuntaa GAC-

suodattimiksi. Tällöin prosessissa ei tarvita flokkulanttien tapaisia lisäaineita, ja käytetty 

aktiivihiili voidaan puhdistaa ja uudelleenkäyttää. Prosessin operointi on yksinkertaista, mutta 

tekniikkaa ei vielä ole kokeiltu täydessä mittakaavassa, vaan sen tutkimukset ovat edelleen 

kesken. Jyvämäistä aktiivihiiltä käytetään kuitenkin jo myös Sveitsin puhdistamoilla yhdessä 

liikkuva peti – ja otsonointiprosessien kanssa. (McArdell. 2019) 

 

4. METALLIORGAANISET RAKENTEET 

Metalliorgaaniset rakenteet, eli MOF-rakenteet ovat viime vuosituhannen loppupuolella 

kehitettyjä huokoisia yhdisteitä, joita kutsutaan joskus myös nimellä PCP (Porous Coordination 

Polymers). Rakenteita valmistetaan kahdesta pääraaka-aineesta: orgaanisesta ligandista sekä 

metallia sisältävästä epäorgaanisesta yhdisteestä. MOF:lle tyypillinen haaroittuva rakenne 

muodostuu, kun orgaaniset ligandit tarttuvat metalleihin ja yhdistävät niitä muodostaen kiteitä. 

Verkkorakenteen sisälle jää tyhjää tilaa, jota voidaan hyödyntää. Kuvassa 11 on esitetty yksi 

ensimmäisistä todennetuista metalliorgaanisista rakenteista, MOF-5. Se muodostuu 

tereftalaatista ja sinkkiyhdisteestä Zn4O. Kuutiomainen kiderakenne syntyy kuuteen eri 
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suuntaan haarautuvan sinkkikeskuksen, ja jokaista kahta sinkkiä yhdistävän orgaanisen tuen 

avulla. (Yaghi. 2013) 

 

 

Kuva 11. MOF-5 -rakenteen rakennuskappaleet, yksittäinen kide ja koko kiderakenne. Keltainen alue kuvaa tyhjää 

tilaa, jonka käyttöönottoon rakenteiden sovellukset pääosin pohjautuvat. (Yaghi. 2013) 

 

Orgaaninen aine muodostaa ohuet seinämät metallikeskusten välille, minkä ansiosta 

rakenteesta tulee hyvin huokoinen. Esimerkiksi kuvan MOF-5:n pinta-ala on noin 2 900 m2/g, 

eli yksi gramma ainetta vastaa kokonaisen jalkapallokentän pinta-alaa. Parhaimmillaan MOF-

rakenteen pinta-ala voi yli 10 000 m2/g, mikä on selvästi enemmän kuin perinteisillä 

adsorbenteillä. Esimerkiksi zeoliittien pinta-ala on yleensä noin 500 m2/g luokkaa, ja 

piioksideilla noin 1 000 m2/g. Zeoliittien huokoset ovat hyvin pieniä, ja piioksideilla taas suuria. 

MOF-rakenteiden huokoskoko voi vaihdella välillä 10-10–10-9 m, eli ångströmeistä 

nanometreihin. (Dhakshinamoorthy et al. 2014. Horiuchi et al. 2016. Remyan et al. 2018. 

Yaghi. 2013) 

Korkean pinta-alan lisäksi MOF-rakenteissa kiinnostavaa on niiden muokattavuus. Syntyvän 

rakenteen muoto määrittyy aina metalliyhdisteen haarautuvuuden mukaan. Orgaaninen ligandi 

taas vaikuttaa sisälle jäävien huokosten kokoon. Lähtöaineet oikein valitsemalla voidaan siis 

saada aikaan juuri halutunlaisia rakenteita. Tällaisten pysyvärakenteisten, suunniteltavien 

yhdisteiden kehittäminen oli pitkään tavoitteena ennen metalliorgaanisten rakenteiden 

löytymistä. Orgaanista yhdistettä muuttamalla voidaan saada aikaan funktionalisoituja 

huokosia, ja tehdä niistä esimerkiksi selektiivisiä. Perinteisillä materiaaleilla huokosten tai 

varsinkaan sisääntuloaukkojen kokoon ei ole pystytty vaikuttamaan samalla lailla. Esimerkiksi 

MOF-74:llä on yksi suurimmista tunnetuista sisääntuloaukoista, joka salli jopa proteiinien 

adsorboinnin. (Yaghi. 2013) 
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Rakenteiden nivelinä voidaan käyttää esimerkiksi siirtymä-, maa-alkali- tai p-lohkon metalleja 

sekä aktinoideja. Useiden metallien seoksia on myös onnistuttu käyttämään. MOF:n aktiivisuus 

on parempi, kuin rakennusaineena käytetyillä metalliyhdisteillä, mutta kemiallinen, 

hydroterminen ja lämmönkestävyys ovat heikompia. Orgaanisena materiaalina käytetään usein 

typpipitoisia aromaattisia yhdisteitä ja multivalentteja aromaattisia karboksyylihappoja. 

Synteesit tehdään usein nestefaasissa, jolloin metallisuolat ja orgaaninen liuos valmistellaan 

erikseen ennen sekoittamista. Liuottimen lisääminen kiinteän suolan ja orgaanisen aineen 

seokseen on myös melko yleinen tapa. Liuottimen valinnalla voidaan vaikuttaa lopputuotteen 

reaktiivisuuteen, liukoisuuteen, hapetus-pelkistyspotentiaaliin ja vakauteen. Laboratorio-

olosuhteissa synteesit tehdään usein autoklaaveissa ja korkeissa lämpötiloissa. Muun muassa 

ultraäänellä, mikroaalloilla ja sähköllä avustettuja, niin sanotusti vihreämpiä synteesejä on 

kuitenkin myös kehitetty. (Remya et al. 2018) 

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä MOF-rakenteiden suunnittelussa on niiden stabiliteetti. Tämä 

tarkoittaa muun muassa kemiallista, hydrotermistä, termistä ja mekaanista vakautta. Nämä 

ominaisuudet vaikuttavat rakenteisiin alusta asti, sillä vain tarpeeksi vakaat rakenteet voidaan 

identifioida, ja niitä voidaan hyödyntää erilaisissa sovelluksissa. Oikean rakenteen valinta 

oikeaan käyttötarkoitukseen on tärkeää, sillä kaikki MOF:t eivät esimerkiksi pysy koossa 

vesiliuoksessa. Suurin tekijä rakenteen vakaudessa on orgaanisen aineen ja metallin välisen 

sidoksen vahvuus. Teoriassa liuottimet, jotka voivat vaikuttaa metalli-ioneihin ja joilla on 

korkea suhteellinen permittiivisyys voivat erottaa ionipareja ja aiheuttaa rakenteen hajoamista. 

Kiderakenteen koossapysyminen vedessä riippuu siitä, ovatko rakennetta koossapitävät voimat 

tarpeeksi suuria kestämään vapaan energian termodynaamisen erotuksen ennen ja jälkeen 

vesiliuokseen joutumista. Esimerkiksi MIL-101(Cr) ja UiO-66 ovat tarpeeksi vahvoja jopa 

kiehuvassa vedessä koossapysyäkseen. (Dhakshinamoorthy et al. 2014. Remya et al. 2018)  

Rakenteen terminen stabiliteetti, eli vakaus eri lämpötiloissa, liittyy myös sidosten 

koossapysymiseen. Termistä stabiilisuutta voidaan parantaa käyttämällä korkeavalenssisia 

metalleja yhdessä oksianioni-linkkereiden kanssa. Hydroterminen stabiliteetti taas tarkoittaa 

rakenteen kykyä selvitä korkeista lämpötiloista kosteassa ympäristössä. Sitä voidaan kasvattaa 

lisäämällä MOF:n rakenteeseen hydrofobisia ryhmiä tai perfluorilinkkereitä, sekä muuttamalla 

rakenteen atomien tai molekyylien välisiä sidoksia. Rakenteiden mekaaniseen lujuuteen on 

melko vaikeaa vaikuttaa, koska korkea huokoisuus luonnollisesti johtaa myös helpommin 
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särkyvään rakenteeseen. Mekaanista lujuutta voidaan kuitenkin kasvattaa ainakin väliaikaisesti 

täyttämällä huokoset liuottimella. (Remya et al. 2018) 

Kemiallinen stabiliteetti on melko korkea azolaattia (C5H4NO2) sisältävillä rakenteilla vahvojen 

metalli-typpisidosten ansiosta. Divalenttiset metallit luovat vahvoja sidoksia typpilinkkereihin, 

kun taas trivalenttiset oksianioni-yhdisteisiin. Tällaiset MOF-rakenteet ovat hyvin kestäviä 

vedessä. Eri rakenteiden stabiilisuutta voidaan myös kasvattaa esimerkiksi monivalentisilla 

metalli-ioneilla, kuten Zn2+, Co2+, Cr3+, Fe3+ ja Zr4+. Kaksi ensimmäistä ovat niin sanotusti 

pehmeitä, eli suuria ja hyvin polarisoitavissa olevia ioneita, joiden yhdistäminen erilaisiin 

typpeä sisältäviin heterosyklisiin yhdisteisiin kasvattaa kemiallista kestävyyttä. Muille ioneille 

suositellaan käytettäväksi pehmeitä ligandeja, kuten triatsoleita, imidatsoleita ja tetrasoleja. 

(Remya et al. 2018) MOF-rakenteita voidaan muokata myös muilla tavoin, kuten liittämällä 

rakenteeseen ylimääräisiä funktionaalisia ryhmiä. Esimerkiksi hydrofobisuuden kasvattaminen 

voi helpottaa polaaristen liuosten kanssa toimimista, samoin selektiiviseen adsorptioon 

pystyvien funktionaalisten ryhmien lisääminen rakenteeseen. (Bhadra et al. 2015) 

 

4.1. Käyttökohteet 

MOF-rakenteiden yleisin käyttökohde on kaasujen varastointi, mikä johtuu rakenteiden 

suuresta pinta-alasta. Varastoitavia kaasuja voivat olla esimerkiksi metaani tai vety. 

Rakenteiden avulla voidaan myös erotella muun muassa hiilidioksidia muista kaasuista. 

(Pettinari et al. 2017) Kaasujen varastointia voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi 

kaasuautoissa. Kun tankki täytetään MOF-rakenteilla, voidaan kapasiteetti helposti tuplata. 

Tämä selittyy sillä, että yleensä vapaasti liikkuvat kaasumolekyylit pakkautuvat tiiviisti 

rakenteen huokosiin. Kaasua ei myöskään tarvitse puhdistaa ennen tankkausta, vaan rakenne 

kestää mahdolliset epäpuhtaudet varsin hyvin. Kokeessa, jossa kaasuautolla ajettiin yhteensä 

28 000 km vain noin 10 % huokoisuudesta menetettiin. (Yaghi. 2013) 

Rakenteita voidaan hyödyntää myös biolääketieteessä lääkkeiden kuljettamiseen kehon sisällä, 

jolloin lääkeaineet vapautuvat halutulla alueella. Joillain MOF:lla on myös antibakteriaalisia 

ominaisuuksia. Tiettyjä rakenteita voidaan myös käyttää luminesenssin tuottamiseen. Tällöin 

niiden aiheuttamaa säteilyä voidaan käyttää apuna muiden aineiden havaitsemisessa. 

Polttoaineteollisuudessa rakenteita voidaan käyttää poistamaan öljystä vaarallisia rikki- ja 
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typpiyhdisteitä. Joillain rakenteilla on myös magneettisia ja sähkökemiallisia sovelluksia sekä 

katalyyttisiä ominaisuuksia. (Pettinari et al. 2017) 

Korkea huokoisuus ja useat aktiiviset kohdat tekevät MOF-rakenteista optimaalisia 

adsorbenttejä. Suurin osa rakenteiden vedenpuhdistussovelluksista keskittyykin haitta-aineiden 

adsorptioon. Rakenteiden selektiivisyys ja regenerointimahdollisuus ovat myös tärkeitä 

tekijöitä, joiden takia MOF:t nähdään lupaavana tekniikkana. Syntetisoidut rakenteet ovat 

hienojakeista, puuterimaista jauhetta. Kuvassa 12 esimerkkinä MIL-101(Cr). 

Vedenpuhdistuksessa rakenteiden käytölle on kaksi mahdollista tietä. Rakenteet voidaan 

sekoittaa suoraan käsiteltävän veden sekaan. Tällöin ne on kuitenkin lopuksi jotenkin 

poistettava liuoksesta. Toinen vaihtoehto on jotenkin rajata kiteiden pääsemistä veteen. Tämä 

voidaan tehdä esimerkiksi pakkaamalla kiteet kolonniin tai yhdistämällä ne membraaniin. 

Seuraavassa kappaleessa perehdytään hieman tarkemmin MOF-rakenteiden kiinnittämiseen 

erilaisiin alustoihin. (Li, Chen et al. 2016. Pettinari et al. 2017)  

 

 

Kuva 12. MOF-rakenteet ovat hyvin hienojakeisia aineita. Kuvassa MIL-101(Cr) -jauhetta. (Zhao et al. 2015) 

 

MOF-adsorptiota voidaan käyttää sekä epäorgaanisille että orgaanisille yhdisteille. 

Epäorgaanisia MOF-rakenteilla poistettuja aineita ovat muun muassa raskasmetallit kuten 

elohopea, arsenikki ja kromi, sekä esimerkiksi fluoridi, seleniitti ja selenaatti. Orgaanisista 

aineista erityisesti sellaisia, jotka eivät hajoa luonnostaan tai hapetusmenetelmillä kannattaa 

adsorboida. Esimerkiksi organoarseeni- ja aromaattiset yhdisteet, lääke-, torjunta- ja väriaineet, 

henkilökohtaiset hygieniatuotteet, öljyt sekä fenolit ja sokerit voivat olla tällaisia aineita. (Li, 

Chen et al. 2016. Pettinari et al. 2017)  
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4.2. Alustat 

MOF-rakenteet ovat joustamattomia, melko herkkiä rikkoutumiselle, ja voivat myös tarttua 

kiinni toisiinsa. Rakenteiden erottaminen liuoksista vaatii esimerkiksi suodattamista tai 

sentrifugointia, ja uudelleenkäyttö voi joskus olla hankalaa. Tämän takia MOF-rakenteita on 

pyritty sitomaan alustoihin, joiden hallitseminen on helpompaa. Adsorption jälkeen alustat 

voidaan yksinkertaisesti nostaa pois käsitellystä liuoksesta. Parhaassa tapauksessa ne voidaan 

myös puhdistaa adsorboidusta aineesta sopivalla liuottimella, ja uudelleenkäyttää. (Wang et al. 

2014) MOF-rakenteista voidaan myös tehdä nanokomposiitteja polymeerien kanssa. Näin 

rakenteita voidaan hyödyntää esimerkiksi membraaneissa. Membraanien ja MOF-rakenteiden 

yhdistelmiä on tutkittu erityisesti erilaisten kaasusovellusten yhteydessä. (Pettinari et al. 2017)  

Esimerkiksi polymeerikomposiitit, jotka on tehty selluloosasta, polysulfonista tai 

polyvinyyliamineista, on todettu toimiviksi MOF-alustoiksi niiden vakauden sekä lämmön ja 

happo-emäs kestävyyden ansiosta. Polymeerejä voidaan myös 3D-tulostaa, jolloin alustan 

rakenne voidaan suunnitella tarkkaan, kuten kuvan 13 tapauksessa on tehty. Alustan pinta-ala 

voidaan maksimoida, jolloin siihen kiinnittyy mahdollisimman paljon vaikuttavaa ainetta, eli 

MOF:ia. Rakenteet voivat kiinnittyä alustaan eri tavoin. Jotkin rakenteet voivat kasvaa suoraan 

kiinni pintoihin, jolloin kiinnittyminen tapahtuu suoraan synteesiliuoksessa. (Wang et al. 2014) 

Joissain tapauksissa voidaan joutua käyttämään sidosainetta. Esimerkiksi Xie et al. (2015) 

käyttivät tolueenilla ohennettua silikonitiivistettä liimana päällystäessään rautalankaa MIL-

101(Cr)-rakenteella. Lanka päällystettiin ensin kauttaaltaan liimalla, jonka jälkeen jauhe tarttui 

siihen. Tämä toistettiin useampaan kertaan, kunnes päällyste oli halutun paksuinen.  
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Kuva 13. ABS-muovista 3D-printattuja alustoja, joihin on kasvatettu MOF-rakennetta päälle. Puhdas ABS näkyy 

valkoisessa 0-muodossa. Loput alustoista on päällystetty numeron osoittamalla määrällä Cu-BTC -kerroksia. 

(Wang et al. 2014) 
 

Polymeerien lisäksi MOF-rakenteiden kasvatusalustoiksi on kokeiltu myös muunlaisia 

ratkaisuja, esimerkiksi kankaita. Tällaisia funktionalisoituja materiaaleja voitaisiin käyttää 

esimerkiksi suojapukujen tekemiseen. Kangas tarjoaa MOF-sovelluksiin joustavuutta, korkean 

vetolujuuden ja vakaan verkkomaisen rakenteen. Kangas on lisäksi monipuolista, kevyttä, 

hengittävää ja melko edullista materiaalia. Perinteiset kankaat ovat joko kudottuja tai 

neulottuja. Uudempi keksintö ovat kuitukankaat, joita voidaan valmistaa esimerkiksi 

kemiallisesti sähkökehruulla. Tällaisissa kankaissa ei ole samalla lailla rakoja kuitujen välissä, 

kuten perinteisesti valmistetuissa, ja niiden pinta-ala on suuri suhteessa tilavuuteen. 

Materiaalina käytetään muun muassa polymeerejä, joiden avulla kankaan rakennetta voidaan 

kontrolloida nanotasolla, ja mukaan voidaan liittää erilaisia aktiivisia aineita. 

Polymeerikankaista muun muassa polypropeeneja, polyamideja ja polyakryylinitriilejä on 

käytetty MOF:n kanssa. Luonnonkuituja, kuten puuvillaa, silkkiä ja villaa voidaan myös 

käyttää. (Phadatare et al. 2019) 

MOF-rakenteiden lisääminen kuitukankaisiin esimerkiksi sähkökehruulla on melko helppoa, 

mutta tekniikkaa voidaan soveltaa vain sopiville MOF-polymeeri-pareille. Lisäksi MOF:n 

aktiivinen pinta-ala pienenee polymeeriin sekoittuessaan. Perinteisille kankaille on sovellettu 

monia erilaisia tekniikoita. Suoraan pinnoille kasvattaminen voi toimia joillekin MOF:lle, 
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mutta ei kaikille. Tällainen prosessi vie myös enemmän aikaa, ja toteutukseen vaaditaan usein 

korkeita lämpötiloja. Kangas voi myös vaatia esikäsittelyä, ennen kuin MOF-kiteet tarttuvat 

siihen kunnolla. Esimerkiksi metallioksideja, kuten ZnO, TiO2 tai Al2O3 voidaan käyttää 

muodostamaan kankaan pintaan kidealkioita, joiden päälle MOF-kiteet alkavat kasvaa. 

Merserointia, eli kankaan käsittelyä NaOH-liuoksella on myös kokeiltu. Valmiita partikkeleita 

voidaan kiinnittää kankaisiin esimerkiksi suihkuttamalla. Parhaimmillaan tällaiset tekniikat 

ovat suoraviivaisia ja tehokkaita tapoja hyödyntää luonnonkuituisia kankaita. MOF-

kangassovellukset ja tekniikat vaativat vielä kuitenkin paljon kehitystyötä. Ongelmia on 

esimerkiksi päällysteen tasaiseksi saamisessa niin, että rakenteiden ominaisuudet kuitenkin 

edelleen säilyvät ja ne pysyvät vakaina. Materiaalien kierrätys on myös tärkeä tutkimuskohde. 

(Phadatare et al. 2019)  

Joillain MOF-rakenteilla on myös antibakteriaalisia ominaisuuksia, joiden lisääminen 

kankaaseen voi olla mielenkiintoinen tutkimuskohde esimerkiksi suodattimissa käytettäväksi. 

Tutkimuksissa on muun muassa havaittu, että polyeteenilevyyn lisätty MOF, joka koostuu 

hopeasta ja 4,4-bipyrazolylistä, pystyi tuhoamaan 24 tunnissa kolme eri bakteerikasvustoa 

kokonaan. Esimerkiksi Staphylococcus aureus -kokkibakeeri tuhoutui 90 prosenttisesti jo 

kahdessa tunnissa. (Pettinari et al. 2017) 

 

4.3. MOF-rakenteet katalyytteinä 

Katalyysejä käytetään useissa eri sovelluksissa, ja uusien, entistä tehokkaampien katalyyttien 

kehittäminen on tärkeä tutkimuskohde. MOF-rakenteiden käyttö heterogeenisissä 

katalyyseissä, joissa kiinteä katalyytti vaikuttaa neste- tai kaasufaasin orgaaniseen 

yhdisteeseen, on yleistynyt viime aikoina. Rakenteiden suuri huokoisuus ja pinta-ala, 

adsorptiokyky, käytettävissä olevan tilavuuden helppo saavutettavuus ja muokattavuus sekä 

asymmetrinen selektiivisyys ovat katalyytille tärkeitä ominaisuuksia. Aktiivisten kohtien 

identtisyys, tiheys ja saavutettavuus parantavat myös rakenteiden katalyyttisiä ominaisuuksia. 

Lisäksi aktiiviset kohdat ovat pääasiassa rakenteiden sisällä, mikä mahdollistaa aineensiirron 

liuoksesta katalyyttiin. MOF-rakenteita voidaan myös muokata erilaisiin tilanteisiin sopiviksi. 

Esimerkiksi siirtymämetalleita käytettäessä niiden taipumus Lewisin hapon (H+) kantamiseen, 

yhdistymisreaktioiden edistämiseen sekä hapetus-pelkistysreaktioiden läpikäymiseen 

vaikuttavat aktiivisten kohtien yleisyyteen. (Dhakshinamoorthy et al. 2014. Remya et al. 2018) 
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Myös rakenteita, jotka toimivat katalyyttinä yhtä aikaa useammalle reaktiolle on saatu aikaan. 

Tämä mahdollistaa niin sanotut yhden astian prosessit. (Horiuchi et al. 2016) 

MOF-rakenteiden vakaus esimerkiksi polaarisissa liuottimissa, amiineissa ja alkoholeissa tai 

muuten haastavissa reaktio-olosuhteissa on herättänyt kysymyksiä niiden soveltuvuudesta 

katalyyteiksi. Tutkimuksissa on kuitenkin onnistuttu kehittämään useita kestäviä rakenteita, 

kuten MIL-53(Al), ZIF-8 ja MIL-101(Cr). Rakenteita voidaan käyttää esimerkiksi 

katalysoimaan orgaanisia synteesejä, kuten Friedel-Crafts -alkylointia tai hydrolyysejä, 

hapetus-pelkistysreaktioita ja yhdistämisreaktioita. (Dhakshinamoorthy et al. 2014. Remya et 

al. 2018) Esimerkiksi Li, Guo et al. (2016) tutkivat MIL-101(Fe), MIL-100(Fe), MIL-53(Fe) ja 

MIL-88B(Fe) -rakenteiden käyttöä Acid Orange 7 -väriaineen adsorboinnissa, sekä persulfaatin 

katalysoinnissa. Adsorptiossa poistui 3,8–33,2 % väriaineesta, ja hapetuksella päästiin 

parhaillaan 97 % poistoon. Kuvassa 14 on esitetty oletettu mekanismi MIL-101(Fe):n 

katalysoimalle persulfaatin hajoamiselle. Katalyysi tapahtuu, kun persulfaatti siirtyy rakenteen 

huokosissa olevien aktiivisten ja katalyyttisten metallikeskusten luo. Kuvassa listattujen 

hapetusreaktioiden kautta syntyy •OH ja SO4
-• -radikaaleja, jotka hapettavat väriainetta. (Li, 

Guo et al. 2016) 

 

 

Kuva 14. Oletettu mekanismi Acid Orange 7 -väriaineen poistolle MIL-101(Fe) -rakenteella. Ohessa 

katalyysireaktiot. (Li, Guo et al. 2016. Käännetty suomeksi)  

 

Joillain MOF-rakenteilla on myös fotokatalyyttisiä ominaisuuksia. Rakenteiden muokattavuus 

mahdollistaa katalyysissä hyödynnettävän aallonpituusalueen laajentamisen. Muokattavuuden 

kautta voidaan myös tutkia ja oppia ymmärtämään rakenteen ja aktiivisuuden vaikutusta 

fotokatalyyttiseen toimintaan. (Horiuchi et al. 2016. Xiao et al. 2019) MOF-rakenteiden 
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valonkeräysominaisuuksia voidaan muokata esimerkiksi orgaanisen ligandin kautta. Muun 

muassa orgaanisia yhdisteitä, joissa on NH2 -ryhmä, on käytetty. Pinnoille voidaan myös lisätä 

sellaisia funktionaalisia ryhmiä, jotka keräävät valoa tehokkaasti. Jotkin metallit voivat 

esimerkiksi toimia fotokatalyyttisesti. Muokattujen rakenteiden hyödyntämää aallonpituutta on 

saatu nostettua noin 600 nm paikkeille. Vielä laajemmalle alueelle on päästy lisäämällä 

rakenteisiin porfyriini-yhdisteitä. Ne ovat rengasrakenteisia, konjugoituneita aineita joilla on 

vahva väri ja taipumus absorboida näkyvää valoa. MOF- porfyriinikomposiitit voivat 

hyödyntää valon aallonpituuksia jopa välillä 200–800 nm. (Xiao et al. 2019)  

Monia rautapohjaisia aineita, kuten magnetiittia Fe3O4 ja hematiittia Fe2O3, käytetään 

katalyytteinä. Tutkimuksissa on havaittu, että MIL-ryhmään kuuluvat MOF:t, joiden metalliosa 

on rautaa, voivat saada aikaan tehokkaampaa haitta-aineiden hajoamista kuin perinteiset 

katalyytit. Rautapohjaiset MIL-rakenteet ovat sekä tehokkaita adsorboijia että orgaanisten 

haitta-aineiden hajottajia. Rakenteita on käytetty sekä katalyyseissä että fotokatalyyseissä. (Li, 

Guo et al. 2016) MOF(Fe)-rakenteiden rauta-okso ryhmät osoittavat laajaa absorptiotaipumusta 

näkyvän valon aallonpituuksilla. Rautapohjaisia rakenteita on tutkittu paljon myös sen takia, 

että rautaa on saatavilla suurissa määrissä edullisesti. (Li et al. 2019)  

Fotokatalyysin onnistumisen kannalta prosessissa on kolme tärkeää vaihetta. Valon 

kerääminen, elektronien virittyminen eli elektronien ja aukkojen erottuminen sekä pinnan 

hapetus-pelkistysreaktiot. MOF-rakenteet ovat hyvin yhtenäisiä, eikä suuria eroja eri huokosten 

välillä yleensä ole, mikä vähentää elektroniaukkorekombinaatiota. Huokosten lyhyt välimatka 

helpottaa elektronisten varausten kantajien toimintaa ennen reaktiota substraatin kanssa, mikä 

parantaa elektronien ja aukkojen separaatiota. (Xiao et al. 2019) Tätä separaatiota on parannettu 

myös käyttämällä rakenteissa kokatalyyttejä. Ne vaikuttavat esimerkiksi varausten 

siirtomatkoihin ja aktiivisten kohtien käytön tehokkuuteen. Perinteisissä 

puolijohdinkatalyyteissä käytetyt kokatalyytit ovat useimmiten metalleja, kuten platinaa. 

Pintojen hapetus-pelkistysreaktioita pystyttäisiin tehostamaan hyödyntämällä yhtä aikaa sekä 

elektronit että vapaat aukot. Nykyisellään lähes kaikki veden pilkkomiseen liittyvät MOF-

fotokatalyysit hyödyntävät ainoastaan puolet reaktiosta, jolloin elektronit tai tyhjät tilat voivat 

jäädä hyödyntämättä. (Horiuchi et al. 2016. Xiao et al. 2019) 
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4.4. Esimerkkejä lääkeaineiden adsorptiosta 

MOF-rakenteiden käyttämistä lääkeaineiden adsorptiossa on tutkittu jonkin verran. Kaikki 

tässä kappaleessa esitellyt tutkimukset keskittyivät kuitenkin simuloituihin liuoksiin. MOF-

rakenteiden käyttöä oikeiden jätevesien puhdistamiseen on tutkittu vielä hyvin vähän. 

Taulukkoon III on koottu tutkimuksia, joissa MOF-rakenteilla on adsorption kautta poistettu 

lääkeaineita vesiliuoksista. 

 

Taulukko III. Adsorptiokokeissa käytettyjä MOF-rakenteita, lääkeaineita ja prosessiolosuhteita.   

MOF MOF 

massa 

Lääkeaineet Liuos* pH Aika** Lähde 

MIL-101(Cr),  

ED-MIL-101,  

AMSA-MIL-101 

5 mg Naprokseeni, 

klofibrohappo 

13-100 ppm, 

 50 mL 

5 2  

(12 ) h 

Hasan et 

al. 2013 

MIL-101(Cr),  

MIL-101-OH 

5 mg Klofibrohappo 30-150 ppm, 

50 mL 

4,7-4,9 4  

(12) h 

Fathma, 

Jeong 

2019 

MIL-101(Cr),  

GnO3%/MIL-101 

5 mg Naprokseeni, 

ketoprofeeni 

10-50 mg/L, 

25 mL 

7 6  

(12) h 

Sarker 

et al. 

2017 

UiO-66,  

MOF-88,  

MOF-802 

6 mg Useita tulehdus- 

kipulääkkeitä 

0-2 mmol/L, 

60 mL 

6 7-12 

(30) h 

Lin et 

al. 2018 

*Liuoksen lääkeainepitoisuus, ja adsorptiokokeissa käytetty tilavuus 

**Tasapainotilan saavuttamiseen kulunut aika, suluissa koko kokeen kesto 
 

Lääkeaineiden adsorptioon vedestä on käytetty yleisimmin kromipohjaista MIL-101 

rakennetta, joka on myös yksi eniten tutkituista MOF-rakenteista. Kyseisen rakenteen 

huokoskoko on noin 2,9–3,4 nm ja sillä on kuutiomainen kiderakenne. Hasan et al. (2013) 

tutkivat sekä puhdasta MIL-101-rakennetta, että siitä funktionalisoituja versioita. ED-MIL-101 

-rakenteeseen oli lisätty emäksinen NH2 -ryhmä etyleenidiamiinista, ja AMSA-MIL-101 -

rakenteeseen hapan SO3H aminometaanisulfaattihaposta. Fathma ja Jeong (2019) taas 

muokkasivat rakennetta lisäämällä siihen OH-ryhmän. Molemmissa tutkimuksissa huomattiin, 

että muokkaaminen laski rakenteen huokoisuutta ja pinta-alaa. Kaikki rakenteet kuitenkin 

toimivat lääkeaineiden adsorptiossa. Fathma ja Jeong (2019) vertailivat tuloksiaan Hasanin et 

al. (2013) tuloksiin ja totesivat MIL-101-OH:n adsorptiokyvyn klofibrohapon suhteen 

korkeimmaksi tutkituista rakenteista. Havainnon perusteeksi ehdotettiin OH-ryhmän vedyn ja 

klofibrohapon COOH-ryhmän hapen vuorovaikutusta. Hasanin et al. (2013) tutkimuksissa 

myös naprokseenin tulokset huomioiden ED-MIL-101 oli tehokkain adsorbentti, ja AMSA-

MIL-101 huonoin. Syyksi epäiltiin happo-emäs vuorovaikutusta adsorbanttien ja adsorbentin 
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välillä. Liuoksen pH:n ollessa alle 4 tai yli 6 naprokseenin adsorptiotehokkuus heikentyi. ED-

MIL-101 pystyttiin regeneroimaan etanolipesulla. 

Muokattua MIL-101(Cr) rakennetta käytettiin myös Sarkerin tutkimuksessa. Tutkimuksessa 

rakenteeseen lisättiin 3 m-% grafeenioksidia, joka lisäsi rakenteen huokoisuutta. 

Grafeenipohjaisten tuotteiden on todettu sopivan lääkeaineiden puhdistukseen vedestä, ja 

GnO/MIL-101:ää on käytetty esimerkiksi typen poistamiseen polttoaineesta. 

Yhdistelmärakenne oli naprokseenin adsorptiossa 2,1 kertaa tehokkaampi kuin aktiivihiili ja 

1,4 kertaa tehokkaampi kuin puhdas rakenne. Yhdistelmärakenteessa grafeeni toimi 

vetysidoksen luovuttajana ja naprokseeni vastaanottajana, minkä oletettiin olevan tehokkuuden 

takana. Huokoisuuden nousu saattoi myös osittain vaikuttaa. Rakenteen  puhdistaminen 

onnistui etanolilla, ja sitä voitiin uudelleenkäyttää. Muutokset pH:ssa vaikuttivat tuloksiin, ja 

esimerkiksi yli 11 pH:ssa puhdas rakenne oli tehokkaampi adsorbentti.  

Lin et al. (2018) käyttivät tutkimuksessa zirkoniumpohjaisia (Zr(IV)) rakenteita ibuprofeenin, 

ketoprofeenin, naprokseenin, indometasiinin, furosemidin, asetyylisalisyylihapon sekä 

asetofenonin adsorptioon. MOF-802 osoitti heikkoa kykyä lääkeaineiden adsorptioon, 

luultavasti matalan huokoisuuden ja pienen huokoskoon takia. Erityisesti UiO-66 ja myös 

MOF-88 puolestaan toimivat hyvin. Eri lääkeaineiden vaatimat adsorptioajat vaihtelivat 

selkeästi. Esimerkiksi 1,0 mmol/L asetyylisalisyylihappoliuoksen vaatima aika oli 7 tuntia, kun 

taas furosemidiliuos vaati jopa yli 12 tuntia. Epätäydellisesti koordinoitunut, kationinen Zr 

osoitti affiniteettia anionisia lääkkeitä, kuten ibuprofeenia kohtaan. 

 

4.5. Esimerkkejä lääkeaineiden adsorptio-katalyysistä 

MOF-rakenteiden käyttöä lääkeaineiden katalysoituun hapettamiseen on myös tutkittu. 

Taulukossa IV on esitetty tällaisissa kokeissa käytettyjä rakenteita ja prosessiolosuhteita. 

Mukana on sekä tavallinen katalyysitutkimus, että useampi lääkeaineiden fotokatalyyttiseen 

hajottamiseen perehtynyt tutkimus. Tutkimuksista kolmessa on tutkittu rautapohjaisia MOF-

rakenteita, joista osaan on myös liitetty uusia funktionaalisia ryhmiä. Kuten aiemmin mainittiin, 

on rautapohjaisilla MOF-rakenteilla usein fotokatalyyttisiä ominaisuuksia. Suurin osa 

tutkimusliuoksista oli simuloituja, mutta Gao et al. (2017) tutkivat MIL-53(Fe) rakenteen 

käyttöä lääkeaineiden poistoon myös joki- ja jätevedestä. 
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Taulukko IV. Adsorptio-katalyysikokeissa käytettyjä MOF-rakenteita, lääkeaineita ja muita 

prosessiolosuhteita.   

MOF MOF 

massa 

Lääke-

aineet 

Hapetin Valo Liuos pH Aika* 

bio-MOF-

11-Co 

0,05 

g/L 

SCP,  

p-HBA 

PMS, 

0,5 g/L 

- 15-45 mg/L,  

100 mL 

4,2-

5,5 

A: 0,5 h  

K: 5-30 

min 

MIL-

100(Fe), 

Pd@MIL-

100(Fe)  

5 mg Teofylliini, 

ibuprofeeni, 

BPA 

30 % H2O2, 

40 μL 

300 W Xe, 

420-760 

nm 

20 mg/L,  

40 mL 

2-6 A: 2 h 

K: 2,5-4 

h 

MIL-

53(Fe)  

5 mg 

(0,1 

g/L) 

CBZ, 

klofibro-

happo 

30 % H2O2,  

50 μL  

500 W Xe, 

yli 420 nm  

40 mg/L,  

50 mL 

3 A: 1 h  

K: 4,5 h 

CPM 

  

0,4 

g/L 

Tetrasykliini, 

CBZ, BPA 

  

10 mM 

H2O2   

5 W LED, 

380-800 

nm 

  

50 mg/L, 

50 mL 

6 A:1,5 h 

K: 1-2,5 

h 

Lähteet järjestyksessä riveittäin: Azhar et al. 2017. Liang et al. 2015a. Gao et al. 2017. Li et al. 2019.  

* A= adsorptiotasapainon saavuttamiseen käytetty aika, K= katalyysiin käytetty aika 

 
 

Azhar et al. (2017) tutkivat kobolttipohjaisen bio-MOF-11-Co -rakenteen käyttöä katalyyttinä 

sulfonamidiantibiootti SCP:n ja lääkeaineiden lähtöaine p-hydroksibentsoehapon poistamiseen 

vedestä. Hapettimena käytettiin peroksimonosulfaattia (PMS), joka hajottaa lääkeaineita 

osittain myös ilman katalyyttiä. Liuoksesta kerättiin jatkuvasti näytteitä konsentraation 

seuraamiseksi. Näytteisiin lisättiin metanolia, jotteivat ne reagoisi edelleen reaktorista 

poistamisen jälkeen. Lähtökonsentraatiosta 45 mg/L molempien aineiden poistaminen onnistui 

30 minuutissa. Lämpötilaa kasvatettiin huoneenlämmöstä 45 °C:een, jolloin liuos puhdistui 

täysin jo viidessä minuutissa. Rakenteen uudelleenkäyttö onnistui vesipesun ja kuivaamisen 

jälkeen.  

Koboltin on jo aiemmissa tutkimuksissa havaittu olevan tehokkain PMS:n hapettaja. Bio-MOF-

11:n rakenteesta saatava Lewisin happo edistää elektronien siirtymistä PMS:n aktivointiin, 

mikä johtaa haitta-aineiden hajoamiseen. PMS:n lisäksi myös yleisemmin käytettyjä hapettimia 

PDS (peroksidisulfaatti) ja vetyperoksidi kokeiltiin. Nämä hapettimet eivät juurikaan 

hajottaneet p-HBA:ta, mutta SCP:tä saatiin poistettua 25–40 %. Koboltti ei saanut 

vetyperoksidia hapettumaan tehokkaasti hydroksyyliradikaaleiksi. Liuoksen pH oli myös 
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reaktion kannalta epämieluisa, sillä H2O2 hapettuu metalli-ionien kanssa parhaiten pH:n 3 

paikkeilla. (Azhar et al. 2017) 

Lääkeaineiden poistamisesta vedestä fotokatalyyttisillä MOF:lla on tehty joitain tutkimuksia. 

Esimerkiksi Liang et al. (2015a) tutkivat MIL-100(Fe) -rakennetta, johon ankkuroitiin 1 m-% 

palladium-nanopartikkeleita. Palladiumin lisäys nosti MIL-100(Fe):n BET pinta-alaa 2 006 

m2/g:sta 2 102 m2/g:aan. Muokkaus nosti katalyyttisten kohtien määrää ja paransi rakenteen 

fotokatalyyttisiä ominaisuuksia, kuten tuloksista havaittiin. Pinta-alan lisäksi myös palladiumin 

määrä ja jakautuminen pinnalle vaikuttavat rakenteen toimintaan. Konsentraation 

määrittämiseksi seoksesta otettiin 4 mL näytteitä HPLC:llä analysoitavaksi. Teofylliini hajosi 

paremmin happamassa 2–4 pH:ssa, kun taas ibuprofeeni ja bisfenoli A suosivat neutraalimpaa 

pH 6 liuosta. Ilman vetyperoksidia esimerkiksi teofylliiniä saatiin poistettua alle 10 %. 20 μL 

lisäyksellä erotusteho oli 77 % ja 40 μL lisäyksellä jo lähes 100 %. Muokkaamaton rakenne 

poisti sekin yli 80 % teofylliinistä. Ibuprofeeni hajosi muokatulla rakenteella lähes täydellisesti, 

ja muokkaamattomalla alle 70 %. BPA:n hajotuskyky oli heikoin, muokatulla rakenteella noin 

65 % ja muokkaamattomalla alle 40 %. Rakennetta pystyttiin uudelleenkäyttämään, kun se 

ensin puhdistettiin etanolilla ja vedellä, ja kuivattiin sitten typpikaasulla. 

Gao et al. (2017) poistivat vedestä karbamatsepiinia (CBZ) ja klofibrohappoa MIL-53(Fe) -

rakenteella. Aiemmassa tutkimuksessa kyseisen rakenteen oli havaittu pystyvän tuottamaan 

reaktiivisia happiyhdisteitä. Vetyperoksidin käyttö hapettimena kasvattaa rakenteen 

fotokatalyyttisiä ominaisuuksia, mahdollisesti Fenton -prosessin tyyliin tapahtuvan raudan ja 

vetyperoksidin reaktion kautta. MIL-53:ssa käytettyjen Fe3+ -metalli-ionien korkea 

varaustiheys voi polarisoida karboksylaattiryhmien happiatomeja ja muodostaa voimakkaita, 

kovalenttisia Fe-O -sidoksia.  

Tutkimuksessa liuosta pidettiin pimeässä adsorption ajan, ennen kuin se altistettiin valolle. 

Reaktoria pyöritettiin valon tasaisen jakautumisen varmistamiseksi. Klofibrohappoa saatiin 

parhaimmillaan poistettua yli 98,2 % ja karbamatsepiinia noin 90 %. Klofibrohapon 

maksimiadsorptiokapasiteetti oli 0,80 mmol/g ja karbamatsepiinin 0,57 mmol/g. Liuoksen pH 

ei juurikaan vaikuttanut CBZ:n adsorptioon, kun taas klofibrohapon adsorptio heikentyi pH:n 

kasvaessa. Klofibrohapon adsorptio tutkittuun rakenteeseen oli 5,8 kertaa suurempi, kuin 

aktiivihiilellä ja karbamatsepiinin 1,8 kertainen. MIL-53(Fe):n BET pinta-ala oli noin 184 m2/g, 

kun taas esimerkiksi aktiivihiilen vastaava ala on 800 m2/g, eli selvästi suurempi. Rakenne 
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kuitenkin toimii, eli sillä on siis affiniteettia testattuja lääkeaineita kohtaan. Käytön jälkeen 

MIL-53(Fe) kerättiin liuoksesta sentrifugoimalla ja käytettiin uudelleen kolmesti. 

Karbamatsepiinin poistoteho laski hieman, mutta rakennetta voitiin silti hyvin 

uudelleenkäyttää. Rakenteen kykyjä testattiin myös valmistamalla lääkeaineliuokset joki- ja 

jäteveteen. Jokivedellä tehdyssä kokeessa saatiin poistettua yli 94 % klofibrohaposta ja 88 % 

karbamatsepiinista. Jätevedellä tehdyssä kokeessa aineita poistui vastaavasti 71 % ja 86 %. 

Erilaisten haitta-aineiden läsnäolo liuoksessa vaikutti enemmän klofibrohapon kuin 

karbamatsepiinin hajoamiseen. (Gao et al. 2017) 

Li et al. (2019) tutkivat lääkeaineiden poistamista fotokatalyysissä g-C3N4/PDI(at)NH2-MIL-

53(Fe) -rakenteella, jota kutsuttiin lyhyemmin nimellä CPM. 2D grafiittinen hiilinitridi (g-

C3N4) on lupaava uudentyyppinen fotokatalyytti, jota on käytetty muun muassa orgaanisten 

haitta-aineiden hajottamiseen näkyvän valon avulla. Rakenteen muokattavuus on myös 

herättänyt kiinnostusta, ja sen fotokatalyyttisyyttä tiettyjä reaktioita varten onkin paranneltu 

esimerkiksi PDI:llä (pyromellitic diimide), jolloin saatua rakennetta kutsutaan nimellä g-

C3N4/PDI. Yhdistelmärakenteessa kokeiltiin eri ainesuhteita, ja 50 % g-C3N4/PDI:ää todettiin 

toimivimmaksi. Parhaimmillaan tetrasykliiniä saatiin poistettua 90 % alkuperäisestä. Tulos oli 

parempi kuin yhdistelmärakenteen osilla erikseen. Samalla rakenteella saatiin myös poistettua 

78 % karbamatsepiinia sekä 100 % bisfenoli A:ta ja p-nitrofenolia. Hyvin alhaisiakin (2 ppm) 

pitoisuuksia haitta-aineita saatiin poistettua CPM-2:lla kymmenessä minuutissa. Liuosta 

pidettiin adsorption ajan pimeässä ennen fotokatalyysin aloittamista.  

 

4.6. Syntetisoitavan rakenteen valinta 

Kuten edeltävässä luvussa kerrotaan, voi MOF-rakenteella tehtävä adsorption ja fotokatalyysin 

yhdistelmä olla hyvin tehokas lääkeaineiden poistokeino. Yhdistelmäprosessi myös hyödyntää 

rakenteiden mahdollisia ominaisuuksia laajemmin, kuin pelkkä adsorptio. Tämän takia työn 

kokeelliseen osaan valitaan rakenne nimenomaan kappaleessa 4.5. käsiteltyjen tutkimusten 

pohjalta. 

Useimmat taulukossa IV esitellyistä MOF-rakenteista ovat modifioituja, eli niihin on rakenteen 

varsinaisen synteesin jälkeen kemiallisesti liitetty kiinni uusia reaktiivisia ryhmiä. Tällaiset 

pitkälle muokatut rakenteet voivat olla hyvin tehokkaita, mutta myös vaikeasti syntetisoitavia. 

Koska tämän työn tavoitteena on puhtaan rakenteen lisäksi tutkia myös 
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MOF/kangaskomponentteja, on varsinaisen rakenteen hyvä olla melko suoraviivaisesti 

syntetisoitavissa. 

Gao et al. (2017) tutkima MIL-53(Fe) on joukon yksinkertaisimpia rakenteita, mutta sen 

poistoteho karbamatsepiinin ja klofibrohapon suhteen on silti hyvä. Rakenteen 

uudelleenkäytettävyys on myös tärkeä piirre tekniikan tehokkuutta ajatellen. Tutkimus oli 

ainoa, jossa rakenteen ominaisuuksia on puhdasveteen valmistetun liuoksen lisäksi tutkittu 

myös joki- ja jäteveteen valmistetuilla liuoksilla. Rakenteen metallina toimiva rauta on 

maaperässä melko runsas aine, ja siten myös varsin edullinen. MIL-53 -rakenteissa voidaan 

käyttää metallina myös esimerkiksi kromia, johon verrattuna rauta on myös 

ympäristöystävällisempi valinta.  

Synteesissä tarvittavat kemikaalit ovat helposti saatavilla, joten MIL-53(Fe) valitaan tässä 

työssä tutkittavaksi MOF-rakenteeksi. Koska Gao et al. (2017) mukaan pääosa rakenteen 

aikaansaamasta lääkeaineiden poistamisesta tapahtuu fotokatalyysivaiheen aikana, keskitytään 

synteesissä erityisesti MIL-53(Fe):n fotokatalyyttisten ominaisuuksien optimointiin.  

 

5. MATERIAALIT JA TEKNIIKAT 

Tässä luvussa kuvaillaan työn kokeellisen osan tutkimusten toteuttaminen. 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella valitun MIL-53(Fe) -rakenteen synteesiolot optimoidaan. 

Lisäksi tutkitaan erilaisia tapoja MOF/kangaskomposiitin luomiseksi. Toimiessaan tällainen 

komposiitti helpottaisi vedenkäsittelyä, kun jauhemaista rakennetta ei tarvitsisi suodattaa 

käsittelyn lopuksi pois liuoksesta. Rakenteiden ominaisuuksia tutkitaan XRD, FTIR-ATR ja 

SEM -analyyseillä. Rakenteen tehokkuutta valittujen lääkeaineiden poistamiseen vesiliuoksesta 

tutkitaan sekä adsorption että fotokatalyyttisen hapettumisen kautta. Liuosten 

lääkeainekonsentraation muutos analysoidaan HPLC:llä, ja liuokseen MIL-53(Fe) -rakenteesta 

mahdollisesti irronnut rauta ICP:llä.  

 

5.1. Kemikaalit ja analyysit 

Työssä käytettiin N,N-Dimetyyliformamidia DMF (Sigma-Aldrich, ≥ 99,0 %, 0,948-0,949 

g/mL), Rauta(III)kloridin heksahydraattia FeCl3·6H2O (VWR Chemicals, AnalaR 

NORMAPUR), tereftaalihappoa H2BDC (Fluka Chemika, >99 %), etanolia (VWR Chemicals, 
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AnalaR NORMAPUR), metanolia (VWR Chemicals, GPR RECTAPUR), karbamatsepiinia 

(Acros Organics, 98 %), sulfametoksatsolia (Sigma-Aldrich, Analytical standard) ja 

vetyperoksidia (30 %, VWR Chemicals, AnalaR NORMAPUR). Käytetty vesi oli 

ionivaihdettua. Teflon-pommien puhdistamiseen käytettiin lisäksi 1 M NaOH-liuosta, ja pH:n 

säätämiseen 0,1 M HCl liuosta. Näiden liuosten tarkat tiedot eivät olleet saatavilla.  

MOF/kangaskomponenttien pohjana käytettiin 100 % puuvillakankaita. Yksi kankaista oli 

luonnonvalkoinen, ja kaksi kirkkaanvalkoisia. Lääkeainekokeissa näistä käytettiin Twill-

kudottua kirkkaanvalkoista kangasta. MOF/kangaskomposiittien kokoamiseen valmiista 

rakenteista käytettiin Prym Textil+ liimaa, sekä polyamidista valmistettua liimaharsoa. 

Synteeseissä käytettiin metallisia autoklaaveja sekä 50/100 mL teflon-pommeja. Synteesiliuos 

lämmitettiin autoklaaveissa uunissa. Rakenteiden erottamiseen nestefaasista käytettiin Heraeus 

Megafuge 1.0 -sentrifugia, ja rakenteiden kuivaamiseen vakuumiuunia. Rakenteiden 

ainekoostumusta analysoitiin PerkinElmer FTIR Spectrometer Frontier ATR -laitteella, 

kiderakennetta Bruker D8 Advance XRD -laitteella ja kiteiden muotoa Hitachin SU3500 

elektronipyyhkäisymikroskoopilla eli SEM:llä. Kiteiden alkuainepitoisuuksia analysoitiin 

myös SEM-laitteen EDS-analysaattorilla. Lääkeaineliuosten pH mitattiin Mettler Toledon 

Education Line -mittarilla. Fotokatalyysikokeissa käytettiin Asahi Spectran MAX-350 Xenon 

valonlähdettä. Laite lähettää valon aallonpituuksia 300–600 nm, mutta kokeissa aallonpituus 

rajattiin saman valmistajan suodattimella välille 422–600 nm. Kokeissa käytetty valo sisälsi siis 

ainoastaan näkyvää valoa, jonka aallonpituusalue on noin 380–780 nm. (Alonso, Finn. 1967) 

Lääkeliuoksen konsentraatiot määriteltiin Agilent 1100 series nestekromatografilla ja Poroshell 

120 EC-C18 -kolonnilla. Raudan määrää liuoksessa tutkittiin Agilent Technologies 7900 ICP-

MS -analysaattorilla. 

 

5.2. Synteesiolojen optimointi 

MIL-53(Fe):n orgaaniset ligandit ovat tereftaalihappo (H2BDC) ja dimetyyliformamidi (DMF). 

Metallin luovuttava epäorgaaninen yhdiste on rauta(III)kloridin kidevedellinen heksahydraatti 

(FeCl3·6 H2O). Rakenteen synteeseissä käytetyt moolisuhteet, lämpötilat ja ajat vaihtelevat. 

Taulukkoon V on koottu useiden eri artikkelien pohjalta mahdollisia synteesiolosuhteita, sekä 

saadun rakenteen puhdistus- ja kuivaustapoja. 
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Taulukko V. MIL-53(Fe):n mahdollisia synteesiolosuhteita.  

T, 

°C 

t, 

h 

Moolisuhde 

(FeCl3:BDC:DMF) 

Synteesi 

 

Pesu Kuivatus Lähde 

150 15 1:1:280 Autoklaavi Metanoli, 3 

päivän ajan 

100 °C 

vakuumi, 12 h 

Liang et 

al. 2015b 

120 72 ei mainittu Autoklaavi Metanoli, 3 

kertaa 

150 °C Gao et al. 

2017 

150 15 1:1:280 Sonolyysi, 

autoklaavi 

Metanoli, 3 

päivän ajan 

150 °C, yön yli Feng et al. 

2017 

180 6 1:1:65 Autoklaavi Etanoli, useita 

kertoja 

110 °C Tran et al. 

2019 

150 15 1:1:280 Autoklaavi DMF ja etanoli, 

useita kertoja 

60 °C vakuumi, 

yön yli 

Yu et al. 

2020 

150 24 1:2 Autoklaavi DMF ja etanoli, 

3 kertaa 

150 °C, 12 h Liu et al. 

2018 * 

150 5 1:1:65 Autoklaavi Metanoli ja vesi 

vuorotellen 

170 °C 

vakuumi, 12 h 

Pu et al. 

2018 * 
* Tutkimuksessa testattu useita erilaisia synteesiolosuhteita, joista parhaaksi havaittu on mainittu.  

 

Pu et al. (2018) ja Liu et al. (2018) tutkivat synteesilämpötilan vaikutusta rakenteen 

muodostumiseen. Ensimmäisessä tutkimuksessa käytettiin lämpötiloja 100, 120, 150, 170, 200 

ja 220 °C, toisessa 130, 150, 170 ja 190 °C. Molemmissa tutkimuksissa optimaaliseksi arvoksi 

todettiin 150 °C, jota myös monet muut tutkimukset käyttivät. Lämpötila vaikuttaa orgaanisten 

ligandien kykyyn kiinnittyä metalleihin. MIL-53(Fe):n kiteet eivät pysty muodostumaan liian 

alhaisessa lämpötilassa, ja liian korkea lämpötila taas voi rikkoa syntyneet kiteet ja madaltaa 

yhdisteen katalyyttistä aktiivisuutta. Tämän työn kannalta lämpötilan vaikutuksen enempää 

tutkimista ei nähty oleelliseksi, vaan kaikissa synteeseissä käytetään lähteiden perusteella 

hyväksi havaittua 150 °C lämpötilaa.   

Tutkimuksissa käytetyt synteesiajat vaihtelivat viidestä päivästä viiteen tuntiin, ja Pu et al. 

(2018) tutkivat myös ajan merkitystä rakenteen kristalloitumiseen. Tutkimuksen mukaan 

rakenteen kiteisyys on korkeimmillaan kolmen päivän synteesiajalla. Pidemmillä neljän ja 

viiden päivän ajoilla kiteet hajoavat. Lyhyemmillä 5, 8, 10, 12, 12, 24 ja 48 h ajoilla kiteisyys 

kasvaa hiljalleen ajan kuluessa. SEM-kuvien perusteella kiteiden muoto muuttuu 5 h näytteen 

romahtaneista oktaedreista hiljalleen epäsäännöllisen neliskulmaisiksi ja suuremmiksi 

partikkeleiksi. Rakenteiden fotokatalyyttisiä ominaisuuksia tutkittiin hajottamalla vedestä 

Orange G -väriainetta. 5 h synteesiajalla tehty rakenne toimi tehokkaimmin. Tämä on 

selitettävissä sillä, että partikkelien muodon muuttuessa myös niiden fotokatalyyttisyys laskee, 
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kun aktiiviset kohdat siirtyivät kauemmasta toisistaan. Tässä työssä käytetään pidempiä 72 ja 

24 h synteesiaikoja reaktion onnistumisen varmentamiseksi, sekä tutkittaessa 

MOF/kangaskomposiitteja. Lyhyempää 5 h synteesiaikaa käytetään varsinaiselle 

lääkeainekokeissa käytettävälle näytteelle, jonka fotokatalyyttiset ominaisuudet halutaan 

maksimoida.  

Lähtöaineiden moolisuhteen merkitystä MIL-53(Fe):n ominaisuuksien kannalta ei ole tutkittu 

kovinkaan paljon. Liu et al. (2018) kuitenkin vertailivat rautakloridin ja BDC:n moolisuhteen 

muutoksen vaikutusta Rhodamine B -väriaineen fotokatalyyttiseen hajottamiseen. Tutkittu 

rakenne syntetisoitiin 24 h ajan, ja vertailtavat moolisuhteet olivat 1:1, 1:1,5 ja 1:2. DMF:n 

määrää suhteessa muihin lähtöaineisiin ei mainittu. Rakenne, jossa tereftaalihappoa on 

kaksinkertaisesti rautakloridiin verrattuna, havaittiin tehokkaimmaksi fotokatalyytiksi. Tulos 

on merkityksellinen myös tämän työn tavoitteen kannalta. Parhaan mahdollisen MIL-53(Fe) 

fotokatalyytin aikaansaamiseksi moolisuhteen 1:2 toimivuutta 5 h synteesiajalla tutkitaan.  

Tämän työn synteeseissä käytetiin Pu et al. (2018) ilmoittamia lähtöainemääriä osittain 

muokattuina. Perussynteesissä käytettiin 1,35 g (5 mmol) rautakloridia, 0,83 g (5 mmol) 

tereftaalihappoa ja 25 mL (324 mmol) DMF:ää. Moolisuhteella 1:2 tereftaalihapon määrä oli 

1,66 g (10 mmol). Kaikki synteesit toteutettiin samalla periaatteella. Lähtöaineet sekoitettiin 

keskenään ennen niiden siirtämistä varsinaiseen reaktioastiaan eli teflonpommiin. Pommi 

suljettiin metalliseen autoklaaviin, joka siirrettiin 150 °C lämpöön kuumennettuun uuniin 

halutuksi ajaksi. Uunista poistamisen jälkeen autoklaavit jäähdytettiin lähes 

huoneenlämpöisiksi ennen niiden avaamista. Ylimääräiseen nesteeseen sekoittuneet rakenteet 

siirrettiin näyteputkiin ja erotettiin sentrifugoimalla. Näytteen koostumuksesta riippuen 

sentrifugointi 3 000 rpm nopeudella kesti 10–30 minuuttia. Kokeiden välillä teflonpommit 

tiskattiin ja puhdistettiin 1 M NaOH-liuoksella. Liuosta annosteltiin pommeihin niin, että 

nesteen pinta oli samalla korkeudella, kuin edellisessä synteesissä. Autoklaaveihin suljettuja 

pommeja pidettiin 170 °C lämmössä yön yli. Tämän jälkeen pommit pestiin ionivaihdetulla 

vedellä ja astianpesuaineella. Lopuksi ionivaihdetulla vedellä täytettyjä pommeja pidettiin 

uunissa 170 °C lämmössä muutamien tuntien ajan, tai yön yli. 

Erottamisen jälkeen neste hävitettiin orgaanisena jätteenä. Sentrifugiputkiin lisättiin noin 10 

mL metanolia tai etanolia. Putkia ravisteltiin, kunnes jauhe oli täysin sekoittunut nesteeseen, ja 

seos sentrifugoitiin uudelleen. Tämä toistettiin noin 2–6 kertaa. Mikäli pesussa käytettiin 
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molempia kemikaaleja, aloitettiin aina metanolista ja vaihdettiin se etanoliin puolessavälissä. 

Etanolia kannattaa suosia, koska se on paljon metanolia vaarattomampi kemikaali. Käytetty 

pesuliuos värjäytyi alussa voimakkaasti, mutta pesun toimiessa värin irtoaminen rakenteesta 

lakkasi. Lopuksi rakenteet erotettiin nesteestä joko imusuodatuksella 0,22 μm suodatinpaperin 

läpi tai sekoittamalla ne pieneen määrään etanolia, joka haihdutettiin pois uunissa. Rakenteet 

kuivattiin tavallisessa- tai vakuumiuunissa yön yli 90–150 °C lämmössä. Tarpeen vaatiessa 

kuivattuja rakenteita jauhettiin huhmareella hienojakoisemmaksi jauheeksi ennen kuin niille 

tehtiin tarvittavat analyysit. 

 

5.3. Rakenteen yhdistäminen kankaaseen 

MIL-53(Fe) rakenteen kiinnittämistä kankaaseen tutkittiin sekä suoraan synteesin aikana, että 

valmiin jauheen kautta. MOF-komposiittirakenteet ovat vielä varsin uusi tutkimuskohde, joiden 

tekemiseen ei ole vain yhtä tiettyä tapaa. Tämän vuoksi tässä työssä tutkittiin muutamia erilaisia 

tapoja, ja vertailtiin niiden lopputuloksia parhaan valitsemiseksi. Synteesin aikana tapahtuvassa 

rakenteen kiinnittymisessä kangas tulee yleensä aina esikäsitellä jotenkin reaktion 

helpottamiseksi. Tässä työssä tutkittiin esikäsittelyä merseroinnilla, alunalla sekä MIL-53(Fe):n 

orgaanisilla ligandeilla. Vertailun vuoksi tutkittiin myös, kuinka esikäsittelemätön kangas 

reagoi synteesissä.   

Merseroinniksi kutsutaan puuvillakankaan käsittelyä lipeällä (NaOH). Tekniikkaa käytetään 

yleisesti kankaan värinottokyvyn, hygroskooppisuuden ja kestävyyden parantamiseksi. 

Käsittelyssä Na+ -ionit kiinnittyvät kankaan kuitujen väliin, ja hydroksyyliryhmät jäävät 

pinnalle. Kankaan amorfinen alue laajenee, mikä edesauttaa ainakin joidenkin MOF-

rakenteiden kidealkioiden muodostumista. (Phadatare et al. 2019) Tässä työssä kankaan 

merserointi tehtiin sekä vahvemmalla 4,5 M, että miedommalla 1 M liuoksella. Vahvemmassa 

liuoksessa kangasta pidettiin 4 min ja miedommassa 2 h. Tämän jälkeen kankaat huuhdeltiin 

puhtaalla vedellä. 

Kaliumaluna (KAl(SO4)2·12 H2O) on yleisesti käytetty lisäaine puuvillaa luonnonväriaineilla 

värjättäessä. Aluna toimii kiinnitysaineena kankaan pinnan ja väriainemolekyylin välillä. 

(Mozaffari, Maleki. 2018) Tarkoituksena oli tutkia, voiko samanlainen reaktio tapahtua myös 

MOF-rakenteen ja kankaan välillä. Kokeita varten kangas käsiteltiin lämmittämällä sitä 45 

minuutin ajan noin 40–50 °C lämpötilassa liuoksessa, jossa on 0,45 g alunaa/100 mL vettä. 
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Aiempien tekniikoiden lisäksi tutkittiin myös kankaan käsittelyä MIL-53(Fe):n orgaanisilla 

ligandeilla ennen rautayhdisteen lisäämistä. Oletuksena oli, että kun kangas on kyllästetty 

ligandeilla alkaa entistä suurempi osa kiteistä kasvaa ns. vahingossa kiinni sen kuituihin, joiden 

pinnalla on sama lähes kemiallinen koostumus kuin ympäröivässä liuoksessa. Kankaan 

esikäsittely tehtiin pitämällä sitä yön yli uunissa 150 °C lämpötilassa liuoksessa, jossa 

tereftaalihappo on sekoitettu DMF:ään. Varsinaista synteesiä varten orgaaniset aineet korvattiin 

tuoreilla, ja rautakloridi lisättiin mukaan.  

Valmiiden jauheiden kankaaseen yhdistämiseksi tarvitaan sidosaine. Esimerkiksi Xie et al. 

(2015) päällystivät rautalankaa MOF-rakenteella, ja käyttivät liimana tolueenilla ohennettua 

silikonitiivistettä. Tässä työssä sidosaineena kokeiltiin kangasliimaa, jonka hyvänä puolena on 

kankaan taipuisuuden säilyminen. Kangasliiman lisäksi tutkittiin myös liimaharson, eli hyvin 

ohuen, verkkomaisen liimakankaan, käyttöä. Nämä tekniikat voivat olla suoraviivaisempia, 

kuin esikäsittelyjä vaativat synteesissä tapahtuvat reaktiot. Liimaa käytettäessä kangas 

päällystettiin ohuella kerroksella, ja jauhemainen MOF levitettiin kostean liiman päälle. 

Liimaharsoa käytettäessä harso asetettiin kankaalle ja päälle levitettiin jauhetta. Yhdistelmää 

silitettiin leivinpaperin läpi silitysraudan alimmalla teholla. 

 

5.4. Adsorptio- ja fotokatalyysikokeet 

Kokeissa tutkittiin antibiootti sulfametoksatsolin ja epilepsia- ja mielialalääke karbamatsepiinin 

poistamista vesiliuoksesta MIL-53(Fe) rakenteella. Kyseiset lääkeaineet edustavat hyvin 

luonnosta löytyviä lääkeaineita, jotka poistuvat huonosti perinteisillä vedenpuhdistus-

tekniikoilla. Molempia löydetään myös jatkuvasti vesistöistä, joten uusien ratkaisujen 

kehittäminen niiden poistamiseksi on ajankohtaista. Lääkeaineliuokset valmistettiin 

ionivaihdettuun veteen punnitsemalla 1 L mittapulloon 10 mg ainetta, ja täyttämällä pullo 

merkkiin saakka. Liuoksia sekoitettiin useamman päivän ajan magneettisekoittimella, kunnes 

kiinteitä partikkeleita ei enää havaittu. 

Liuoksen pH vaikuttaa lääkeaineen poistotehoon. Tämän työn laajuuden puitteissa optimaalista 

pH-arvoa ei erikseen etsitty laboratoriokokeilla, vaan sopiva arvo valittiin kirjallisuuden 

perusteella. Gao et al. (2017) tutkivat pH:n merkitystä MIL-53(Fe) rakenteen aikaansaamalle 

karbamatsepiinin poistolle, ja totesivat pH 3:n optimaaliseksi. Neutraalimmissa ja 

emäksisemmissä liuoksissa reaktio hidastui huomattavasti. Ilmiön taustalla on luultavasti 
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MOF-rakenteen raudan ja fotokatalyysiin lisätyn hapettimen H2O2 välinen reaktio, joka vastaa 

periaatteessa Fenton-prosessia, jonka tunnetaan yleisesti toimivan parhaiten happamissa 

liuoksissa. Hapetinkemikaalin lisääminen fotokatalyysiin on hyvin yleinen tapa, joka yleensä 

nopeuttaa reaktiota huomattavasti. Gao et al. (2017) mukaisesti tässä työssä käytettäväksi 

hapettimeksi valittiin vetyperoksidi, ja liuoksen pH:ksi 3. Liuoksen pH säädettiin lisäämällä 

siihen vähän kerrallaan 0,1 M HCl -liuosta, kunnes päästiin haluttuun lopputulokseen. 

Kuvassa 15 on esitetty lääkeaineiden poistokokeiden koelaitteisto fotokatalyysivaiheen aikana. 

Vasemmalla näkyy valonlähteenä käytetty Asahi Spectran MAX-350 Xenon -laite. Valon 

intensiteetti oli kaikissa kokeissa 500 ja aallonpituusväli 422–600 nm. Valo kulkee putken 

kautta lasiseen 70 mL reaktoriin. Ennen kokeiden aloittamista valon terävyys säädettiin putkea 

kääntämällä sopivalle etäisyydelle. Reaktorin ulkoreuna pidettiin noin 14–15 cm etäisyydellä 

putken alkupäästä. Reaktorissa on ontto vaippa, johon saatiin vesikierto liuoksen lämpötilan 

säätelemiseksi. Ilman säätelyä valo lämmittää liuosta, ja tavoitteena on toteuttaa reaktio noin 

huoneenlämpöisessä (25 °C) liuoksessa. 

Reaktori asetettiin magneettisekoituslevyn päälle, ja kokeiden aikana liuoksessa oli mukana 

magneettisekoittaja. Jauhemaisille näytteille käytettiin sekoitusnopeutta 400 rpm ja 

kangasnäytteille 700 rpm. Matalammalla nopeudella kangas jäi helposti ns. makaamaan 

sekoittimen päälle, eikä osunut kunnolla valoon. Korkea sekoitusnopeus takasi sen, että kangas 

liikkui jatkuvasti liuoksessa, ja jompikumpi sen laajoista sivuista osui suurimman osan ajasta 

suoraan valoon.  

 

 
Kuva 15. Adsorptio- ja fotokatalyysikokeiden koejärjestely. Kuvassa fotokatalyysivaihe. Valo osuu reaktorin 

alaosaan, mutta osa heijastuu myös yläosaan.  
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Konsentraation määrittämistä varten liuoksesta otettiin näytteitä ennen aloittamista ja halutuin 

väliajoin kokeen aikana. Alkuliuoksesta voidaan ottaa myös 2 mL näyte ICP -analyysiä varten. 

Näytteet otettiin pipetillä aina samalta korkeudelta, ja siirrettiin puhtaaseen ja kuivaan 

lasiastiaan. Astiasta liuos kerättiin injektioruiskuun ja suodatettiin 0,45 µm suodattimen läpi. 

Näytettä kerättiin 5 mL, josta 1,5 mL otettiin talteen HPLC -näytepulloon. Ylimääräinen näyte 

ruiskutettiin ennen varsinaisen näytteen keräämistä suodattimen läpi takaisin reaktoriin. Näin 

suodattimen sisään mahdollisesti jäänyt vesi huuhtoutui pois, eikä vaikuttanut tulokseen. 

Välineet huuhdeltiin ionivaihdetulla vedellä aina näytteenottojen välissä. Valmiita näytteitä 

säilytettiin huoneenlämmössä ja valoisassa, sillä reaktio ei etene enää katalyytin liuoksesta 

erottamisen jälkeen. 

Käytetty kangas oli 2x2 cm kokoinen, sillä sitä suurempi pala ei pyörinyt kunnolla reaktorissa. 

MOF-rakennetta oli kiinnitetty kankaan molemmille puolille. Kokeet aloitettiin 

adsorptiovaiheesta, joka tehtiin pimeässä. Tässä vaiheessa reaktorin vesikiertoa ei vielä 

välttämättä tarvittu. Reaktori käärittiin folioon, ja laboratorion valot pidettiin minimissään. 

Vetokaapin ovi pidettiin suljettuna muutoin kuin näytteenoton aikana. Jauheella ja 

MOF/kangaskomposiiteilla tehtyjen kokeiden aloitustavat erosivat hieman toisistaan. Jauheet 

punnittiin reaktorin pohjalle ja haluttu liuosmäärä kaadettiin reaktoriin niiden päälle ennen 

sekoituksen aloittamista. Kangaskomposiitti taas lisättiin reaktoriin vasta, kun neste oli jo 

sisällä ja sekoitus aloitettu. Kankaan kanssa täytyi myös varmistaa, että se alkoi pyörimään 

kunnolla liuoksessa. Molemmissa tapauksissa reaktio ja ajanotto alkoivat heti, kun liuos 

kosketti katalyyttiä.  

Adsorptiovaihetta jatkettiin, kunnes tasapainotila oli saavutettu, eli noin puolesta tunnista 

tuntiin. Noin 10–15 min ennen adsorptiovaiheen lopettamista lamppu laitettiin päälle 

lämpenemään. Laitteen suljin pidettiin kuitenkin kiinni valon reaktoriin pääsyn estämiseksi. 

Fotokatalyysivaihe aloitettiin heti adsorptiovaiheen päätyttyä. Folio poistettiin reaktorin 

ympäriltä, ja lampun suljin avattiin. Liuokseen lisättiin haluttu määrä vetyperoksidia 

hapettimeksi. Vesikierto laitettiin päälle viimeistään tässä vaiheessa. Jatkuvalla vesikierrolla 

liuoksen lämpötila pysyi noin 17 °C asteessa. Normaalilämpötilaa 25 °C tavoiteltaessa liuosta 

viilennettiin tarvittaessa pitämällä vesikiertoa päällä vain hetkittäin. Fotokatalyysivaihetta 

jatkettiin haluttu aika, jonka jälkeen loppuliuoksesta voitiin kerätä 2 mL näyte ICP -analyysiä 

varten. 
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6. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

Tässä luvussa esitellään kokeellisen osan tutkimuksen tulokset, ja annetaan ehdotuksia 

mahdollisista tarvittavista jatkokokeista. Tekniikan erilaisia hyödyntämismahdollisuuksia ja 

haasteita vedenpuhdistussovelluksissa käsitellään. 

 

6.1. Syntetisoidut rakenteet 

Mahdollisimman tehokkaan MIL-53(Fe) -fotokatalyytin aikaansaamiseksi rakenteen synteesiä 

optimoitiin useiden eri näytteiden avulla. Tiedot tärkeimmistä syntetisoiduista rakenteista on 

esitetty luettelossa VI. Kirjallisuuden perusteella viiden tunnin synteesiajalla ja moolisuhteella 

1:2 saavutetaan optimaaliset fotokatalyyttiset ominaisuudet, joten pääosa synteesien 

tutkimuksesta tehdään näissä olosuhteissa. Nämä kokeet on nimetty 5 h 1:2, sekä 5 A, C, D ja 

E. Näyte 5 B oli identtinen näytteen 5 A kanssa, joten sitä ei käsitellä erikseen. Saatujen 

jauheiden ainoa silmämääräinen ero oli väri. 5 h synteesiajalla jauhe oli punertavan oranssia, 

kun taas pidemmällä 3 päivän synteesillä keltaista, kuten kuvasta 16 nähdään.   

Rautakloridi liukeni dimetyyliformamidiin lähes välittömästi. Tereftaalihapon liukeneminen 

moolisuhteella 1:1:65 (FeCl3:BDC:DMF) vaati sekoittamista, ja moolisuhteella 1:2:65 myös 

lämmittämistä. Liukenemisen merkitystä valmiin tuotteen muodostumisen kannalta tutkittiin 

näytteillä 5 A–F. Kaikista muista poiketen näytteen 5 F moolisuhde oli 1:2:280. Tätä suhdetta 

kokeiltiin, koska osassa taulukossa V listatuista tutkimuksista DMF:n osuus oli 280. Muutosten 

merkitystä käsitellään tarkemmin analyysitulosten yhteydessä, myös pesu- ja kuivaustapojen 

osalta. Rakenteet 5 A–F syntetisoitiin eri uunissa, kuin muut näytteet. Käytetyn uunin lämpötila 

säädettiin mekaanisesti, ja se vaihteli kokeiden aikana digitaalisen näytön mukaan noin välillä 

148–152 °C. Toisessa käytetyistä uuneista lämpötila säädettiin digitaalisesti, eikä sen 

vaihtelusta saatu tietoa. 

MIL-53(Fe):n saanto vaihteli hieman eri synteesien välillä. Osasyynä tähän voi olla se, että 

kaikki jauheista eivät laskeutuneet sentrifugoinnilla yhtä tiiviiksi kerrokseksi. Putkessa olleita 

nesteitä pois kaadettaessa saattoi osa partikkeleista tällöin huuhtoutua mukana. 3 päivän 

synteesiajalla valmistettu rakenne laskeutui hyvin nopeasti tiiviiksi kerrokseksi putken pohjalle, 

kun taas 5 h näytteet vaativat pidemmän sentrifugoimisajan. Tämä viittaa siihen, että jauheilla 

on erilainen partikkelikokojakauma. Suuremmat partikkelit laskeutuvat yleensä nopeammin, 

kuin pienet. 
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Taulukko VI. Syntetisoitujen rakenteiden toteutuneet tiedot. Kaikissa käytetty synteesilämpötilaa 150 

°C. Synteesiaika ja moolisuhde mainittu nimessä, paitsi näytteillä 5 A-E, joiden moolisuhde on 1:2:65.  

Nimi BDC Pesu Kuivaus Saanto, g 

3 d (1:1) Ei liuennut kokonaan 3 x 10 mL etanoli Uunissa 90 °C yön yli, 

aamulla 1 h 150 °C 

0,4023 

24 h 1:1 ” 4 x 10 mL etanoli ” 0,3917 

24 h 1:2 ” ” ” 0,4335 

5 h 1:1 ” 2 x 10 mL etanoli  18 h 100 °C 

vakuumiuunissa 

0,3852 

5 h 1:2 ” ” ” 0,4899 

5 A Ligandit 400 rpm 

sekoituksessa 1 h, 60 °C, 

ei liuennut 

3 x 10 mL metanoli,  

3 x 10 mL etanoli 

17 h 100 °C 

vakuumiuunissa 

0,7211 

5 C Ligandit yön yli uunissa 

150 °C, liukeni 

” 19 h 100 °C 

vakuumiuunissa 

0,5058 

5 D Ligandit 400 rpm 

sekoituksessa yön yli, 

seos maitomainen, mutta 

kaikki ei liuennut 

” ” 0,7888 

5 E Lämmitys 100 °C ja 400 

rpm sekoitus n. 5 min, 

liukeni 

” ” 0,7248 

5 F ” ” ” 0,0764 

  

 

Kuva 16. Vasemmalla MIL-53(Fe)-5 h 1:2 -rakenne, ja oikealla MIL-53(Fe)-3 d 1:1.  

 

Tässä työssä ei tutkittu erikseen rakenteiden BET-pinta-alaa. Pu et al. (2018) mukaan 5 h 

synteesiajalla ja moolisuhteella 1:1:65 valmistetun rakenteen ala oli 88,64 m2/g, 24 h synteesillä 

5,13 m2/g ja 3 päivän synteesillä 3,59 m2/g. Gao et al. (2017) mukaan taas 3 päivän synteesillä 

saadun rakenteen pinta-ala oli 184 m2/g. Lähteet ovat siis hieman ristiriitaisia keskenään, eikä 

tässä työssä syntetisoidun aineen tarkkaa alaa voida arvioida referenssien pohjalta. Työn 

puitteissa myöhemmin esitettävät adsorptio- ja fotokatalyysikokeiden tulokset kertovat osaltaan 
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rakenteen pinta-alasta. Esimerkiksi pieni pinta-ala voi osaltaan heikentää rakenteen 

katalyyttisiä ominaisuuksia, kuten Pu et al. (2018) työssään havaitsivat.   

 

6.1.1. XRD 

Röntgendiffraktiolla tutkitaan aineen kiderakennetta. Spektrin laajat piikit kertovat amorfisesta 

rakenteesta, ja terävät selkeistä yksittäisistä kiteistä. Piikin intensiteetti kuvaa aineen 

kiteisyyttä, joka on sitä parempi, mitä korkeampi piikki on. Vertaamalla syntetisoitujen 

jauheiden XRD-spektrejä referensseissä esitettyihin, voidaan selvittää, onko saatu aine MIL-

53(Fe) -rakennetta. Kuvassa 17 on esitetty erilaisten 3 d, 24 h ja 5 h näytteiden spektrit.  

Pu et al. (2018) mukaan 2θ -asteikolla MIL-53(Fe):n spektrin piikit osuvat kohtiin 9,3; 12,7; 

17,6; 18,5; 25,5 ja 27,3. Saatujen tulosten perusteella näyte 3 d osuu hyvin lähelle tätä, ja sen 

piikit ovat kohdissa 9,2; 12,6; 17,6; 18,2; 18,5; 23,7; 25,4 ja 27,3. Piikkien suhteellinen korkeus 

toisiinsa nähden on samankaltainen kuin referenssissä. Kohdassa 12,6 olevan piikin intensiteetti 

on todella korkea, myös kaikkiin muihin näytteisiin verrattuna, mikä tukee Pu et al. (2018) 

havaintoa siitä, että MIL-53(Fe) saavuttaa korkeimman kiteisyyden 3 päivän synteesiajalla. 

Tulos todistaa, että synteesimetodi toimii halutulla tavalla, mikä oli näytteen 3 d pääasiallinen 

tarkoitus. Koska pitkä synteesiaika heikentää rakenteen fotokatalyyttisiä ominaisuuksia, ei 

rakenteen tarkempaa optimointia tällä ajalla tehty. 
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Kuva 17. 72, 24 h ja 5 h synteesiajoilla saatujen rakenteiden XRD-spektrit. Ilmaisut 1:1 ja 1:2 viittaavat 

rautakloridin ja BDC:n moolisuhteeseen. Synteesilämpötila 150 °C. 

 

Moolisuhteen muokkaamisen tutkiminen aloitettiin 24 h synteesiajalla, jota myös Liu et al. 

(2018) käyttivät. Molempien 24 h näytteiden piikit osuvat samoille kohdille, kuin näytteen 3 d, 

mutta niiden intensiteetti on huomattavasti matalampi, erityisesti näytteellä 24 h 1:2. Pu et al. 

(2018) tulosten perusteella piikin 12,6 intensiteetin tulisi 24 h näytteellä olla noin puolet 72 h 

näytteen piikistä. Syy tälle erolle on epäselvä, koska 24 h ja 3 d näytteitä on käsitelty lähes 

täysin samoin ennen XRD-analyysin tekemistä. Taustalla voi olla esimerkiksi kiteytymistä 

haitanneiden epäpuhtauksien läsnäolo synteesiastiassa. Astiat puhdistettiin synteesien välillä, 

mutta osaan niistä on ajan myötä pinttynyt kemikaalijälkiä, joista voi mahdollisesti irrota jotain 

synteesiin. Huonosta kiteisyydestä huolimatta 24 h synteeseillä saatiin aikaan MIL-53(Fe) -

rakennetta, ja moolisuhteen 1:2:65 (FeCl3:BDC:DMF) toimintaa lyhyemmällä 5 h 

synteesiajalla tutkittiin seuraavaksi. 

Saadun 5 h 1:2 -rakenteen kiteisyys on parempi, kuin 24 h näytteillä, mutta piikkien paikat 

poikkeavat referenssistä. Sama näkyy myös hieman huonommin kiteytyneessä 5 h 1:1 -

näytteessä. Korkein piikki on kohdassa 9,4, ja muut kohdissa 12,5; 16,2; 16,6; 17,0; 18,9; 19,3; 

21,4; 22,0; 25,9; 26,3 ja 28,5. Kaksi ensimmäistä osuvat lähelle MIL-53(Fe):n tunnettuja 

piikkejä, mutta muiden paikat ovat selvästi poikkeavia. Tulos eroaa Liu et al. (2018) tuloksista, 
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joissa myös moolisuhteella 1:2 tehdyissä rakenteissa nähdään MIL-53(Fe):lle ominaiset piikit. 

Saatujen 5 h spektrien piikit ovat kuitenkin teräviä ja selvästi erottuvia, joten jonkinlaista MOF-

rakennetta on saatu valmistettua. Sitä, kuinka paljon kyseinen rakenne eroaa referenssien MIL-

53(Fe) -rakenteista on hankala sanoa ainoastaan XRD-analyysin perusteella. Kappaleissa 6.1.2. 

ja 6.1.3. tutkitaan rakenteiden eroja myös muiden analyysien avulla. 

Spektrien poikkeavuuksien syiden tutkimiseksi tehtiin lisää kokeita 5 h synteesiajalla ja 1:2 

moolisuhteella. Suurimmat muutokset tehtiin reaktioliuoksen alkukäsittelyyn, sen 

selvittämiseksi, onko syynä BDC, joka ei liuennut seoksiin ennen kokeiden 5 h 1:1 ja 1:2 

aloittamista. Samalla tutkittiin myös sitä, kuinka autoklaavin jäähdyttämisvaihe vaikuttaa 

lopputulokseen. Näiden kokeiden spektrit on esitetty kuvassa 18.  

 

 

Kuva 18. Näytteiden 5 h 1:2  ja 5 A–F XRD-spektrit. Näytteen F moolisuhde on 1:2:280, muiden 1:2:65. Näytteen 

B esikäsittely ja tulokset vastaavat näytettä A, joten sitä ei ole esitetty erikseen. Synteesilämpötila vaihteli välillä 

148–152 °C.  

 

Kokeessa 5 F käytetty moolisuhde 1:2:280 ei toiminut, sillä rakenne ei ole kiteytynyt lainkaan. 

Tätä näytettä ei siksi käsitellä tämän enempää. Näytteen A ligandeja sekoitettiin 400 rpm 

nopeudella ja  60 °C lämmityksellä tunnin ajan. Kaikki BDC ei kuitenkaan liuennut nesteeseen. 

Synteesin jälkeen autoklaavi jätettiin jäähtymään yön yli. Kokeessa 5 C ligandeja pidettiin 

autoklaavissa 150 °C yön yli, ja aamulla klaavi avattiin ja rautakloridi lisättiin liuokseen. Kaikki 

BDC oli liuennut kuumennuksen aikana. Kokeessa D ligandeja sekoitettiin 400 rpm nopeudella 
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yön yli. Kaikki BDC ei liuennut, mutta liuoksesta tuli maitomaisen vaalea. Näytteet C ja D 

olivat samassa uunissa synteesin ajan. Tämän jälkeen molempien autoklaavien annettiin jäähtyä 

huoneenlämpöön muutamien tuntien ajan, ennen rakenteiden sentrifugointiin siirtämistä. 

Kokeessa E ligandeja sekoitetiin 100 °C lämmityksellä noin viiden minuutin ajan, kunnes 

kaikki BDC liukeni nesteeseen. Autoklaavin annettiin jäähtyä yön yli.  

Näyte C vastaa lähes täydellisesti ensimmäistä 5 h 1:2 -näytettä. Muut näytteet ovat kiteytyneet 

selvästi huonommin, mutta myös niiden piikit ovat vastaavissa kohdissa. Piikkien sijaintien 

muutos verrattuna MIL-53(Fe) -rakenteen tunnettuihin piikkeihin ei siis johdu tereftaalihapon 

huonosta liukenemisesta, vaan vaikuttaa olevan kyseiselle synteesiajalle ja moolisuhteelle 

ominainen piirre. 

Näytteiden 5 A, D ja E huonommalle kiteytymiselle ei pystytä märittämään vain yhtä selkeää 

syytä. Osassa näytteitä BDC oli liuennut kokonaan ennen synteesin aloittamista, osassa ei. 

Toisaalta alkuperäisessä 5 h 1:2 -näytteessä BDC ei ollut liuennut, mutta näytteessä 5 C oli. 

Silti rakenteista tuli toisiaan vastaavia. Näytteistä molempien on annettu jäähtyä 

autoklaaveissaan vain muutamien tuntien ajan, ei yön yli, joten tämä tapa on luultavasti 

parempi. Näin käsitellyn näytteen D kiteisyys on myös hieman parempi, kuin yön yli 

autoklaaveissa pidettyjen näytteiden A ja E. Uunin lämpötila vaihteli synteesien aikana noin 4 

°C sisällä, mitä voi pitää melko merkittävänä epätarkkuutena. Tämä ei kuitenkaan selitä sitä, 

miksi näyte C on onnistunut hyvin, mutta samaan aikaan samassa uunissa ollut näyte D ei. 

Synteesiajalla 24 h tehtyjen kokeiden yhteydessä mainittu teflonpommien pysyvä 

kontaminaatio on myös edelleen mahdollinen syy. 

 

6.1.2. FTIR-ATR 

Molekyylispektroskopialla voidaan tutkia yhdisteiden sisältämiä funktionaalisia ryhmiä. Tässä 

luvussa syntetisoitujen näytteiden FTIR-ATR -spektrejä verrataan Gao et al. (2017), Liu et al. 

(2018) ja Nguyen et al. (2019) esittämiin analyyseihin. Näytteiden 3 d, 24 h 1:1, 1:2 ja 5 h 1:1, 

1:2 spektrit on esitetty kuvassa 19. Osassa näytteitä näkyy laaja piikki välillä 3 750–3 000       

cm-1. Referenssien perusteella noin kohdalla 3 420–3 430 cm-1 huippunsa saavuttava piikki 

viittaa rakenteeseen adsorboituneen veden O-H -ryhmään. Tämä käy järkeen myös sen takia, 

että piikki näkyy selkeimmin 3 d ja 24 h rakenteissa, jotka ovat olleet säilytyksessä 5 h näytteitä 

kauemmin ennen analyysin tekoa, ja siksi kerenneet keräämään vettä itseensä.  
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Kuva 19. Näytteiden 3 d, 24 h 1:1, 1:2 ja 5 h 1:1, 1:2 FTIR-ATR -spektrit. Synteesilämpötila 150 °C.  

 

Spektrien 3 d, 24 h 1:1 ja 1:2 vasemmalta katsoen ensimmäinen terävä piikki on noin kohdassa 

1 620 cm-1, ja viittaa oletettavasti C=O -sidosten läsnäoloon. Noin kohdissa 1 530 cm-1 ja 1 370 

cm-1 havaittavat kaksi korkeaa piikkiä kertovat asymmetristen ja symmetristen C-O -sidosten 

läsnäolosta rakenteessa. Bentseenirenkaan C-H -sidosten värähtelyt näkyvät noin kohdassa 750 

cm-1, ja kohdassa 525 cm-1 huippunsa saavuttaa tereftaalihapon karboksyyliryhmän ja rauta(III) 

atomien välisestä Fe-O sidoksesta kertova melko leveä piikki. Liu et al. (2018) mukaan 

kyseisen piikin intensiteetti kasvaa erityisesti moolisuhteella 1:2. Vastaavaa ei kuitenkaan 

havaita tämän työ tuloksissa.   

Viiden tunnin synteesiajalla tehtyjen rakenteiden piikit ovat hyvin samanlaiset, kuin pidemmillä 

ajoilla syntetisoiduilla näytteillä, mutta piikkien kärjet sijoittuvat noin 20–100 cm-1 suurempiin 

kohtiin. Kuvassa 20 vertailussa ovat erilaiset viiden tunnin synteesiajalla ja moolisuhteella 1:2 

valmistetut rakenteet. Näytteiden 5 h 1:2 ja 5 C tulokset vastaavat jälleen hyvin toisiaan, kun 

taas muissa spektreissä on suurempia eroja näihin. Esimerkiksi näytteen 5 A C-O -sidoksista 

kertovat piikit ovat selvästi leveämmät kuin muissa näytteissä. Kyseinen näyte vaikutta myös 

adsorboineen itseensä eniten vettä. Ylipäätään molempien kuvien spektrien perusteella kaikki 

näytteet vaikuttavat sisältävän hieman eri määriä samoja aineita. Oletettavasti kaikki 

synteesituotteet voidaan siis lukea MIL-53(Fe) -rakenteiksi. 
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Kuva 20. Näytteiden 5 h 1:2 ja 5 A–F FTIR-ATR -spektrit. Synteesilämpötila vaihteli välillä 148–152 °C.  

 

6.1.3. SEM 

Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvat antavat tietoa pääasiassa rakenteiden kiteiden 

muodosta, ehjyydestä ja karkeasti myös kokojakaumasta. Kuvassa 21 on esitetty näytteiden 3 

d, 24 h 1:1 ja 24 h 1:2 partikkeleita, jotka ovat enimmäkseen epäsäännöllisen muotoisia. Pu et 

al. (2018) vastaaville partikkeleille esittämissä SEM-kuvissa havaitaan sama ilmiö. Reunojen 

epäsäännöllisyyden perusteella voidaan olettaa, että nähtävät kiteet ovat hajonneet erillisiksi 

kappaleiksi suuremmista yhteenliittymistä. Erityisesti näytteen 24 h 1:2 partikkeleissa näkyy 

myös murtumajälkiä, jotka voivat olla seurausta liian korkeasta kuivauslämpötilasta. Rakenteen 

sisälle varastoituneen liuottimen haihtuessa liian nopeasti voi partikkelien kiderakenne kärsiä. 

Kyseisiä näytteitä kuivattiin tavallisessa uunissa 150 °C lämpötilassa, joka on luultavasti ollut 

hieman liian korkea valmiille rakenteelle. Rakenteet pestiin 3–4 kertaa 10 mL:lla etanolia, mikä 

näyttää riittäneen, koska kiteiden pinnalla ei näy epäpuhtauksia. 
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Kuva 21. Vasemmalla yllä ja alla rakenne 3 d. Oikealla yllä rakenne 24 h 1:1 ja alla 24 h 1:2. Synteesilämpötila 

150 °C.  

 

5 h näytteiden partikkeleiden kiderakenne on osittain selvästi symmetrisempi, kuin pidemmillä 

synteesiajoilla saatujen rakenteiden. Kuvassa 22 on esitetty näytteiden 5 h 1:1 ja 5 h 1:2 

partikkeleita. Näytteiden välillä on havaittavissa selviä eroja. 5 h 1:1 näytteessä on pienten, 

symmetristen kiteiden lisäksi melko paljon myös suurempia neliskulmaisen epäsäännöllisiä 

partikkeleita. 5 h 1:2 näytteessä taas säännöllisen muotoisia kiteitä on suhteessa selvästi 

enemmän. Moolisuhteella 1:1 säännöllisten kiteiden koko on noin 4–5 µm, ja moolisuhteella 

1:2 taas pääasiassa 1–2 µm, joskin myös suurempia noin 7 µm kokoisia kiteitä löytyy. 

Merkittävä ero on myös siinä, että vaikka molemmat rakenteet on pesty samalla tavalla, 

kahdesti 10 mL:lla etanolia, on näytteeseen 5 h 1:1 selvästi jäänyt epäpuhtauksia kiteiden 

pinnoille. Toisen näytteen kuvissa epäpuhtauksia ei näy juuri lainkaan.  

Pu et al. (2018) kuvaavat 5 h synteesiajalla saamiaan rakenteita romahtaneiksi oktaedreiksi. 

Tässä työssä saadut kiteet muistuttavat osittain oktaedreja, mutta poikkeavat kuitenkin 

artikkelin kuvista. Partikkelien erilainen muoto selittää XRD-spektreissä nähtäviä eroja. 
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Karkean SEM-EDS analyysin perusteella 1:2 5 h näytteen symmetrisissä kiderakenteissa on 

53,3 % hiiltä, 24,7 % happea, 15,7 % rautaa ja 6,4 % klooria.  

 

 

Kuva 22. Vasemmalla yllä ja alla näyte 5 h 1:1, oikealla 5 h 1:2. Synteesilämpötila vaihteli välillä 148–152 °C.  

 

Kaikista 5 h synteesiajalla ja 1:2 moolisuhteella syntetisoiduista näytteistä löytyi kuvassa 22 

esitetyn 5 h 1:2 -näytteen kaltaisia selkeitä, symmetrisen kulmikkaita kiderakenteita. Näytteissä 

5 A, D ja E oli kuitenkin mukana vaihtelevia määriä kuvan 21 kaltaisia, epäsäännöllisempiä ja 

suurempia kiteitä, kuten myös kuvan 22 5 h 1:1 näytteessä. XRD-spektrissä havaittava 

alhaisempi kiteisyys on suoraan yhteydessä näiden epäsäännöllisten partikkelien määrään 

näytteessä. Mitä enemmän selkeitä ja symmetrisiä rakenteita näytteessä on, sen parempi on 

myös intensiteetti. Näytteen 5 C SEM-kuvat vastaavat sen XRD- ja FTIR-spektrien tavoin 

näytettä 5 h 1:2. Kuvassa 21 olevassa näytteessä 24 h 1:2 näkyy myös muutamia näytteen 5 h 

1:2 kaltaisia pieniä kiteitä. 
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6.2. MOF/kangaskomposiitit 

Kaikissa MOF/kangassynteeseissä käytettiin moolisuhdetta 1:1:65 (FeCl3:BDC:DMF) ja 

lämpötilaa 150 °C. Komposiittirakenteita tutkittiin yhtä aikaa jauhemaisten rakenteiden kanssa, 

joten käytetyt synteesiajat vaihtelevat 3 päivän ja noin 15 h välillä sen mukaan, mitä muita 

näytteitä pidettiin uunissa samaan aikaan. Kaikkien kankaiden valkoinen väri muuttui 

synteesien aikana kellertäväksi, ja pintaan muodostui muutamia selkeitä kiteitä. Kiteet eivät 

kuitenkaan olleet kunnolla kiinnittyneet kankaan kuituihin, vaan irtosivat pesussa. 

Yhdistelmärakenteen tutkiminen aloitettiin selvittämällä, kuinka kangas reagoi synteesissä 

ilman esikäsittelyä. Lopputulos on esitetty kuvassa 23. SEM-kuvan perusteella nähdään, että 

kankaaseen on tarttunut hieman jonkinlaisia partikkeleita. Kuvan 21 partikkeleihin verrattuna 

kyseiset kappaleet ovat kuitenkin melko pieniä, eivätkä välttämättä ole lainkaan MIL-53(Fe) -

rakenteita, vaan esimerkiksi jotain lähtöaineista.  

 

 

Kuva 23. Ilman esikäsittelyä synteesin läpikäynyt kangas. Synteesiaika noin 15 h. Käsitelty kangas pesty vedellä 

ja metanolilla ja kuivattu yön yli noin 100 °C vakuumiuunissa.  

 

Kuvassa 24 vasemmalla 4,5 M lipeällä merseroitu kangas ja oikealla 1 M lipeällä merseroitu. 

Näytteistä ensimmäistä pidettiin synteesissä 72 h, ja jälkimmäistä 24 h. Miedommassa 

liuoksessa merseroidussa kankaassa on kiinni laatikkomaisia rakenteita, joiden koko vastaa 

melko hyvin kuvan 21 partikkeleita. Oletettavasti kyseiset kiteet ovat MIL-53(Fe) -rakennetta. 

Rakenteet ovat kuitenkin hyvin huonossa kunnossa, ja kokeen jatkuessa ne olisivat luultavasti 

hajonneet pienemmiksi kappaleiksi. Kankaiden synteeseissä syntyneet jauheet on myös 

analysoitu, ja sama ilmiö on havaittavissa niissä. Koska kankaan synteesi tai jälkikäsittely eivät 

juuri poikkea muista kokeista, on merseroitu kangas luultavasti kiteiden huonon kunnon takana.  
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Kuten aiemmista tuloksista nähdään, on rakenteen kiteisyys parhaimmillaan 3 päivän 

synteesiajalla. Se, että tällä optimaalisella ajalla kankaaseen ei ole tarttunut juuri mitään, viittaa 

myös siihen, ettei merserointi ole toimiva ratkaisu ainakaan MIL-53(Fe)/kangaskomposiittien 

synteesissä. On mahdollista, että merseroituihin kankaisiin kiinnittyneet emäksiset NaOH-

molekyylit haittaavat synteesiä. Näiden havaintojen perusteella merseroitujen kankaiden 

käyttöä ei enää tässä työssä tutkittu tämän pidemmälle.   

 

 

Kuva 24. Vasemmalla 72 h synteesiajalla käsitelty, 4,5 M NaOH:lla merseroitu kangas. Oikealla 24 h 

synteesiajalla käsitelty, 1 M NaOH:lla merseroitu kangas. Käsitellyt kankaat pesty etanolilla ja kuivattu 90 °C 

uunissa 1 h ajan. 

 

Kuvassa 25 on esitetty tulokset alunalla ja ligandeilla käsitellyistä kankaista. Alunalla 

esikäsiteltyä kangasta pidettiin synteesissä 24 h ajan. Kuituihin on kiinnittynyt jonkin verran 

neliskulmaisia partikkeleita, jotka voivat olla haluttua MOF-rakennetta. Partikkelit eivät 

kuitenkaan riitä kunnolla peittämään kankaan kuituja, kuten ylempi kuvista osoittaa.  
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Ligandeilla esikäsitellyn kankaan tulokset poikkeavat selvästi kaikista edellisistä. Kankaaseen 

kiinnittyneet partikkelit muistuttavat ulkoisesti hyvin paljon 5 h synteeseillä aikaansaatuja, 

vaikka ovat muotoutuneet noin 10 h pidemmän ajan kuluessa. Kiteet näyttävät kasvaneen hyvin 

myös kankaan sisempiin osiin, ja peittävät kuituja paremmin kuin muissa esitellyissä kokeista. 

Kuitenkaan myöskään tällä esikäsittelyllä ei saavuteta kovin kattavaa peitettä koko kankaalle, 

kuten kuvista ylemmässä nähdään.  

 

 

Kuva 25. Vasemmalla 24 h synteesissä käsitelty alunakangas, joka pestiin metanolilla ja etanolilla ja kuivattiin 

noin 1 h ajan 90 °C uunissa. Oikealla yön yli ligandeissa ennen varsinaista 15 h synteesiä käsitelty kangas, joka 

on pesty vedellä ja kuivattu yön yli noin 100 °C vakuumiuunissa.  

 

Vaikka kankaan esikäsittely ligandeilla vaikuttaa melko lupaavalta tekniikalta, ei sekään ole 

suoraan valmis käytettäväksi. Tekniikkaa tulisi tutkia vielä pidemmälle, esimerkiksi testaamalla 

kestäisikö ensimmäisessä synteesissä aikaansaatu kangas kiteineen uuden kierroksen 

samanlaista käsittelyä. Jos käsittely voitaisiin toistaa useamman kerran samalle kankaalle, 

saataisiin lopulta aikaan hyvin peittävä MOF-kerros. On kuitenkin hyvin mahdollista, että 
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valmiit kiteet hajoaisivat joutuessaan uudestaan synteesiin. Tämän työn laajuuden puitteissa 

rakenteiden kasvattamista suoraan kiinni kankaaseen ei tutkittu enää tätä pidemmälle, vaan 

tutkimuksessa siirryttiin valmiiden rakenteiden kiinnittämiseen MOF/kangaskomponentin 

aikaansaamiseksi. 

Rakenteiden kiinnittämistä tutkittiin kahden erilaisen kiinnitysaineen avulla. Kuvassa 26 

vasemmalla kangas, joka päällystettiin vedellä ohennetulla liimalla ja jonka päälle levitettiin 

peittävä kerros yhtä huonommin onnistuneista MIL-53(Fe) -rakenteista. Kuivatettu kangas 

pestiin pitämällä sitä 700 rpm nopeudella sekoitetussa vedessä noin 4 h ajan. Vesi vaihdettiin 

muutamia kertoja pesun aikana. Suurin osa ylimääräisestä jauheesta irtosi heti pesun alussa. 

SEM-kuvassa näkyvät partikkelit ovat tiukasti kiinni liimassa. Oikeanpuoleisissa kuvissa on 

liimaharsolla kankaaseen kiinnitettyjä kiteitä. Tällaisen yhdistelmärakenteen kokoaminen 

onnistui vain ohuen kankaan päälle. Paksumpaan kankaaseen harso ei tarttunut kunnolla 

yhdessä MOF-rakenteen kanssa. Ohuesta kankaasta valmistettua komposiittia liotettiin ilman 

sekoitusta vedessä noin parin tunnin ajan sen kestävyyden tutkimiseksi.  

Molemmissa kankaissa on kiinni selvästi enemmän partikkeleita, kuin missään suoraan 

kankaaseen syntetisoiduista näytteistä. Harsolla kiinnittäminen ei kuitenkaan ole toimiva 

ratkaisu. Jo pelkällä vedessä liottamisella harso alkoi irrota kankaasta muutamista kohdista. 

SEM-analyysi paljasti lisäksi, että osa partikkeleista liikkui, eikä ollut kiinnittynyt kunnolla. 

Näiden syiden takia liimaharsolla koottavia MOF/kangaskomposiitteja ei tutkittu tätä enempää.  
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Kuva 26. Vasemmalla kangas, joka on päällystetty vesi-liimaseoksella ja MOF-partikkeleilla. Oikealla kangas, 

johon on silitetty kiinni liimaharsoa ja MOF-partikkeleita.  

 

Fotokatalyysikokeissa kankaassa olevien kiteiden tulee osua valoon jatkuvasti prosessin 

sujuvan etenemisen takaamiseksi. Kankaanpalan pyöriessä vapaana reaktorissa tarkoittaa tämä 

käytännössä sitä, että palassa täytyy olla kiteitä molemmilla puolilla. Tällaisen kankaan 

valmistaminen aloitettiin kastelemalla kangas, ja kuivaamalla enimmät vedet pois 

paperipyyhkeellä. Näin tehtiin koska rakenteet jäivät huonommin kiinni kankaaseen, jota ei 

kasteltu ennen liiman lisäämistä. Kastelun jälkeen liima levitettiin tasapäisellä spaattelilla 

kankaan toiselle puolelle. MOF-rakenteet lisättiin välittömästi liiman päälle niin että jauhetta 

oli peittävä kerros kankaan päällä, eikä kankaan omaa kirkkaanvalkoista väriä näkynyt alta. 

Toinen puoli päällystettiin samalla tekniikalla ensimmäisen puolen kuivuttua useamman tunnin 

ajan vetokaapissa. Kangas pestiin 700 rpm nopeudella magneettisekoittimella sekoitetussa 

puhtaassa vedessä noin 6 h ajan. Samanlaisesta käsittelystä huolimatta kankaan eri puolet ovat 

hieman eri sävyiset. Kuvassa 27 on esitetty tällaisen kankaan eri puolien SEM-kuvat, ja 

valokuvat.  
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Kuva 27. Liimalla kankaaseen kiinnitettyjä 5 h 1:2 partikkeleita. Kaikissa kuvissa sama kangas eri puolilta. 

Kankaan alkuperäistä valkoista väriä ei näy MIL-53(Fe) kiteiden alta.  

 

Kaksipuolisesti päällystetyn kankaan eri puolet eroavat hieman toisistaan, mutta molemmilla 

on melko tasainen kerros MOF-rakennetta. Aivan täydellistä peittoa ei kuitenkaan saatu aikaan, 

vaan tyhjää, sileää liimapintaa näkyy myös kuvissa. Kankaan rakenne on myös kokonaan 

peittynyt liimakerroksen alle, eikä yksittäisiä kuituja nähdä, kuten ensimmäisessä 

liimakokeilussa. Molemminpuoliset liimakerrokset ovat myös selvästi tehneet kankaasta 

jämäkämmän ja hieman paksumman kuin ilman niitä. Kangasta voidaan kuitenkin edelleen 

taivuttaa ilman liimapinnan murtumista, mikä on luultavasti käytetyn, kankaille suunnitellun 

liiman, ansiota.  

Adsorptio- ja fotokatalyysikokeissa käytettiin kuvan 27 kangasta vastaavia 2x2 cm 

kangaspaloja. Näin valmistetuissa MOF/kangaskomponentissa on kiteitä melko tasaisesti 

kankaan koko pinnalla, ja partikkelit myös pysyvät kiinni kokeiden vaatimassa 700 rpm 

sekoituksessa. Korkea sekoitusnopeus takaa kangaspalan liikkeen ja osumisen valoon. 
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6.3. Lääkeaineiden poistaminen 

Sulfametoksatsolin ja karbamatsepiinin poistamista vesiliuoksesta tutkittiin sekä jauhemaisella 

MIL-53(Fe)-5 h 1:2 rakenteella, että siitä valmistetuilla MOF/kangaskomposiiteilla. Kokeessa 

12 käytettiin vertailun vuoksi näytettä 3 d, joka vastaa Gao et al. (2017) tutkimuksessaan 

käyttämää rakennetta. Rakenteen uudelleenkäyttömahdollisuuksien tutkimiseksi kankailla 

tehdyt kokeet toistettiin kolme kertaa peräkkäin, puhdistamatta kangasta kokeiden välissä. 

Molemmille lääkeaineille käytettiin erillisiä kankaita. Kokeessa 1 käytetty kangas on myös eri, 

kuin sulfametoksatsolille muuten käytetty. Taulukossa VII on esitetty kokeiden toteutus, joka 

perustuu pääosin Gao et al. (2017) käyttämiin reaktioparametreihin.  

 

Taulukko VII. Adsorptio ja fotokatalyysikokeiden toteutuneet koeolosuhteet. Molempien lääkeaineiden 

alkukonsentraatio on 10 mg/L, valon intensiteetti 500 ja reaktorin etäisyys valonlähteestä 14–15 cm. 

Koe Lääkeaine m(MIL-

53), mg 

V(liuos), 

mL 

V(H2O2), 

µL 

tadsorptio,  

min 

tfoto, 

 min 

Tka, 

°C 

v,  

rpm 

1 sulfa kangas 50 5 60 240 17 700 

2 ” 5,04 ” 50 ” ” 25 400 

3 ” kangas 60 60 ” ” ” 700 

4 ” ” ” 50 30 180 ” ” 

5 ” ” ” ” ” ” ” ” 

6 karba ” 60 60 60 240 ” ” 

7 ” ” ” 50 30 180 ” ” 

8 ” ” ” ” ” ” ” ” 

9 ” 5,12 50 ” 60 60 ” 400 

10 sulfa+karba 5,06 ” 0 30 ” ” ” 

11 ” 5,01 ” 50 ” ” ” ” 

12 ” 4,98 ” ” ” ” ” ” 

 

Kankaassa kiinni olevan MOF-rakenteen massaa on hyvin hankala määrittää sen 

valmistustavan takia. Liimalla päällystettyä kangasta ei voida punnita, ettei pinta pääse 

kuivumaan, ja vaikka voitaisiin, niin suuri osa MOF-materiaalista irtoaa pesuvaiheessa. SEM-

analyysin pohjalta voidaan arvioida, että 2x2 cm kangaspalan molemmilla puolilla on melko 

tasainen partikkelikerros, jonka korkeus on kiteiden koon perusteella pääosin noin muutaman 

mikrometrin. Komposiitin toimimisen varmistamiseksi tehtiin koe 1, jossa käytetystä kankaasta 

otettiin SEM-kuvat ennen kokeiden jatkamista. Luvussa 6.3.1. esitetyn kuvan 34 perusteella 

rakenteet pysyivät hyvin kiinni kankaassa, eivätkä hajonneet valon tai muiden koeolosuhteiden 

vaikutuksesta. Ennen ensimmäistä HPLC-analyysiä tehtiin lisäksi kokeet 2 ja 3. 

Kuten kuvien 28 ja 29 graafit osoittavat, kankaisiin kiinnitetty MIL-53(Fe):n määrä riittää 

reaktion aikaansaamiseen. Kokeen 1 fotokatalyysissä käytettiin epähuomiossa vain 5 µL 
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vetyperoksidia Gao et al. (2017) käyttämän 50 µL sijaan, mutta reaktio tapahtui silti nopeasti. 

Kokeen perusteella lääkeaineliuoksen määrä korotettiin pitkissä kokeissa 50 mL:sta 60 mL:aan. 

Liuosta poistui reaktorista näytteenoton yhteydessä, mikä johti siihen, että pinta oli kokeen 

loppuvaiheessa liian matalalla kankaan pyörimisen kannalta. Kangas tarttui reaktorin 

seinämiin, mikä esti reaktion tapahtumisen. Molempien lääkeaineiden kankaiden 

ensimmäisissä kokeissa (kokeet 3 ja 6) käytettiin lisäksi 60 µL 30 % H2O2 tavallisen 50 µL 

sijaan. Kankaiden 2. ja 3. toistokokeet tehtiin muita kokeita lyhyemmillä ajoilla, joiden todettiin 

ensimmäisten kokeiden perusteella kuitenkin olevan riittävät reaktioiden loppuunsaattamiselle. 

Kuvissa 28 ja 29 esitetty kokeiden 1–5 tulokset adsorptio- ja fotokatalyysivaiheissa.  

 

 

Kuva 28. Sulfametoksatsolin konsentraation prosentuaalinen muutos ajan suhteen. Kokeiden 1–5 adsorptiovaihe. 

Käytetty MOF-rakenne MIL-53(Fe)-5 h 1:2 sekä jauhemaisena että kangaskomposiittina. Kokeen 1 lämpötila oli 

17 °C, muiden keskimäärin 25 °C. 

 

Sulfametoksatsolin konsentraatio laski adsorptiovaiheessa keskimäärin noin 5 %. 

MOF/kankaalla tehdyistä kokeista keskimmäisen (koe 4) adsorptiokyky on jostain syystä 

selvästi heikompi, kuin kahden muun. Kangas on esimerkiksi voinut jäädä jumiin 

magneettisekoittajan alle, niin ettei se ole koskettanut liuosta kunnolla. Kankaan adsorptiokyky 

ei kokeissa 3 ja 5 juurikaan poikkea toisistaan, vaikka rakennetta ei ole pesty kokeiden välissä. 

Luultavasti adsorboitu lääkeaine siis hajoaa fotokatalyysivaiheen aikana samoin, kuin 

liuoksessa vapaana oleva. 
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Kuva 29. Sulfametoksatsolin konsentraation prosentuaalinen muutos ajan suhteen. Kokeiden 1–5 

fotokatalyysivaihe. Käytetty MOF-rakenne MIL-53(Fe)-5 h 1:2 sekä jauhemaisena että kangaskomposiittina. 

Kokeessa 1 on käytetty 30 % H2O2:n määrä 5 µL, kokeessa 3 60 µL ja muissa 50 µL. Kokeen 1 lämpötila 17 °C, 

muiden keskimäärin 25 °C. 

 

Kankaan 2. ja 3. käyttökerralla (kokeet 4 ja 5) ensimmäinen näyte otettiin 5 min fotokatalyysin 

aloittamisesta aiempien kokeiden 10 minuutin sijaan. Näissä kokeissa sulfametoksatsolista 

hajosi yli 99 % jo ensimmäisen viiden minuutin aikana. Kokeiden loppuessa noin 99,9 % 

lääkeaineesta oli hajonnut. Kankaan 1. käyttökerralla (koe 3) saavutettiin sama tehokkuus, 

mutta hitaammin. Yli 99 % poistoteho saavutettiin vasta 80 min fotokatalyysivaiheen 

aloittamisen jälkeen. Täysin sama kangas pystyy kuitenkin kokeiden 4 ja 5 perusteella selvästi 

katalysoimaan nopean hajoamisreaktion, joten jokin on luultavasti häirinnyt kokeen 3 

etenemistä. Reaktori on voinut esimerkiksi heilahtaa näytteenoton yhteydessä kauemmas 

valonlähteestä tai reaktoriin lisätty H2O2 ei ole sekoittunut kunnolla liuokseen, vaan on tarttunut 

esimerkiksi reaktorin seinämään ja valunut sieltä hiljalleen liuokseen. Ainoa täysin varma ero 

kokeiden välillä on se, että kokeessa 3 käytettiin 10 µL enemmän vetyperoksidia, kuin kokeissa 

4 ja 5. 

Kokeessa 1 sulfametoksatsolin määrä kasvoi määrä kasvaa hiljalleen kokeen loppua kohden. 

Joissain hapettumisreaktioissa hajotetun lääkeaineen määrä voi myös kasvaa biomuuntumisen 

seurauksena, mutta vastaavaa ei kuitenkaan havaita muissa kokeissa. Tämän työn kokeissa 
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fotokatalyysi ei mineralisoinut lääkeaineita täysin esimerkiksi vedeksi ja hiilidioksidiksi, vaan 

aineet jakautuivat erilaisiksi reaktiotuotteiksi, joiden piikkejä havaittiin HPLC:n tuloksissa. On 

mahdollista, että jokin näistä tuotteista on ollut hyvin lähellä puhdasta sulfametoksatsolia, ja 

siten lukeutunut tulokseksi. Myös käsin tehty piikkien integrointi voi vaikuttaa tulosten 

tarkkuuteen kaikissa kokeissa.  

Kokeissa 6–9 tutkittiin aiempia kokeita vastaavasti karbamatsepiinin hajoamista. Kokeiden 

adsorptiovaiheiden tulokset on esitetty alla kuvassa 30, ja fotokatalyysivaiheen tulokset kuvassa 

31. 

 

 

Kuva 30. Karbamatsepiinin konsentraation prosentuaalinen muutos ajan suhteen. Kokeiden 5–9 adsorptiovaihe. 

Käytetty MOF-rakenne MIL-53(Fe)-5 h 1:2 sekä jauhemaisena että kangaskomposiittina. Lämpötila oli 

keskimäärin 25 °C. 
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Kuva 31. Karbamatsepiinin konsentraation prosentuaalinen muutos ajan suhteen. Kokeiden 5–9 

fotokatalyysivaihe. Käytetty MOF-rakenne MIL-53(Fe)-5 h 1:2 sekä jauhemaisena että kangaskomposiittina. 

Kokeessa 6 käytetty 30 % H2O2:n määrä 60 µL ja muissa 50 µL. Lämpötila oli keskimäärin 25 °C.  
 

Jauhemainen MIL-53(Fe)-5 h 1:2 vaikuttaa adsorboivan jopa noin 70 % karbamatsepiinista, 

toisin kuin MOF/kangas, joka adsorboi kokeissa 6 ja 7 hieman yli 6 % ja kokeessa 8 noin 2,5 

%. Valosaasteen mahdollisuutta kokeen 9 adsorptiovaiheessa ei voida täysin poissulkea koska 

jauhemainen rakenne on ennen suodatusta hetken mukana näytteessä, ja reaktio tapahtuu hyvin 

nopeasti. Laboratoriossa työskenteli kokeiden aikana myös muita tutkijoita, ja tilan hämäränä 

pitäminen oli välillä haastavaa. Ero voi johtua myös esimerkiksi kokeissa käytetyn MIL-

53(Fe)-5 h 1:2:n määrästä. Jauhemaista rakennetta käytettiin 5 mg, mutta kankaissa kiinni 

olevaa määrää ei pystytty määrittämään. Tämän takia tulosten suora vertailu keskenään on 

vaikeaa. On mahdollista, että kankaassa on kiinni alle 5 mg rakennetta, jolloin pienempi määrä 

saattaisi hidastaa reaktiota. Tätä puoltaa se, että jauhemainen MOF katalysoi karbamatsepiinin 

hajoamisen lähes täydellisesti jo viidessä minuutissa, kun taas kankailla vastaavaan yli 99,9 % 

poistotehoon pääsemiseen kului 1–2 h. On myös mahdollista, että komposiitissa käytetty liima 

on tukkinut osan rakenteen huokosista eikä kiteiden koko pinta-ala ole reaktion käytössä. 

MIL-53(Fe) -rakenteen toimivuutta sulfametoksatsolin ja karbamatsepiinin yhteisliuoksessa 

tutkittiin kolmella lyhyellä kokeella. Kokeessa 10 ei käytetty lainkaan vetyperoksidia. Kokeissa 

10 ja 11 käytettiin näytettä 5 h 1:2, ja kokeessa 12 näytettä 3 d. Tulokset on esitetty kuvissa 32 

ja 33. 
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Kuva 32. Sulfametoksatsolin ja karbamatsepiinin konsentraation prosentuaalinen muutos ajan suhteen. Kokeiden 

10–12 adsorptiovaihe. Kokeissa 10 ja 11 käytetty MIL-53(Fe)-5 h 1:2 -rakennetta ja kokeessa 12 MIL-53(Fe)-3 d. 

Lämpötila oli keskimäärin 25 °C. 
 

 

Kuva 33. Sulfametoksatsolin ja karbamatsepiinin konsentraation prosentuaalinen muutos ajan suhteen. Kokeiden 

10–12 fotokatalyysivaihe. Kokeissa 10 ja 11 käytetty jauhemaista MIL-53(Fe)-5 h 1:2 -rakennetta ja kokeessa 12 

jauhemaista MIL-53(Fe)-3 d -rakennetta. Kokeessa 10 ei käytetty 30 % H2O2, ja kokeissa 11 ja 12 käytettiin 50 

µL. Lämpötila oli keskimäärin 25 °C. 

 
 

Näyte 3 d 1:1 adsorboi noin 3 % sulfametoksatsolia ja 2 % karbamatsepiinia. Näyte 5 h 1:2 taas 

adsorboi sulfametoksatsolia noin 9–14 % ja karbamatsepiinia noin 61–68 %. Ero 

sulfametoksatsolin adsorptiotehossa verrattuna kokeisiin 1–5 voi kertoa siitä, että hieman valoa 
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on päässyt reaktoriin. Kokeiden tulosten perusteella voidaan todeta, että adsorptiovaihe suosii 

karbamatsepiinia. Viiden tunnin näyte toimi tehokkaammin myös fotokatalyysivaiheessa. 

Ilman vetyperoksidia rakenteen kokonaispoistoteho oli selvästi heikompi, sulfametoksatsolia 

poistui 13 % ja karbamatsepiini 66 % tunnin aikana. Hapettimen avulla molemmat lääkeaineet 

saatiin hajotettua täydellisesti jo puolessa tunnissa. Karbamatsepiini hajosi sulfametoksatsolia 

hieman nopeammin. Näytteen 3 d poistoteho tunnin aikana oli noin 15 % sulfametoksatsolille 

ja 21 % karbamatsepiinille. Huonompi teho selittyy luultavasti muun muassa rakenteen 

muodolla. Näytteen 3 d kiteet eivät olleet symmetrisiä, kuten 5 h näytteiden. Aktiiviset 

keskukset ovat siis kauempana toisistaan, mikä heikentää fotokatalyyttisiä ominaisuuksia. 

 

6.3.1. Rakenteiden kuluminen 

Jotkin MOF-rakenteista voivat hajota käytön aikana, jolloin niistä irtoaa metalleja. Kokeissa 

käytetyn rakenteen osalta raudan mahdollista irtoamista tutkittiin ICP -analyysillä, joka tehtiin 

karbamatsepiini-kokeiden alkuliuokselle, sekä kaikkien kokeiden päättyessä kerätyille 

liuosnäytteille. Tulokset on esitetty taulukossa VIII.   

 

Taulukko VIII. Kokeiden 6–9 alkuliuoksen ja kokeiden lopussa otettujen näytteiden rautapitoisuudet. 

Liuos MIL-53(Fe) Fe, ppb 

Alkuliuos - 3,71 

Koe 6 loppu Kangas, kierros 1 828,23 

Koe 7 loppu Kangas, kierros 2 936,44 

Koe 8 loppu Kangas, kierros 3 881,44 

Koe 9 loppu Jauhemainen 4 024,54 
 

Alkuliuos on tehty ionivaihdettuun veteen, joten siinä näkyvä rautapitoisuus kuvaa luultavasti 

ympäristöstä tulevaa epäpuhtautta, joka on samaa tasoa myös muissa näytteissä. MIL-53(Fe)-5 

h 1:2 -rakenteesta irtoavat rautamäärät ovat melko pieniä, eivätkä näy rakenteen 

adsorptiokyvyssä tai katalyyttisessa tehokkuudessa. SEM-kuvien perusteella kokeissa 

käytetyissä kiteissä ei havaittu murtumia tai muita jälkiä, ja ne pysyivät edelleen hyvin kiinni 

kankaassa. Tulokset on esitetty alla kuvassa 34.  
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Kuva 34. Vasemmalla kokeessa 1 ja oikealla kokeissa 6–8 käytettyjen kankaiden pintoja. Kiteitä ei vaikuta 

juurikaan irronneen pinnasta, eivätkä yksittäiset kiteet ole nähtävästi kärsineet.  

 

6.4. Tulosten yhteenveto 

MIL-53(Fe) -rakenteen syntetisoinnista moolisuhteella 1:2:65 (FeCl3:BDC:DMF) ja 5 h 

synteesiajalla tai rakenteen yhdistämisestä kankaaseen ei löydetty aiempia tutkimuksia. MOF/ 

kangaskomposiitin käyttämisestä vedenpuhdistuksessa ei myöskään löydetty aiempaa tietoa.  

Rakenteen synteesi vaikuttaa olevan melko herkkä muutoksille, mikä näkyy erityisesti saatujen 

rakenteiden kiteisyyden muutoksissa. Onnistuessaan MIL-53(Fe)-5 h 1:2 -rakenteen kiteet ovat 

noin 1–7 µm kokoisia, symmetrisiä ja osittain oktaedrin muotoisia. Pääosa rakenteista on 

kooltaan vaihteluvälin pienemmästä päästä. Rakenteen pesemiseen riittää noin 20–30 mL 

etanolia. Myrkyllisemmän metanolin käytöllä ei saavuteta havaittavaa etua, joten sen 

käyttämistä kannattaa välttää. Rakenteiden syntetisointi suoraan kankaaseen on monimutkainen 

prosessi, josta tarvitaan tarkempia tutkimuksia. Rakenteiden kiinnittäminen kankaaseen 

liimalla taas on melko suoraviivainen tekniikka, jota voidaan soveltaa myös muille pinnoille.  

Syntetisoitu rakenne toimii tehokkaasti molempien tutkittujen lääkeaineiden poistamiseen 

ionivaihdettuun veteen valmistetuista liuoksista. Vetyperoksidi on tehokas hapetin foto-

katalyysivaiheessa. Lääkeaineiden poisto onnistuu sekä jauhemaisella rakenteella, että 

MOF/kangaskomposiitilla. Tulosten suora vertailu keskenään on haastavaa, koska kankaassa 

kiinni olevan MOF-rakenteen määrää ei pystytty mittaamaan. Rakenteen uudelleenkäyttö-

mahdollisuus lääkeaineiden poistossa ilman välissä tapahtuvaa puhdistusta todennettiin kolmen 

perättäisen MOF/kangas -kokeen sarjoilla molemmille lääkeaineille. Komposiittien teho ei 

merkittävästi muuttunut kokeiden aikana, vaikka ICP-analyysin mukaan jonkin verran rautaa 

irtosi kokeiden aikana liuokseen. Jauhemaisesta näytteestä rautaa irtosi huomattavasti 
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enemmän kuin kankaista, mikä saattaa viitata siihen, että MIL-53(Fe)-5 h 1:2:n määrä 

kangaskomposiitissa on pienempi kuin jauhemaisena käytetty 5 mg. 

Sulfametoksatsolin osalta adsorption havaittiin olevan fotokatalyysiä tehottomampi poistoreitti. 

Alle 10 % liuoksen alkuperäisestä lääkeaineesta adsorboitui sekä jauheeseen, että kangas-

komposiittiin. Karbamatsepiinia taas adsorboitui jauhemaiseen rakenteeseen lähes 70 %. 

Kangaskomposiittien teho oli huomattavasti heikompi, noin 2,5–6 %. Tämä saattaa johtua 

esimerkiksi kankaan mahdollisesti pienemmästä MIL-53(Fe)-5 h 1:2 määrästä. Ero lääke-

aineiden adsorptiotehokkuudessa voi johtua esimerkiksi molekyylien erilaisesta koosta. 

Rakenteen huokosten ja sisääntuloaukkojen koko vaikuttaa siihen, kuinka suuria molekyylejä 

se voi adsorboida. Adsorptiovaiheen tulosten suurin epävarmuustekijä on liuosten mahdollinen 

altistuminen valolle ennen rakenteen poistamista liuoksesta. Tällaisessa tilanteessa osa 

fotokatalyysin aikaansaamasta hajoamisesta voi näkyä tuloksissa. 

Fotokatalyysivaiheessa sulfametoksatsolille saavutettiin 99 % kokonaispoistoteho 

parhaimmillaan jo ensimmäisen viiden minuutin aikana. Kaikki näytteet saavuttivat 99,9 % 

kokonaispoistotehon viimeistään 2 h 40 min fotokatalyysin jälkeen. Jauhemainen rakenne 

hajotti fotokatalyysissä 99,9 % karbamatsepiinista viidessä minuutissa, ja 20 minuutin 

fotokatalyysin jälkeen kaikki lääkeaine oli mittaustarkkuuden puitteissa täysin hajonnut. 

Kangaskomposiiteilla samaan lopputulokseen päästiin hitaammin, noin kahdessa tunnissa. 

Rakenteen toimintaa liuoksessa, jossa on molempia lääkeaineita, tutkittiin lyhyesti 30 min 

adsorptiolla ja 1 h fotokatalyysillä. Kokeissa käytettiin jauhemaista rakennetta. Karba-

matsepiinia adsorboitui yli 60 % ja sulfametoksatsolia noin 15 %, mikä on enemmän kuin 

muissa kokeissa. Molemmat lähtöaineet hajosivat täydellisesti jo 30 min fotokatalysoinnilla. 

Vetyperoksidin merkitystä tutkittiin lyhyesti vastaavalla kokeella, johon hapetinta ei lisätty 

lainkaan. Kokeen loppuessa 13 % sulfametoksatsolista ja 66 % karbamatsepiinista oli hajonnut. 

Vetyperoksidin käyttö siis nopeuttaa reaktiota huomattavasti. 

MIL-53(Fe)-3 d -jauheella tehtiin lisäksi lyhyt koe, jonka tulosten perusteella se vaikuttaa 

optimoitua rakennetta tehottomammalta. Rakenne adsorboi 30 min aikana noin 3 % 

sulfametoksatsolia ja 2 % karbamatsepiinia. Ero karbamatsepiinin adsorptiotehossa on 

merkittävä, ja viittaa siihen, että 5 h ja 3 d rakenteiden huokosten ominaisuudet poikkeavat 

toisistaan. Tunnin fotokatalyysin aikana sulfametoksatsolin kokonaispoisto oli noin 15 % ja 

karbamatsepiinin 21 % 3 d-rakennetta käytettäessä. Gao et al. (2017) raportoivat vastaavalle 
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rakenteelle yli 40 % poistotehon tunnin aikana. Kyseinen koe kesti noin 4 h 30 min, ja 

karbamatsepiinin lopullinen poistoteho alkukonsentraatiosta 40 mg/L oli noin 90 %. Tulosten 

perusteella tässä työssä syntetisoitu MIL-53(Fe)-5 h 1:2 osoittautui tehokkaammaksi 

fotokatalyytiksi, kuin 3 päivän synteesiajalla ja moolisuhteella 1:1:65 syntetisoitu rakenne. 

 

6.5. Mahdolliset vedenkäsittelysovellukset 

Valmistettu MOF/kangaskomposiitti tarjoaa uusia mahdollisuuksia MOF-rakenteiden 

hyödyntämiseen vedenkäsittelyssä. Suurin etu on suodattamisen tarpeen poistuminen ja 

rakenteen uudelleenkäytön helpottuminen. Käytännössä mahdollista voisi olla esimerkiksi 

hyödyntää suurta MOF/kangaskomposiittia reaktorissa, jossa vesi kulkisi paikoillaan pysyvän 

kankaan yli, ja reaktio saataisiin aikaan yläpuolelta tulevalla valolla. Parhaassa tapauksessa 

keinovalon sijaan voitaisiin käyttää auringonvaloa, mikä laskisi prosessin kustannuksia. 

Kuvassa 35 on esitetty levän kasvatuksessa käytettävä bioreaktori, jonka kokoonpano vastaa 

melko hyvin ehdotettua. 

 

 
Kuva 35. Münchenin teknillisen yliopiston tiloissa sijaitseva, levän kasvatukseen tarkoitettu bioreaktori. Levä 

kasvaa vedessä, jota valaistaan ylhäältä lampuilla. Samaa periaatetta voitaisiin mahdollisesti soveltaa myös 

MOF/kangaskomposiittia hyödyntävässä vedenkäsittelyssä. (Kuva: TUM. 2015) 

 

Tässä työssä adsorptio- ja fotokatalyysivaiheita tutkittiin erikseen, mutta todellisessa 

sovelluksessa vaiheet voidaan toteuttaa samanaikaisesti. Tekniikan toimimisen kannalta ei ole 

merkityksellistä, kumpi tapa lääkejäämiä poistaa, sillä myös adsorboitu osuus hajoaa 

fotokatalyysivaiheessa rakenteen pinnoilta. MOF/kankaan fotokatalyyttisten ominaisuuksien 

heikentyessä se voitaisiin vaihtaa uuteen keskeyttämättä prosessia, jos uuden kankaan pää 
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kiinnitettäisiin vanhaan, ja se vedettäisiin hiljalleen pois altaan pohjalta vetäen samalla uusi 

kangas paikoilleen. 

Toinen mahdollinen MOF-rakenteita hyödyntävä tekniikka voisi olla esimerkiksi liikkuva peti 

-tyylinen prosessi, jossa MOF kiinnitettäisiin yleensä mikro-organismien alustoina käytettyihin 

rakenteisiin. Tällaisen sovelluksen haaste olisi riittävän valon saaminen kaikkialle prosessiin, 

ja se voisi toimia paremmin adsorptiota suosiville rakenteille. Mikäli MOF/kangaskomposiitti 

saataisiin valmistettua kemiallisesti ja kankaan kudosta tukkimatta, voitaisiin rakenteet yhdistää 

suodatinkankaaseen. Työssä tutkittu fotokatalyysi tapahtuu hyvin nopeasti ja tehokkaasti, joten 

sopivalla virtausnopeudella reaktio kerkeäisi tapahtua suodatuksen aikana. Tällaisessa 

tekniikassa kankaan vaihtaminen olisi luultavasti melko suoraviivaista. 

 

6.6. Pohdintaa 

Lisää tutkimuksia tarvitaan, ennen kuin MIL-53(Fe)-5 h 1:2 -rakenteita hyödyntäviä 

vedenpuhdistusmenetelmiä voidaan tutkia suuremmissa mittakaavoissa. Toisin kuin tässä 

työssä käytetyissä, ionivaihdettuun veteen valmistetuissa lääkeaineliuoksissa, on oikeissa 

jätevesissä useita erilaisia komponentteja, eikä ainoastaan lääkeaineita. Osa aineista voi haitata 

rakenteen toimintaa, ja osa ei välttämättä reagoi lainkaan. Myös fotokatalyysivaiheen 

hapetusreaktiossa syntyvät hajoamistuotteet voivat olla ympäristölle haitallisia. Rakenteen 

kykyä mineralisoida lääkeaineet täysin vaarattomiksi aineiksi tulee tutkia. Mineralisoinnin 

tasoa voidaan seurata TOC-analyysillä vesiliuoksen sisältämän hiilen kautta. Täysin 

mineralisoituessaan lääkeaineet hajoavat vedeksi ja hiilidioksidiksi, joka haihtuu liuoksesta. 

Adsorptio- ja fotokatalyysiprosessia ei juurikaan optimoitu tässä työssä. Lisätutkimuksia 

tarvitaan esimerkiksi käytetyn MOF-rakenteen ja vetyperoksidin määrän, valon intensiteetin, 

pH:n ja käsittelyajan muutosten vaikutuksista reaktioon. Lääkeaineen lähtökonsentraatio voi 

myös vaikuttaa lopputulokseen. Työssä käytetty 10 mg/L konsentraatio on suuri verrattuna 

luonnossa tai jätevesissä yleisesti havaittuihin pitoisuuksiin, jotka ovat luokkaa ng–µg/L. Näin 

pienien pitoisuuksien havaitseminen voi olla hankalaa käytetyn HPLC:n ja kolonnin 

mittaustarkkuuden puitteissa. 

Rakenteiden synteesi on tekniikan kannalta hankala, paljon aikaa ja energiaa vievä osuus, jonka 

lopputulos voi vaihdella herkästi synteesiolojen muuttuessa. Prosessia pystytään tehostamaan 

hyödyntämällä esimerkiksi mikroaaltoreaktoria. Tällöin synteesiaika voi olla vain muutamia 
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kymmeniä minuutteja. Monia MOF-rakenteista ei juurikaan valmisteta teollisesti, joten ennen 

kuin rakenteita voitaisiin käyttää suuremman mittakaavan vedenpuhdistuksessa, tulisi myös 

vastaavasti kehittää sopivat menetelmät tarvittavien rakenteiden valmistukseen. Sama pätee 

MOF/kangaskomposiittien suhteen. Tarvittavan suunnittelutyön, laitteiden ja kemikaalien 

hinnat voivat myös vaikuttaa MOF-tekniikoiden kustannustehokkuuteen, ja ne pitää selvittää 

tarkkaan ennen kuin tekniikoiden hyödyntämistä suuremmissa mittakaavoissa voidaan harkita.  

MIL-53(Fe):ssa metallina käytettävä rauta on hyvä valinta siinä suhteessa, että sitä on 

saatavissa runsaasti ja melko edullisesti. Monissa muissa MOF-rakenteissa käytetään kalliimpia 

metalleja, kuten hopeaa tai ympäristölle haitallisia, kuten kromia. Kokeissa jauhemaista MIL-

53(Fe)-5 h 1:2 -rakennetta käytettiin 5 mg 50 mL:ssa lääkeaineliuosta. SEM-EDS tulosten 

perusteella rakenteesta karkeasti noin 15,7 % on rautaa, eli kokeissa sitä on 15,7 mg/L. ICP-

analyysin perusteella liuokseen rautaa irtosi jauheesta 4 mg/L ja kangaskomposiiteista noin 

0,8–0,9 mg/L. THL:n (2020b) mukaan vesilaitosten jakamassa vedessä hyväksytään 200 µg/L 

rautaa, joten prosessin aikana tapahtuvaa irtoamista täytyy tutkia tarkemmin.  

Tässä työssä käytetyn MIL-53(Fe):n massaa ei erikseen optimoitu, joten on mahdollista, että 

pienempikin määrä riittää. Tällöin myös veteen irtoavan raudan määrä olisi suhteessa pienempi. 

Fotokatalyysireaktio myös tapahtui lähes täysin parhaimmillaan 5 minuutissa, mutta ICP-

analysoidut näytteet oli otettu 3,5–5 h koeajan jälkeen. Ajan merkitystä raudan irtoamisessa on 

myös syytä tutkia. Vedenpuhdistamoilla havaitaan yleensä pienempiä lääkeainepitoisuuksia, 

kuin työssä tutkittu 10 mg/L, mikä voi myös vaikuttaa tarvittavaan MOF määrään.  

 

7. YHTEENVETO 

Työn kirjallisuusosan tavoitteena oli vastata kysymyksiin siitä, kuinka lääkeaineet siirtyvät 

luontoon, miksi niiden läsnäolo vesistöissä voi aiheuttaa ongelmia ja miten ne saadaan 

puhdistettua vedestä, sekä esitellä metalliorgaaniset verkkorakenteet (MOF-rakenteet) ja niiden 

mahdollisuudet lääkeaineiden poistamiseen vedestä. Kokeellisessa osassa tavoitteena oli 

optimoida valitun MOF-rakenteen synteesi, valmistaa MOF/kangaskomposiittirakennetta ja 

tutkia sen tehokkuutta lääkeaineiden hajottamiseen vesiliuoksista. 

Lääkeaineiden suurimmiksi päästölähteiksi havaittiin käytön kautta jätevesiin päätyvät jäämät, 

eläintenpito ja lääketeollisuus. Eri lääkeaineiden yleisyys vesistöissä riippuu paljon eri alueille 

yleisistä taudeista ja lääkkeiden käyttötottumuksista. Toistaiseksi konkreettisimmat ja 
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laajimmalle levinneet seuraukset vesistöjen lääkeaineiden haittavaikutuksista on havaittu 

antibiooteilla, joiden läsnäolo vesistöissä edistää bakteerien vastustuskyvyn kasvamista. Lääke-

aineiden poistaminen vedestä on mahdollista esimerkiksi adsorptiolla, edistyneillä hapetus-

menetelmillä ja membraanisuodatuksella, joita voidaan myös yhdistää perinteisiin jäteveden-

puhdistusprosesseihin. MOF-rakenteet ovat hyvin huokoisia ja muokattavia materiaaleja, jotka 

voivat poistaa lääkeaineita adsorboimalla ja katalysoimalla hapetusreaktioita. 

Kirjallisuuden perusteella syntetisoitavaksi rakenteeksi valittiin MIL-53(Fe). Rakenteen 

synteesi optimoitiin sen fotokatalyyttisten ominaisuuksien tehostamiseksi. Valitut olosuhteet 

olivat 5 h synteesiaika, 150 °C lämpötila sekä rautakloridin heksahydraatin, tereftaalihapon ja 

dimetyyliformamidin moolisuhde 1:2:65. MIL-53(Fe) syntetisoitiin tiettävästi ensimmäistä 

kertaa tämän synteesiajan ja moolisuhteen yhdistelmällä. Rakenteen ja kankaan yhdistämisestä 

ja käyttämisestä vedenpuhdistuksessa ei myöskään löydetty aiempia tutkimuksia. 

Tulosten perusteella MIL-53(Fe)-5 h 1:2 on tehokas fotokatalyytti, joka toimii näkyvän valon 

aallonpituusalueella. Kokeissa jauhemaista rakennetta käytettiin 5 mg. Kangaskomposiittien 

sisältämän rakenteen massaa ei pystytty määrittämään. Lääkeaineliuosten alkukonsentraatio oli 

10 mg/L ja kokeissa käytettiin 50–60 mL näyteliuosta. Vetyperoksidia käytettiin foto-

katalyysissä hapettimena 50–60 µL. Sekä kangaskomposiiteilla että jauhemaisella rakenteella 

saavutettiin yli 99,9 % poistoteho 10 mg/L sulfametoksatsolia ja/tai karbamatsepiinia 

sisältäneistä liuoksista. Yli 99 % poistotehoon päästiin nopeimmillaan jo viiden minuutin 

fotokatalyysillä. Kangaskomposiittia pystytiin käyttämään kolmessa perättäisessä kokeessa 

ilman merkittävää vaikutusta tuloksiin. Rakenteen adsorptiokyky karbamatsepiinin suhteen oli 

parhaimmillaan yli 60 % liuoksen alkukonsentraatiosta. Adsorptiokyky sulfametoksatsolin 

suhteen oli merkittävästi heikompi, noin 5–15 %. Rakenteen etuja ovat muun muassa 

tehokkuus, nopeus, uudelleenkäytettävyys ja fotokatalyyttisyys näkyvän valon alueella. 

Tekniikan suuremman mittakaavan käytön kannalta haasteellista on erityisesti sen vaatima laaja 

kehitys- ja tutkimustyö, johon tarvittaisiin paljon aikaa ja rahaa. Käytettävän MIL-53(Fe):n ja 

vetyperoksidin määrä tulisi optimoida. Käsittelyajan, pH:n, syntyvien hajoamistuotteiden ja 

rakenteesta irtoavan raudan merkitystä tulisi tutkia tarkemmin. Rakenteen toimintakyky 

oikeassa jätevedessä, jossa on kokeissa käytettyjä liuoksia huomattavasti enemmän 

epäpuhtauksia, on myös tutkittava. MIL-53(Fe)-5 h 1:2:n ja kangaskomposiitin valmistamiseksi 

tulisi myös kehittää tehokkaampi prosessi, jotta niitä voitaisiin valmistaa teollisesti. 
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