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1 JOHDANTO 

 

Tämä kandidaatintyö on tehty osana Jyväskylän yliopiston 

ympäristöntutkimuskeskuksen sekä bio- ja ympäristötieteiden laitoksen 

nanomateriaaleihin liittyvää yhteisprojektia. Projekti on nimeltään NANOANA – 

Syntetisoitujen nanomateriaalien kulkeutuminen ympäristöön sekä niiden 

analysointi ympäristönäytteistä.  

 

Merkittävä osuus viime vuosien teknologisista läpimurroista on liittynyt 

nanoteknologiaan. Nanoteknologia ja syntetisoidut, eli keinotekoiset, 

nanomateriaalit (engl. synthesized nanomaterials, SNM) ovat tällä hetkellä monien 

tutkijoiden kiinnostuksen kohteena ja ala kasvaa kovaa vauhtia. Uusia sovelluksia 

syntetisoiduille nanomateriaaleille kehitellään jatkuvasti ja niiden käyttö 

teollisuudessa tulee lisääntymään merkittävästi. Niille saattaakin tulevaisuudessa 

olla hyvin merkittäviä sovelluksia. Esimerkiksi ympäristötekniikan alalla niiden 

avulla saatetaan pystyä tulevaisuudessa tai pystytään jo vähentämään jätteitä 

käyttämällä raaka-aineita säästeliäämmin, siivoamaan teollisuuden saasteita, 

tuottamaan juotavaa vettä sekä parantamaan energian tuotannon ja käytön 

tehokkuutta (Wiesner et al. 2006, 4337). 

 

Muun muassa moottoriajoneuvot ja polttolaitokset ovat jo vuosien ajan päästäneet 

ympäristöön erikokoisia hiukkasia, mukaan lukien myös nanohiukkasia (engl. 

nanoparticle, NP). Ympäristössä on pitkään ollut myös luonnostaan jonkin verran 

nanohiukkasia. Syntetisoituja nanopartikkeleita (engl. synthesized nanoparticles, 

SNP) vapautuu luontoon tällä hetkellä pieni määrä verrattuna muiden ihmisen 

toiminnasta syntyneiden ja luonnollisten nanopartikkeleiden määrään (Wiesner et 

al. 2009, 6459). Tulevaisuudessa syntetisoitujen nanopartikkeleiden päästömäärät 

kuitenkin kasvavat huomattavasti, mikäli nanoteknologia yleistyy nykyisellä 

vauhdillaan jatkossakin (Klaine et al. 2008, 1825). Niiden päästöt voivat myös olla 

hyvin paikallisia, jonka vuoksi niitä saattaa, joillakin alueilla olla suuriakin 

pitoisuuksia (Handy et al. 2008, 303). Aikaisemmin on vain oletettu, että 

nanopartikkelipäästöjä syntyy niiden käytön yleistyessä. Viime vuosina on 
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kuitenkin pystytty osoittamaan että nanopartikkeleita todellakin joutuu ympäristöön. 

(Nowack 2008, 1063.) Kaegi ja muut pystyivät havaitsemaan ja tunnistamaan 

ympäristöstä titaanidioksidi(TiO2)-partikkeleita, joiden koko vaihteli muutamasta 

kymmenestä nanometristä muutamaan sataan nanometriin. Kyseisiä partikkeleita oli 

käytetty ulkomaalissa, josta ne olivat päässeet ympäristöön. (Kaegi et al. 2008, 233, 

238.) 

 

Lisäksi syntetisoiduilla nanopartikkeleilla voi olla erilainen koostumus luonnollisiin 

verrattuna ja siksi ne voivat joissain tapauksissa olla haitallisempia ja myöskään 

luonnolliset nanopartikkelit eivät välttämättä ole harmittomia. Esimerkiksi 

tulivuorista syntyneet nanopartikkelit ovat hengitettynä terveydelle haitallisia. 

(Handy et al. 2008, 303.) Syntetisoitujen nanomateriaalien haitallisia ominaisuuksia 

pystytään välttämään esimerkiksi käyttämällä eri syntetisointimenetelmiä, mutta 

samalla mahdollisesti poistetaan niitä ominaisuuksia, joiden vuoksi materiaalia on 

alun perin alettu valmistamaan (Wiesner et al. 2009, 6458).  

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty karkeasti nanomateriaalien kulkeutuminen ihmisen 

käytössä ja ympäristössä.  Kuvassa kohta valmistus tarkoittaa nanopartikkeleiden 

syntetisointia eli tarkoituksellista tuottamista jotain tiettyä sovellusta varten. Käyttö-

kohta pitää sisällään materiaalien soveltamisen eri tuotteissa ja prosesseissa sekä 

myös valmiiden tuotteiden käytön kunnes ne poistetaan käytöstä. Syntetisoituja 

nanomateriaaleja joutuu ympäristöön käytön kautta esim. käytöstä poiston tai 

tuotteen kulumisen seurauksena. Lisäksi niitä luultavasti pääsee vähän ympäristöön 

myös valmistuksen ja kuljetuksen hävikkinä, jota kuvassa on kuvastamassa nuoli 

valmistuksesta kulkeutumiseen ympäristössä. Luonnolliset nanomateriaalit tulevat 

luonnollisista lähteistä, kuten tulivuorista. Tarkoituksettomilla lähteillä viitataan 

ihmisen toiminnasta tarkoituksettomasti syntyneisiin (engl. anthropogenically 

produced) nanomateriaaleihin. Niitä syntyy muun muassa ruoanlaiton ja puun sekä 

dieselöljyn polton yhteydessä (Farré et al. 2008, 83). Ympäristössä kulkeutuminen 

voidaan jakaa maassa vedessä ja ilmassa kulkeutumiseen. Ympäristöön päästessään 

nanomateriaaleilla on vaikutuksia sekä luontoon että ihmisiin. Ihmisen elimistöön 

nanomateriaaleja pääsee maasta ja vedestä ravintoketjun kautta sekä ilmasta 
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hengityksen kautta. Tämän työn rajaus näkyy kuvassa katkoviivana. Työssä 

keskitytään viivan sisäpuolelle jääviin aiheisiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Nanopartikkeleiden kulkeutuminen ihmisen käytössä ja ympäristössä sekä työn rajaus. 

 

Nanomateriaalien käytön yleistyessä myös niiden pääsy luontoon tulee varmasti 

lisääntymään, koska tuotteet, joissa niitä on käytetty, tullaan joskus poistamaan 

käytöstä.  Myös nanomateriaalien valmistuksen, kuljetuksen ja käytön aikana voi 
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niitä päästä vahingossa ympäristöön. Jotta voitaisiin tietää, millaisia vaikutuksia 

materiaaleilla on ympäristöön, on tärkeää tietää, mitä niille tapahtuu ympäristössä, 

miten ne kulkeutuvat ja mihin ne päätyvät.  

 

Nanopartikkeleiden tiedetään olevan haitallisia ihmiselle. Ihmisen hengittäessä 

nanokokoluokan hiukkasia ne pääsevät melko helposti keuhkojen kautta ihmisen 

verenkiertoon ja voivat siten vahingoittaa elimistöä. Myös eri eliöt luonnossa voivat 

altistua nanopartikkeleille ja niistä partikkelit voivat siirtyä ravintoketjun kautta 

myös ihmisiin. Pintaominaisuuksiensa ja hyvin pienen kokonsa vuoksi 

nanopartikkelit voivat myös sitoa ja kuljettaa myrkyllisiä kemikaaleja ja voivat olla 

itsekin myrkyllisiä (Farré et al. 2008, 81). Nanomateriaalien kulkeutumista 

luonnossa on kuitenkin tutkittu melko vähän ja sitä tulisi tutkia myös siksi, että 

tiedettäisiin, missä määrin eliöt ja ihmiset tulevat altistumaan niille. Parempaa 

ymmärrystä nanomateriaalien ympäristökohtalosta tarvitaan myös lainsäädännön 

päivittämiseksi. 

 

Tämän työn tavoitteena on selvittää millainen ympäristökohtalo syntetisoiduilla 

nanomateriaaleilla on ja kertoa yleisesti eri nanomateriaaleista ja niiden 

ominaisuuksista sekä myös menetelmistä, joita niiden syntetisoinnissa käytetään. 

Ympäristökohtalolla tarkoitetaan sitä, miten materiaalit kulkeutuvat ilmassa ja 

vesistöissä sekä mihin ne lopulta päätyvät luonnossa: hajoavatko tai muuntuvatko 

ne ja, jos muuntuvat, niin millä tavalla, tuleeko niistä vaarattomia, joutuuko niitä 

pohjavesiin, sedimentoituvatko ne tai takertuvatko ne toisiinsa kiinni muodostaen 

suurempia agglomeraatteja. Sedimentoitumisella tarkoitetaan materian 

kerrostumista ja agglomeraatti tarkoittaa kasaumaa, joka koostuu pienemmistä 

partikkeleista. Työssä keskitytään vain syntetisoituihin nanomateriaaleihin ja 

luonnolliset, sekä ihmisen toiminnasta tarkoituksettomasti syntyneet materiaalit 

jätetään pääosin työn ulkopuolelle. Kulkeutumista ympäristössä tarkastellaan 

vesistöjen ja ilmakehän kannalta, mutta maaperä jätetään myös rajauksen 

ulkopuolelle.  
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Työn laajuuden vuoksi työssä ei pyritä vastaamaan tyhjentävästi kaikkiin edellä 

mainittuihin kysymyksiin vaan työn tarkoitus on olla eräänlainen johdanto 

aiheeseen ja tarjota lukijalle lähteitä, joiden kautta asiaan voi perehtyä tarkemmin. 

Työssä tarkastellaan aihetta nimenomaan nanomateriaalien ympäristökohtalon 

kannalta ja niiden terveysvaikutukset ja työturvallisuutta koskevat asiat jätetään 

tämän työn ulkopuolelle, jotta työstä ei tulisi liian laaja. 

 

2 YLEISTÄ NANOMATERIAALEISTA 

 

Nanomateriaaleihin voi kuulua yksittäisiä nanopartikkeleita, 

nanopartikkelikomposiitteja ja makroskooppisia objekteja, jotka koostuvat 

nanopartikkeleista (Wiesner et al. 2009, 6459). Nanomateriaali- ja 

nanopartikkelitermeille ei ole virallisia kansainvälisiä määritelmiä, mutta yleisesti 

nanomateriaali on määritelty materiaksi, jonka mitta on vähintään yhdessä 

ulottuvuudessa välillä 1–100 nm. Jos tämä pätee vain yhdessä ulottuvuudessa, on 

kyse nanokalvoista (engl. nanofilm).  Jos materian mitat ovat välillä 1–100nm 

kahdessa ulottuvuudessa, puhutaan yleensä nanoputkista (engl. nanotube), 

nanokuiduista (engl. nanofibre) tai nanolangoista (engl. nanowire).  (Handy et al. 

2008, 288.) Nanopartikkelin pitää tietyn määritelmän mukaan olla kaikissa 

kolmessa (Ju-Nam ja Lead 2008, 397) ja toisen määritelmän mukaan vähintään 

kahdessa (Klaine et al. 2008, 1825) ulottuvuudessa kyseisellä välillä. Kuvassa 2 on 

vertailtu nanopartikkeleiden kokoluokkaa mm. eri kolloidien, pienten molekyylien 

ja aggregaattien kokoon (Christian et al. 2008, 327). Aggregaatilla tarkoitetaan 

hiukkasten kasaumaa tai yhteenliittymää.  
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Kuva 2. Nanopartikkeleiden ja luonnollisten kolloidien kokoluokat (Christian et al. 2008, 327). 

 

Viime vuosien lisääntynyt kiinnostus nanopartikkeleita kohtaan johtuu niiden 

epätavallisista ominaisuuksista (Ju-Nam ja Lead 2008, 397), jotka eroavat 

merkittävästi pienten molekyylien ominaisuuksista. Nanopartikkeleita tulisikin pitää 

enemmän monimutkaisina seoksina kuin pieninä molekyyleinä. (Christian et al. 

2008, 326.)  

 

Syntetisoituja nanomateriaaleja tuotetaan niiden erikoisten ja materiaalikohtaisten 

ominaisuuksiensa vuoksi jotakin tiettyä sovellusta silmällä pitäen. Erilaisia 

nanomateriaaleja erilaisilla ominaisuuksilla on niin paljon, että kaikkien 

nanomateriaalien ominaisuuksia koskevia yleistyksiä tulee tehdä varoen. (Handy et 

al. 2008, 297.) 

 

Pienemmillä nanopartikkeleilla (n. 1–10 nm) on myös erikoisia kemiallisia ja 

fysikaalisia ominaisuuksia. Erityisesti partikkeleilla, jotka ovat kooltaan muutaman 

nanometrin kymmenyksen ja muutaman nanometrin välillä, on ominaisuuksia, jotka 
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eroavat sekä niiden atomi- että molekyylitasoista ja myös ominaisuuksista, joita 

samoilla aineilla on suurempina kappaleina. (Handy et al. 2008, 289.) 

 

Nanopartikkeleissa olevista atomeista suhteellisesti suurempi osuus on partikkelin 

pinnalla verrattuna suurempiin kappaleisiin. Suuremmilla kappaleilla ominaisuudet, 

kuten tiheys, resistiivisyys, magnetoituminen ja eristevakio ovat keskimääräisiä 

ominaisuuksia. Nanomittakaavassa nämä ominaisuudet saattavat kuitenkin olla 

erilaisia. Koska nanopartikkeleilla on niiden massaan verrattuna suuri pinta-ala, 

niillä on myös suurempi pintaenergia kuin suuremmilla kappaleilla. (Ju-Nam ja 

Lead 2008, 397) Pinta on siis nanopartikkelissa tärkeä komponentti ja partikkelin 

pintakemia eroaa merkittävästi suurempien kappaleiden pintakemiasta (Christian et 

al. 2008, 328). Vaikka pinta onkin nanopartikkeleiden kohdalla erityisen tärkeässä 

asemassa, nanopartikkeleiden rakenteeseen kuuluu myös muita komponentteja. 

Seuraavassa käydään läpi hiukan nanopartikkeleiden rakennetta. 

 

2.1 Nanopartikkeleiden rakenne 

 

Nanopartikkelin rakenne voidaan jakaa kolmeen kerrokseen: pintaan (engl. surface), 

kuoreen (engl. shell) ja keskustaan (engl. core).  Seuraavaksi käsitellään näitä 

kolmea kerrosta kutakin erikseen. 

 

Usein pinnan tarkka rakenne liittyy paljolti partikkelin lopulliseen sovellukseen. 

Partikkelin pintaa voidaankin funktionalisoida, jolloin sen ominaisuuksia pystytään 

muokkaamaan ja usein se on myös tarpeen. Funktionalisointi voidaan toteuttaa 

erilaisilla metallien ioneilla, pienillä molekyyleillä, pinta-aktiivisilla aineilla tai 

polymeereillä. Pinnan funktionalisointia on käytetty paljon partikkeleihin, jotka 

laitetaan leijumaan tiettyyn väliaineeseen. Tarkoituksena on usein tuottaa 

partikkeleihin pinnoite, joka helpottaa niiden hajaantumista ja siten estää 

aggregaatiota ja laskeutumista (engl. precipitation), koska monet nanopartikkelit 

menettävät omalaatuisia ominaisuuksiaan, kun ne aggregoituvat tai laskeutuvat. 

Yksi hyvä tapa saada aikaan tällainen pinnoite on tehdä pinnasta sähköisesti varattu. 

Monien nanomateriaalien pinta ei kuitenkaan ole sopiva tällaisen varauksen 



10 

 

aikaansaamiseksi ja tällöin joudutaan käyttämään muita menetelmiä. (Christian et 

al. 2008, 328.) 

 

Nanopartikkelin kuori on kerros, joka on kemiallisesti eri materiaalia kuin keskusta. 

Millä tahansa epäorgaanisella nanomateriaalilla ulomman kerroksen voidaan 

ajatella eroavan keskustasta ja siten sitä voidaan pitää kuorena. (Christian et al. 

2008, 328.) 

 

Nanopartikkelin keskus on fysikaalisissa tieteissä tärkein osa sitä, koska partikkelin 

erityiset fysikaaliset ominaisuudet liittyvät keskuksen rakenteeseen. Keskuksen 

ominaisuudet yleensä dominoivat partikkelin fysiikan ja kemian kannalta 

kiinnostavimpia ominaisuuksia. Ainakin joissakin tilanteissa kuitenkin koko 

partikkelin rakenne on tärkeämpi partikkelin ominaisuuksia määritettäessä. 

Keskuksen rakenne on tärkeä partikkelin toksisuuden kannalta mutta partikkelin 

kohtaloa ja käyttäytymistä ympäristössä se ei välttämättä dominoi. (Christian et al. 

2008, 328.) 

 

2.2 Nanopartikkeleiden jaottelu 

 

Nanopartikkelit voidaan jakaa luonnollisiin ja ihmisen tuottamiin. Lisäksi ne 

voidaan jakaa kemiallisen koostumuksensa perusteella orgaanisiin ja 

epäorgaanisiin. Ihmisen tuottamia nanopartikkeleita ovat sivutuotteena pääasiassa 

palamisen yhteydessä syntyneet hiukkaset ja tahallisesti hiukkasten erikoisten 

ominaisuuksien vuoksi tuotetut hiukkaset, joita kutsutaan myös syntetisoiduiksi 

nanohiukkasiksi. (Nowack ja Bucheli 2007, 6.). Tässä työssä on keskitytty 

syntetisoituihin partikkeleihin, joista tärkeimpiä on esitelty seuraavassa. Fullereenit 

ja hiilinanoputket kuuluvat orgaanisiin partikkeleihin, kun taas metallien 

oksidinanopartikkelit sekä metallinanopartikkelit ovat epäorgaanisia. 
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2.2.1 Fullereenit ja hiilinanoputket 

 

Sekä fullereeneja että hiilinanoputkia on ollut luonnossa jo pitkään. Niitä on 

löydetty jopa 10 000 vuotta vanhoista napajäätiköistä (Petosa, et al. 2010, 6533), 

mikä osoittaa, että niitä on esiintynyt ilmassa jo ennen laajalle ihmisten keskuudessa 

levinnyttä tulen käyttöä (Farré et al. 2008, 83).  Molemmat ovat nanokoluokan 

hiilirakenteita. Sekä fullereeneja että hiilinanoputkia koskee se, että jokaisella 

fullereenilla tai hiilinanoputkella voi olla hyvin erilaisia ominaisuuksia riippuen sen 

funktionalisointi-, syntetisointi- ja puhdistusmenetelmistä. (Nowack ja Bucheli 

2007, 7.) 

 

2.2.1.1 Fullereenit 

 

Yleensä fullereenit ovat 60 hiiliatomia sisältäviä molekyylejä (C60). Tällä 

molekyylillä on pallomainen rakenne, jossa atomit ovat sijoittuneet säännöllisen 

typistettyn ikosaedrirakenteen napoihin. (Ju-Nam ja Lead 2008, 398). Molekyyli 

siis muistuttaa rakenteeltaan jalkapalloa. On olemassa myös suuremman massan 

omaavia fullereeneja, kuten C70-, C76-, C78- ja C80-molekyylit, joita ei kuitenkaan 

ole tutkittu yhtä paljon kuin C60-molekyyliä. (Ju-Nam ja Lead 2008, 398.) Alla 

oleva kuva havainnollistaa C60-molekyylin rakennetta.  

 

 

Kuva 3. C60 -molekyylin rakenne (Fullerenes 2010)  
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Fullereenejä on enimmäkseen ehdotettu käytettäväksi fullereeni-

polymeeriyhdisteissä ohuina kalvoina sähköoptisissa laitteissa ja biologisissa 

sovelluksissa. (Nowack ja Bucheli 2007, 7.) 

 

2.2.1.2 Hiilinanoputket 

 

Syntetisoidut hiilinanoputket voidaan jakaa kahteen eri ryhmään, yksiseinäisiin 

(engl. single-walled carbon nanotube, eli SWCNT)  ja moniseinäisiin (engl. multi-

walled carbon nanotube eli MWCNT). Yksiseinäsissä hiilinanoputkissa on nimensä 

mukaan yksikerroksinen sylinterinmuotoon asettunut grafeeniseinämä. Sylinterin 

halkaisija on n. yksi nanometri ja putken pituus voi olla muutamia mikrometrejä. 

Moniseinäisissä putkissa puolestaan on kaksi tai usempi päällekkäistä 

samankeskistä seinäkerrosta, joiden pituudet ja halkaisijat vaihtelevat. (Ju-Nam ja 

Lead 2008, 399) Alla olevasta kuvasta ilmenee yksiseinäisen ja kaksiseinäisen 

hiilinanoputken rakenne ja kokoluokka. 

 

 

Kuva 4. Yksiseinäisen (A) ja kaksiseinäisen (B) hiilinanoputken rakenne ja kokoluokka. (Reilly 

2007, 1040) 

 

Hiilinanoputkien ominaisuuksia on tutkittu laajalti. Yksiseinäisillä hiilinanoputkilla 

on tärkeitä ja teollisuudessakin hyödyllisiä mekaanisia, valokemiallisia ja sähköisiä 
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ominaisuuksia sekä lämpöominaisuuksia. Moniseinäisillä putkilla on 

todennäköisesti vastaavia ominaisuuksia kuin yksiseinäisillä, koska ne koostuvat 

käytännössä monista yksiseinäisistä hiilinanoputkista. (Ju-Nam ja Lead 2008, 399) 

 

Hiilinanoputket ovat kestäviä ja kovia, mutta joustavia ja ne ovat vahvimpia 

kaikista synteettisistä kuiduista (Ju-Nam ja Lead 2008, 399). Niitä käytetään 

nykyisin jo elektroniikka- ja polymeeriteollisuudessa ja energiasektori sekä 

kuluttajahyödyketeollisuus tekevät tutkimusta niiden parissa (Mueller ja Nowack 

2008, 4447). Niitä saatetaan tulevaisuudessa käyttää mm. avaruusalusten, 

avaruushissien, keinotekoisten lihasten tai kulkuneuvojen valmistuksessa. Niitä on 

myös suunniteltu käytettävän ladattavissa akuissa ja polttokennoissa, koska ne 

pystyvät johtamaan sähköä kaksi kertaa enemmän kuin kupari. (Ju-Nam ja Lead 

2008, 399). 

 

2.2.2 Metallien oksidinanopartikkelit 

 

Metallien oksidinanopartikkelit kuuluvat eniten käytettyihin nanopartikkeleihin 

(Nowack ja Bucheli 2007, 8). Niille on sovelluksia muun muassa ruoantuotannossa 

sekä materia-, kemian- ja biologiantieteissä (Ju-Nam ja Lead 2008, 400). 

Suuremmassa koossa TiO2:a SiO2:a ja alumiinin sekä raudan oksideja on tuotettu jo 

monia vuosia. Viime vuosina niitä on tuottu kuitenkin jo nanokokoluokassakin ja 

tuotu jopa markkinoillekkin. Tästä esimerkkinä voidaan mainita ZnO-

nanopartikkeleiden käyttö aurinkovoiteissa. TiO2-nanopartikkeleita käytetään 

laajalti sovelluksissa, kuten valokatalyysissä, pigmenteissä ja kosmetiikan 

lisäaineissa. (Nowack ja Bucheli 2007, 8.) 

 

Raudan oksidinanopartikkeleita on käytetty laajasti biologisiin sovelluksiin sekä 

pigmenttien tuotantoon. Sinkin oksideja voidaan puolestaan mahdollisesti käyttää 

niiden luminesenssiominaisuuksiensa vuoksi ultraviolettia valoa säteilevissä 

laitteissa. Niitä voidaan käyttää myös monissa muissa sovelluksissa erityisesti 

ohuen kalvon, nanojohdon, nanosauvan tai nanopartikkelin muodossa. Lisäksi niitä 
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voidaan käyttää optoelektroniikassa ja elektronisissa laitteissa. (Ju-Nam ja Lead 

2008, 400) 

 

Titaanidioksidia (TiO2) pidetään erinomaisena energiarakopuolijohteena (engl. band 

gap semiconductor). Nanopartikkelimuodossa sitä on käytetty ympäristötekniikassa 

jäte- ja pohjavesien käsittelyssä, dieselpolttoaineen jalostuksessa ja ilman 

epäpuhtauksien alentamisessa. Kaupallisia sovelluksia TiO2-nanopartikkeleille ei 

ole kehitetty nopeasti, vaikka niillä onkin suuri ominaispinta-ala. Tämä johtuu 

niiden taipumuksesta aggregoitua ja liittyä yhteen hyvin helposti, mikä ei 

kuitenkaan ole ongelma TiO2-ohutkalvoilla. Aggregoituessaan partikkelit 

muodostavat isompia partikkeleita, mikä heikentää katalysaatiota. Aurinkovoiteissa 

TiO2:ta käytetään kuitenkin paljon yhdessä ZnO:n kanssa. (Ju-Nam ja Lead 2008, 

401) Fotokatalyyttisten ominaisuuksiensa ansionsa nanokokoluokan 

titaanidioksidille ollaan myös kehittämässä sovelluksia aurinkopaneeleissa, 

maaleissa ja pinnoitteissa. Kyseisten ominaisuuksien ansiosta se suojaa pintoja, 

kuten puuta auringonvalolta torjumalla UV-valoa. (O’Brien ja Cummins 2011, 

707.) 

 

Ceriumdioksidinanopartikkeleiden ominaisuudet ovat erityisen riippuvaisia 

partikkelin koosta. Niiden syntetisoinnissa onkin päätavoitteena kehittää 

menetelmiä, joilla voidaan tuottaa kontrolloidusti erikokoisia nanopartikkeleita. 

Parhaita tuloksia on saatu alle 10 nm:n partikkeleilla. Ceriumdioksidia (CeO2) on 

käytetty happisensorina ja polttoaineen seassa lisäämässä polttoaineen 

suorituskykyä. (Ju-Nam ja Lead 2008, 401–402) Polttoaineen seassa 

ceriumdioksidinanopartikkelit vähentävät polttoaineenkulutusta ja poltossa 

syntyneiden nanopartikkeleiden sekä palamattomien hiilivetyjen päästöjä (O’Brien 

ja Cummins 2011, 707). Polttoaineeseen sekoitettuna nanopartikkelit voisivat 

potentiaalisesti levitä hyvin laajalle ympäristöön (Ju-Nam ja Lead 2008, 401–402). 

 

 

2.2.3 Metallinanopartikkelit 
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Metallinanopartikkeleita voidaan mahdollisesti hyödyntää sensoroinnissa, 

katalyysissä, kuljetuksissa sekä muissa biologian ja lääketieteen sovelluksissa. 

Niiden etuna on helppo valmistus ja mahdollisuus pinnan kemialliseen muunteluun 

(Ju-Nam ja Lead 2008, 402) 

 

2.2.3.1 Kulta- ja hopeananopartikkelit 

 

Hopea(Ag)nanopartikkelit ovat luonnostaan toksisia. Niitä on myös käytetty paljon 

kaupallisissa sovelluksissa kuten kosmetiikassa ja tekstiilien bakteriosideinä. (Ju-

Nam ja Lead 2008, 402) Niiden antimikrobisten, sieniä vastustavien ja osittain 

viruksia vastustavien ominaisuuksien ansiosta niitä pidetään tulevaisuuden 

sovellusten kannalta yhtenä merkittävimmistä nanopartikkeleista (Mueller ja 

Nowack 2008, 4447.)  Antimikrobiset ominaisuudet ovat johtaneet siihen, että 

nanohopeaa on käytetty valmistusaineena tai pinnoitteena muun muassa 

pesukoneissa, hammastahnassa, sukissa ja haavasiteissä (O’Brien ja Cummins 

2011, 706). Monien kaupallisten ominaisuuksiensa vuoksi nanohopeaa varmasti 

päätyy myös paljon ympäristöön. Tästä syystä niitä pidetään ympäristön kannalta 

hyvin huolestuttavina. (Ju-Nam ja Lead 2008, 402.) 

 

Hopea- ja erityisesti kultananopartikkeleilla on mielenkiintoisia ominaisuuksia. Ne 

ovat stabiileja sekä inerttejä ja niillä on kokoon liittyviä sekä säädettäviä 

elektronisia, magneettisia ja optisia ominaisuuksia. (Ju-Nam ja Lead 2008, 402.) 

 

2.2.3.2 Rautananopartikkelit 

 

Nollavalenttisella nanorakenteisella raudalla (nZVI) on kyky muuttaa tai sitoa 

monia eri yleisiä saasteita kuten orgaanisia väriaineita ja eri epäorgaanisia 

yhdisteitä, myös metalleja. Näitä rautananopartikkeleita käytetään paljon ja niitä 

myös pääsee ympäristöön paljon, koska niitä käytetään saastuneiden pohjavesien 

kunnostamiseen. Niiden käytöllä pystytään tehokkaasti poistamaan saasteita 

pohjavesistä, mutta samalla veden happipitoisuus laskee ja pH taso muuttuu 

merkittävästi. (Ju-Nam ja Lead 2008, 403.) 
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2.2.4 Luonnolliset nanopartikkelit 

 

Ympäristössä on monia luonnollisia partikkeleita, jotka ainakin osittain sijoittuvat 

nanomittakaavaan. Tällaisia ovat muun muassa kolloidit vesistöissä, maan 

eroosiosta muodostuneet nanokokoluokan partikkelit ja tulivuoresta tulleet pölyt 

ilmakehässä. (Handy et al. 2008, 288.) 

 

Nestemäisessä ympäristössä olevista luonnollisista partikkeleista puhuttaessa 

käytetään yleisesti termiä kolloidi kuvaamaan kooltaan 1 nm:n – 1 µm:n kokoista 

partikkelia. Kolloideihin sisältyy makromolekulaarisia orgaanisia aineita, kuten 

humushappoja, proteiineja, ja peptidejä sekä myös epäorgaanisia aineita, kuten 

raudan ja mangaanin oksideja. Kolloidit sitovat vesistöissä merkittäviä määriä sekä 

orgaanisia että epäorgaanisia epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet tarttuvat niihin niiden 

pienen koon ja verrattain suuren pinta-alan ansiosta. (Klaine et al. 2008, 1825) 

 

Termit kolloidi ja nanopartikkeli molemmat perustuvat yksinkertaisesti partikkelin 

kokoon. Tästä syystä molempiin ryhmiin katsotaan kuuluvaksi mittava määrä hyvin 

erilaisia hiukkasia ja ympäristön kolloidisysteemien rakenteet ovat hyvin 

monimutkaisia. (Christian et al. 2008, 327) 

 

3 NANOMATERIAALIEN SYNTETISOINTI 

 

Koska nanomateriaaleilla on korostuneita ja jopa ainutlaatuisia mekaanisia, 

katalyyttisia ja optisia ominaisuuksia, uusia syntetisoituja materiaaleja on kehitelty 

viime vuosina kiihtyvään tahtiin ja niiden avulla nanotekniikkateollisuus on 

kasvanut nopeasti. Nanopartikkeleiden lisäksi tuotetaan myös nanokuituja, 

nanolankoja ja nanoliuskoja. (Klaine et al. 2008, 1826) 

 

Nanomateriaalien tuotantomenetelmissä on yhtä paljon eroja kuin 

nanomateriaaleissa itsessään (Howard et al.  1992, 6657). Nanopartikkeleiden 

tuotantomenetelmät voidaan jakaa niin sanottuihin top down - ja bottom up –
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menetelmiin. Top down –menetelmissä nanopartikkeleita tuotetaan suuremmasta 

materiasta yleensä fyysisin menetelmin, kuten mekaanisella hierrolla, karkaisulla tai 

valolitografialla. (Yu-Nam et al. 2008, 397.) On olemassa raja-arvoja sille, kuinka 

pieniä hiukkasia on mahdollista saada aikaan mekaanisella hierrolla. Raja-arvo voi 

olla jopa 300 nm, mutta hyvin kiteistä materiaalia jauhamalla voidaan saada jopa 1–

10 nm:n kokoisia hiukkasia. (Klaine et al. 2008, 1826.) Bottom up –menetelmissä 

lähdetään liikkeelle molekyylikomponenteista ja niistä saadaan tuotettua 

nanohiukkasia kemiallisten reaktioiden, nukleaation ja kasvuprosessien avulla (Yu-

Nam et al. 2008, 397).  Syntetisointimenetelmällä on vaikutus hiukkasten 

puhtauteen, siihen, mitä yhdisteitä mahdolliset epäpuhtaudet on, hiukkasten 

pintakemiaan, muotoon, kokoon ja kokojakaumaan. Näiden tekijöiden kautta 

syntetisointimenetelmällä on siis suuri vaikutus myös nanopartikkeleiden lopullisiin 

ominaisuuksiin. (Christian et al. 2008, 333.) 

 

3.1 Fullereenien syntetisointi 

 

Fullereeneja voidaan syntetisoida pyrolyysin avulla käyttämällä raaka-aineena 

tolueenia tai tetraliiniä tai radiotaajuus- (engl. radio frequency) tai 

kaariplasmamenetelmällä (engl. arc plasma), joissa raaka-aineena käytetään 

grafiittia (Anctil et al. 2011, 2354). Eräs suosituimmista menetelmistä tuottaa 

fullereeneja on fysikaalinen menetelmä, jossa käytetään kaaripurkausta (engl. arc 

discharge) grafiittielektrodien välillä. Menetelmässä fullereeneja tuotetaan 

grafiittielektrodien kosketuspisteessä syntyvän lämmön avulla. (Ju-Nam ja Lead 

2008, 398.) C60 ja C70 fullereenien seos on saatu tuotettua myös bentseeni-happi-

liekillä (Howard et al. 1992, 6657). Weng ja muut pystyivät tuottamaan 

vetyfullereeneja C60H8 yksinkertaisella polttomenetelmällä, polttamalla kaasumaista 

asetyleeni-bentseeni-seosta (Weng et al. 2010, 15093, 15095).  

 

3.2 Hiilinanoputkien syntetisointi 

 

Hiilinanoputkia tuotetaan kaarihaihduttamisella (engl. arc evaporation), 

laserablaatiolla (engl. laser ablation), pyrolyysilla ja elektronisilla menetelmillä. 
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Tavallisesti kaikissa hiilinanoputkien syntetisointimenetelmissä tuotetaan 

hiiliatomeja hiiltä sisältävistä lähteistä inertissä ilmatilassa 600–1200 
o
C-asteessa ja 

käytetään katalyyttistä metallia. (Ju-Nam ja Lead 2008, 399) 

 

Usein hiilinanoputkia tuotetaan myös höyry-neste-kiintoaine-menetelmällä (engl. 

vapour-liquid-solid, VLS, method), jossa niitä ”kasvatetaan” metallisesta pisarasta 

tai nanopartikkelista. Tässä menetelmässä jotain tiettyä kaasua, kuten etyleeniä 

hajotetaan anaerobisesti metallisen hiukkasen läsnä ollessa. Hiili absorboituu 

metallihiukkaseen. Kun grafiittia alkaa muodostua, se siirtyy hiukkasen pintaan. 

Näin hiukkasesta alkaa muodostua lankamainen rakenne. (Christian et al. 2008, 

333.)  

 

3.3 Metallien oksidinanopartikkeleiden syntetisointi 

 

Oksidipohjaisien nanomateriaalien syntetisointiin on kaksi menetelmää: stabiloitu 

laskeutuminen (engl. stabilized precipitation) ja tulipyrolyysi (engl. flame pyrolysis) 

(Christian et al. 2008, 332). Raudan oksidi -nanopartikkeleita Fe3O4 ja Fe2O3 on 

syntetisoitu monilla menetelmillä, joissa on käytetty monia eri koostumuksia ja 

faaseja. On olemassa monia tehokkaita menetelmiä, joilla voidaan syntetisoida 

halutun muotoisia, hyvin vakaita, monodispersiivisiä (engl. monodisperse) ja 

magneettisia raudan oksidi -nanopartikkeleita. Eniten käytettyihin tekniikoihin 

kuuluvat yhteissaostus (engl. co-precipitation), lämpöhajottaminen (engl. thermal 

decomposition) ja pelkistäminen (engl. reduction) sekä hydroterminen syntetisointi 

(engl. hydrothermal synthesis). (Ju-Nam ja Lead 2008, 400.) 

 

Myös sinkin oksidi -nanopartikkeleiden syntetisointiin on kehitetty useita eri 

menetelmiä. Näitä ovat muun muassa kiinteän tilan pyrolyysi (engl. solid state 

pyrolysis), sol-gel synteesi (engl. sol-gel chemistry), magneettinen sputterointi 

(engl. magnetic sputtering), kemiallinen höyryn härmistyminen (engl. chemical 

vapour deposition, CVD) ja molekyylisäde-epitaksia (engl. molecular beam 

epitaxy). (Ju-Nam ja Lead 2008, 401.) 
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Titaanidioksidinanopartikkeleita tuotetaan muun muassa yhdisteiden, kuten 

titaanialkoksidien hydrolysoinnilla. Tällä menetelmällä pystytään kontrolloimaan 

partikkelien kokoa sekä funktionalisoimaan niiden pintaa. Toinen tapa syntetisoida 

TiO2 -nanopartikkeleita on titaanitetrakloridiliuoksen (TiCl4) hapettaminen tulessa. 

Tällä menetelmällä partikkelin pintaa ei kuitenkaan pystytä funktionalisoimaan. 

(Christian et al. 2008, 332.) 

 

3.4 Metallinanopartikkeleiden syntetisointi 

 

Metallinanopartikkeleiden syntetisointiin on olemassa huomattava määrä eri 

menetelmiä. Ne voidaan kuitenkin jakaa kahteen pääryhmään, fyysisiin ja 

kemiallisiin menetelmiin. Fyysisissä menetelmissä partikkeleita tuotetaan suoraan 

suuremmista kappaleista erilaisilla menetelmillä kun taas kemiallisissa 

menetelmissä partikkeleita tuotetaan metallisuoloista kemiallisella pelkistyksellä. 

Tärkeää syntetisoinnissa on partikkeleiden yhteenliittymisen estäminen 

stabilisaation avulla. Stabilisaatio perustuu yleensä elektrostaattiseen hylkivyyteen 

tai steeriseen esteeseen kuten monilla metallin oksideillakin. (Ju-Nam ja Lead 2008, 

402) 

 

Rautananopartikkeleita on tuotettu kaupallisesti ainakin kahdella menetelmällä. 

Ensimmäisessä menetelmässä nanokokoluokan Fe0:llaa tuotetaan liuokseen 

liuotetusta raudasta pelkistimen avulla. Tämä menetelmä kuuluu bottom up -

menetelmiin. Toisessa menetelmässä mikrometri–millimetri-kokoluokan 

rautajauhetta jauhetaan nanokokoisiksi hiukkasiksi. Tämä menetelmä puolestaan 

kuuluu top down –menetelmiin. (Wiesner et al. 2006, 4338–4339.) 

 

Kultananopartikkeleita voidaan tuottaa useilla eri menetelmillä. Näitä ovat mm. 

kemialliset, äänikemialliset (engl. sonochemical) ja valokemialliset (engl. 

photochemical) menetelmät. Yleisin kemiallinen menetelmä on 

kultananopartikkeleiden saostuminen tietystä nestemäiseen liuokseen liuotetusta 

yhdisteestä, josta voi syntyä kultaa. Tällainen yhdiste on esimerkiksi HAuCl4. 

(Polte et al. 2010, 1296.) 
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4 NANOMATERIAALIEN YMPÄRISTÖKOHTALO 

 

4.1 Ympäristöön joutuminen 

 

Nanomateriaalien ympäristövaikutusten arviointi on aloitettava arvioimalla sitä, 

kuinka paljon niitä alun perin pääsee ympäristöön (Wiesner et al. 2009, 6459). 

Yleisesti nanopartikkeleita pääsee ympäristöön sekä tahattomasti että tahallisesti. 

Tahattomiin päästöihin kuuluvat muun muassa tuotantolaitosten päästöt ilmaan ja 

nestemäiset sekä kiinteät päästöt. Ilmaan pääsevien nanohiukkasten suodattaminen 

kokonaispäästöstä ei ole nykyisillä suodattimilla tehokasta. Tahallisiin 

hiukkaspäästöihin kuuluu niiden käyttö saastuneiden maaperien kunnostamiseen 

kuten raudan nanohiukkasten käyttö saastuneiden pohjavesien kunnostamiseen. 

Maalien, kuitujen ja ihonhoito- sekä kosmetiikkatuotteiden sisältämämien 

nanohiukkasten pääsy ympäristöön riippuu kyseessä olevien tuotteiden käytöstä 

(Klaine, et al. 2008, 1827). Niiden tapauksessa myös lähteitä, joista materiaaleja 

pääsee ympäristöön, on lukuisia, jolloin niiden kontrollointi on vaikeampaa. 

 

Suurimmat riskit nimenomaan syntetisoitujen nanomateriaalien joutumiselle 

ympäristöön ovat tuotettujen materiaalien pääsy ympäristöön vahingossa 

kuljetuksen aikana, tahalliset päästöt ympäristön kunnostamisessa ja yleisessä 

käytössä kulumisen ja eroosion vaikutuksesta aiheutuvat päästöt. (Klaine, et al. 

2008, 1827.) Lisäksi niitä voi päästä ympäristöön itse tuotannon aikana sekä, kun 

niitä sisältäviä tuotteita poistetaan käytöstä (Kumar et al. 2010b, 1523) ja jäteveden 

käsittelylaitoksista (Farré et al. 2008, 83). Tällä hetkellä syntetisoitujen 

nanopartikkeleiden päästömäärät ympäristöön ovat pieniä verrattuna 

tarkoituksettomien lähteiden päästöihin. Korkeita päästöpitoisuuksia on kuitenkin 

odotettavissa teollisuuden prosesseista, joissa nanopartikkeleita tuotetaan tai 

käytetään. Täten myös päästömäärät tulevat kasvamaan tulevaisuudessa 

nanoteknologian yleistyessä. (Farré et al. 2008, 83) 
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Olisi tärkeää kehittää menetelmiä, joilla voitaisiin arvioida väli- ja lopputuotteisiin 

sisällytettyjen nanopartikkeleiden potentiaalista joutumista ympäristöön, mikä 

varmasti eroaa prosessina merkittävästi yksittäisten nanohiukkasten tarkastelusta. 

Tämä on laaja tutkimuksen kohde, sillä eri tuotteita, joissa nanopartikkeleita on 

käytetty, on paljon ja erilaisia. (Wiesner et al. 2009, 6459.)  Tuottamalla 

elinkaarianalyysejä näille tuotteille pystyttäisiin arvioimaan, kuinka paljon niihin 

sisällytetyistä nanomateriaaleista päätyy ympäristöön. Kyseiset analyysit ovat 

kuitenkin tällä hetkellä nanoteknologian alalla harvinaisia ja olemassa olevat 

analyysit pohjautuvat usein ominaisuuksiin, joita tutkittavalla materiaalilla on 

suuremmassa kokoluokassa. Elinkaarianalyysien vähäinen määrä johtunee niiden 

monimutkaisuudesta ja vaikeasta toteutettavuudesta. Onkin arvioitu, että kaikkia 

USA:ssa käytettäviä nanomateriaaleja sisältäviä tuotteita koskevien riskianalyysien 

tekemiseen tulisi kulumaan useita vuosikymmeniä. (Kumar et al. 2010b, 1525.) 

Potentiaaliset lähteet, joista nanomateriaaleja voi ympäristöön joutua, voidaan 

tunnistaa mutta niiden pitoisuuksia luonnosta kerätyistä näytteistä ei ilmeisesti ole 

mitattu (Handy et al. 2008, 303). 

 

Ihmisen toiminnasta voi syntyä ympäristöön myös muuta nanomateriaa kuin 

varsinaisesti syntetisoituja nanomateriaaleja. Esimerkiksi auton pakokaasut voivat 

sisältää nanokokoluokan hiukkasia ja tietyistä materiaaleista, kuten auton renkaista, 

voi eroosion vaikutuksesta irrota nanohiukkasia. (Handy et al. 2008, 288) 

 

Vesistöihin nanohiukkasia voi joutua esim. suoraan pintavesiin kohdistuvissa 

päästöissä, jätevesien puhdistuslaitosten päästöissä, ja puhdistuslaitoksilta 

maatalousmaaperään viedystä lietteestä (O’Brien ja Cummins 2011, 708). Ilmaan 

nanohiukkasia pääsee mm. suoraan ilmaan kohdistuvissa päästöissä ja eri 

polttoprosessien kuten dieselinpolton yhteydessä.  

 

4.2 Käyttäytyminen ympäristössä 

 

Nanomateriaalien pintakemian teoreettinen ymmärtäminen on tärkeää niiden 

ympäristössä kulkeutumisen ja ympäristökohtalon määrittämiseksi (Wiesner et al. 
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2009, 6459). Lisäksi on tärkeää pystyä arvioimaan hiukkasen ympäristössä 

kulkemaa matkaa. Mitä pidemmän matkan hiukkanen kulkee ympäristössä, sitä 

todennäköisemmin se kohtaa potentiaalisen vastaanottajan (esimerkiksi, eläimen tai 

ihmisen) ja sitä suurempi vaikutus sillä on ympäristöön (Petosa et al. 2010, 6540). 

Depositio ja aggregaatio vaikuttavat merkittävästi hiukkasen kulkemaan matkaan 

sekä vesistöissä että ilmassa. Depositio ja aggregaatio ovat samankaltaisia ilmiöitä. 

Depositiossa liikkeessä oleva partikkeli tarttuu liikkumattomaan osapuoleen, kun 

taas aggregaatiossa kaksi liikkeessä olevaa osapuolta tarttuvat toisiinsa. (Wiesner et 

al. 2006, 4341.) Depositiossa partikkeli siis tarttuu johonkin pintaan, kuten vesistön 

pohjaan, kun taas aggregaatiossa kaksi hiukkasta takertuvat toisiinsa muodostaen 

isomman hiukkasen, joka sitten todennäköisemmin laskeutuu pohjaan ja 

sedimentoituu. Depositio tapahtuu vain gravitaation vaikutuksesta, kun taas 

aggregaatioon vaikuttavat myös esimerkiksi Brownin liike ja Van der Waalsin 

voimat. Kuitenkin on todettu, että tekijät, jotka edistävät depositiota, yleensä 

edistävät myös aggregaatiota (Wiesner et al. 2006, 4341). Depositioon ja 

aggregaatioon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. partikkelin koko ja muoto, partikkelin 

ja osapuolen, johon se voisi potentiaalisesti takertua pintavaraukset, sekä 

ympäröivän liuoksen (vesistöissä) happamuus ja kemiallinen koostumus. (Petosa et 

al. 2010, 6540).  

 

Kuvassa 5 on tarkasteltu aggregoitumista sekä muita yleisimpiä prosesseja, joiden 

kautta nanopartikkelit muuntuvat ympäristössä. Partikkeleiden aggregoituessa 

niiden liikkuvuus heikkenee. (Farré et al. 2008, 83.) 
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Kuva 5. Nanopartikkeleiden muuntuminen ympäristössä (Farré et al. 2008, 83). 

 

Myös pinnassa esiintyvät tarkoituksella syntetisoinnin yhteydessä aiheutetut tai 

tarkoituksettomat, ympäristön olosuhteiden aiheuttamat, muutokset vaikuttavat 

hiukkasen pintakemiaan, jonka tiedetään vaikuttavan hiukkasen aggregaatioon ja 

depositioon merkittävästi. (Wiesner et al. 2009, 6459.) Kuvassa 5 tällaisia 

prosesseja läpikäyneisiin hiukkasiin viitataan nimellä funktionalisoidut 

nanopartikkelit. Prosesseja, jotka vaikuttavat pintakemiaan, on paljon erilaisia. Niitä 

ovat muun muassa: hapetus-pelkistysreaktiot, vuorovaikutukset orgaanisten 

makromolekyylien kuten luonnollisen orgaanisen materian kanssa, liukeneminen, ja 

tunnettujen saasteiden adsorbointi. (Wiesner et al. 2009, 6459.) Myös valo ja mikro-

organismit aiheuttavat muutoksia nanopartikkeleissa. Muutokset voivat olla 

kemiallisia tai biologisia tai pinnan funktionalisoinnin tai ympäröivän rakenteen 

rappeutumista, jolloin tuloksena voi olla vapaita nanopartikkeleita.  

 

Wiesnerin ja muiden mukaan hiukkasten, joiden geometria on tarkkaan määritelty, 

kulkeutumisesta ymmärretään jo melko paljon, mutta yksinkertaistuksia joudutaan 

käyttämään sellaisille hiukkasille, joiden pinnan muoto on monimutkaisempi. He 
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myös arvioivat, että nanopartikkeleiden kulkeututumista arvioidessa ei tarvita uusia 

tekijöitä, joita ei olisi aiemmin huomioitu. (Wiesner et al. 2006, 4341.) 

 

Syntetisoitujen nanopartikkeleiden tärkeimmät kulkureitit ympäristössä on esitetty 

kuvassa 6. Pienen kokonsa ja siihen verrattaen suuren pinta-alansa ansiosta 

nanopartikkelit saattavat olla tehokkaammin vuorovaikutuksessa biologisten 

järjestelmien kanssa kuin mikrokokoluokan materiat (Farré et al. 2008, 82). 

Aggregoituneet tai adsorboituneet nanopartikkelit voivat joutua eläimiin, jotka 

keräävät ravintonsa suodattamalla vedestä tai sedimentissä eläviin eläimiin. Tätä 

reittiä partikkelit voivat mahdollisesti päästä ravintoketjuun ja sitä kautta 

villieläimiin sekä myös ihmisiin. Vielä ei ole kuitenkaan tutkimusdataa, joka 

osoittaisi partikkeleiden esiintymisen ravintoketjuissa. Hiukkasten koko vaikuttaa 

aggregaatioon ja pienet partikkelit poistuvat ympäristöllisistä järjestelmistä 

tehokkaasti. On osoitettu että nanopartikkeleiden stabiilius on kääntäen 

verrannollinen niiden taipumukseen aggregoitua. (Farré et al. 2008, 83.) 

 

 

Kuva 6. Syntetisoitujen nanopartikkeleiden tärkeimmät kulkureitit ympäristössä (Farré et al 2008, 

83). 
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4.2.1 Käyttäytyminen vesistöissä 

 

Nanopartikkeleiden kulkeutumisesta nestemäisissä ympäristöissä, kuten 

pohjavesissä, joissa, järvissä ja merissä ei tiedetä vielä paljoa. Suurelta osin se 

riippuu partikkelin koosta. (Keller et al. 2010, 1962) Tämän lisäksi 

nanopartikkeleiden käyttäytyminen riippuu muista hiukkaskohtaisista 

ominaisuuksista, hiukkasen asemasta, ympäröivän liuoksen kemiallisista 

ominaisuuksista ja hydrodynaamisista olosuhteista liuoksessa. Hiukkaskohtaisia 

ominaisuuksia ovat koon lisäksi mm. muoto, kemiallinen koostumus, pintavaraus ja 

pinnoite. Hiukkasen asema voi olla vapaa tai sidottu esimerkiksi tiettyyn 

tuotteeseen (esim. hiilinanoputket tennismailoissa). Ympäröivän liuoksen 

kemiallisia ominaisuuksia ovat mm. happamuus, ionivahvuus, ionikoostumus ja 

luonnollisten orgaanisten aineiden osuus. Näillä tekijöillä on suuri vaikutus siihen 

aggregoituvatko partikkelit toistensa kanssa tai depositoituvatko ne erilaisille 

pinnoille. (Petosa et al. 2010, 6532.)  

 

Useimpien nanopartikkeleiden on todettu aggregoituvan nestemäiseen ympäristöön 

päästessään. Se, aggregoituvatko tai depositoituvatko hiukkaset vesistössä, määrää 

hiukkasten siirtymäpotentiaalin ja siten myös niiden ympäristökohtalon ja 

ekotoksikologiset vaikutukset. Jotta nanopartikkeleiden ympäristökohtalo 

vesistöissä voitaisiin ennustaa, tulisi pystyä tunnistamaan, millaisissa 

vuorovaikutuksissa ne ovat toistensa sekä ympäristönsä kanssa eri olosuhteissa. 

(Petosa et al. 2010, 6532) 

 

Jos depositio-olosuhteet ovat suotuisia, hiukkaset depositoituvat helpommin ja 

niiden voidaan olettaa kulkevan lyhyempiä matkoja. Vastaavasti hiukkasten 

kulkemien matkojen voidaan olettaa olevan pidempiä, mikäli olosuhteet ovat 

depositoitumisen kannalta epäsuotuisia. Toisaalta myös aggregaatioon vaikuttavien 

olosuhteiden ymmärtäminen on täkeää, koska sen myötä hiukkasten koko ja muoto 

muuttuvat, mikä vaikuttaa niiden kulkemaan matkaan, sekä niiden reaktiivisuuteen 

ja toksisuuteen. Brownin liikkeen uskotaan dominoivan nanohiukkasten liikkumista 
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nestemäisessä ympäristössä, mutta aggregoituminen voi aiheuttaa partikkeleiden 

törmäyksiä pohjaan. Näin tapahtuu muun muassa, kun partikkeleiden koko kasvaa 

ja ne sedimentoituvat painovoiman vaikutuksesta. Nanopartikkelit voivat myös 

yhdistyä tai aggregoitua luonnollisen materian, kuten luonnollisen orgaanisen 

materian, luonnollisten kolloidien tai liuenneiden molekyylien kanssa. (Petosa et al. 

2010, 6532) Myös aggregaattien rakenne vaikuttaa niiden käyttäytymiseen ja 

muodostuneet aggregaatit voivat myös hajota takaisin erillisiksi partikkeleiksi 

(Christian et al. 2008, 333). 

 

Depositoitumisen ja aggregaation lisäksi nanopartikkelit voivat myös käydä läpi 

kemiallisia muutoksia. Näitä ovat mm. hapettuminen tai pelkistyminen, osittainen 

liukeneminen, hydrolyysit sekä biologinen rappeutuminen (Petosa, et al. 2010, 

6532). 

 

Kaikkiaan on tärkeää selvittää, mitä partikkeleiden välisiä sekä partikkelin ja 

pintojen välisiä fyysiskemiallisia vuorovaikutuksia tapahtuu olosuhteissa, jotka 

edustavat luonnonmukaista nestemäistä ympäristöä (Petosa et al. 2010, 6532–6533). 

Partikkeleiden välisiä vuorovaikutuksia tarkastellessa tulee ottaa huomioon sekä 

kahden syntetisoidun partikkelin väliset että syntetisoitujen ja luonnollisten 

partikkeleiden väliset vuorovaikutukset. Lisäksi myös luonnollisen orgaanisen 

materian partikkelin pinnalle muodostaman kalvon vaikutus on tärkeää ottaa 

huomioon. (Christian et al. 2008, 333) Tätä ei ole tutkittu paljoa nanokokoluokan 

hiukkasilla, vaikkakin mikrokokoluokan hiukkasten (Petosa et al. 2010, 6532–6533) 

ja luonnollisten kolloidien (Christian et al. 2008, 333) käyttäytymistä on analysoitu 

paljon useissa eri nestemäisissä ympäristöissä. Etenkin luonnollisia kolloideja 

koskevasta aiemmasta tutkimustiedosta on varmasti hyötyä, kun yritetään ymmärtää 

syntetisoitujen nanopartikkeleiden käyttäytymistä vesistöissä (Christian et al. 2008, 

333). 

 

Syntetisoidut nanopartikkelit ovat vesistöissä vuorovaikutuksessa myös veden 

luonnollisten komponenttien, kuten kolloidien, luonnollisen orgaanisen materian, 

saasteiden ja kationien, kanssa. Prosessien, kuten nanopartikkelien pinnoittumisen 
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luonnollisella orgaanisella materialla, aggregoitumisen, pilkkoutumisen ja 

aggregaatin rakenteen sekä vuorovaikutusten mikroepäpuhtauksien kanssa uskotaan 

ohjaavan näitä vuorovaikutuksia. (Christian et al. 2008, 334.) Näitä prosesseja on 

esitetty kuvassa 7. 

 

 

Kuva 7. Syntetisoitujen nanopartikkeleiden vuorovaikutus veden luonnollisten osatekijöiden kanssa 

(Christian et al. 2008, 334.) 

 

Nanopartikkeleiden kulkeutumista ja depositiota nestemäisessä ympäristössä 

koskevia laboratoriotutkimuksia on tehty useita ja monista eri materiaaleista 

valmistetuilla nanopartikkeleilla. Tähänastisia tutkimuksia on kuitenkin hankala 

vertailla keskenään, koska niillä on niin paljon eroavaisuuksia. Jopa tutkimusten, 

joissa on keskitytty samaan materiaaliin, vertailu keskenään on vaikeaa. 

Tutkimusten välillä on eroja muun muassa partikkelien koossa ja koostumuksessa, 

veden kemiassa, virtausnopeudessa ja kerääjäpinnan (engl. collector surface) 
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valinnassa. On myös hankala verrata tutkimuksia, joissa partikkelin pintaa on 

modifioitu, tutkimuksiin, joissa näin ei ole tehty, koska pinnan ominaisuudet 

vaikuttavat merkittävästi partikkelien käyttäytymiseen. Koska tutkimukset 

poikkeavat toisistaan, niistä on myös hankala vetää yleistäviä johtopäätöksiä 

partikkeleiden kulkeutumisesta ja depositiosta. (Petosa et al. 2010, 6540.) 

 

Laboratorioissa tehdyt tutkimukset eivät myöskään kuvasta vielä tarpeeksi hyvin 

nanopartikkeleiden käyttäytymistä luonnossa, jossa olosuhteet ovat merkittävästi 

monimutkaisemmat. Tämä johtuu siitä että vielä ei ole kehitetty tarpeeksi kattavia 

menetelmiä nanopartikkeleiden määrän selvittämiseen ja luonnehtimiseen 

luonnollisessa ympäristössä. (Petosa et al. 2010, 6545.) Luonnossa on 

syntetisoitujen nanopartikkeleiden lisäksi myös luonnollisia ja tahattomista lähteistä 

sivutuotteina syntyneitä nanopartikkeleita (Handy et al. 2008, 288). Tästä syystä 

luonnossa esiintyviä partikkeleita tarkastellessa on vaikea määrittää, mistä lähteestä 

ne ovat peräisin ja erottaa syntetisoitujen nanopartikkeleiden pitoisuus muusta 

pitoisuudesta (Petosa et al. 2010, 6545). 

 

4.2.2 Käyttäytyminen ilmassa 

 

Luonnollisia nanopartikkeleita on ilmakehässä kaikkialla ja ne ovat esiasteena 

suuremmille partikkeleille, joiden tiedetään vaikuttavan paljon maailman ilmastoon, 

ilmakehän kemiaan, näkyvyyteen ja saasteiden kulkeutumiseen. (Nowack ja 

Bucheli. 2007, 7.) 

 

Nanopartikkeleilla on suurempia partikkeleita pidempi viipymäaika ilmassa, koska 

ne laskeutuvat hitaammin. Ne adsorboituvat todennäköisemmin keuhkoihin ja 

päätyvät todennäköisemmin sitä kautta verenkiertoon. Suuremman ominaispinta-

alansa ansiosta ne myös adsorboivat todennäköisemmin orgaanisia yhdisteitä, jotka 

saattavat olla myös karsinogeenejä, eli syövälle altistavia. (Kumar et al. 2010a, 

5036.)  
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Nanopartikkeleiden määrällä ilmakehässä on siis suuri merkitys muun muassa 

ihmisen terveydelle, mutta säädöksissä ne huomioidaan tällä hetkellä huonosti. 

Ilmakehän hiukkasten määrästä on tällä hetkellä olemassa massapitoisuuksiin 

liittyviä säädöksiä, jotka ottavat huomioon myös hiukkasten kokoluokan, mutta 

säädöksiä, jotka koskisivat partikkeleiden lukumääräpitoisuuksia, ei ole vielä 

olemassa (Kumar et al. 2010a, 5036). Tämä on ongelmallista, koska pienikin 

massapitoisuus nanokokoluokan hiukkasia voi olla merkittävän haitallinen, koska 

hiukkasten lukumääräpitoisuus voi tällöin kuitenkin olla huomattavan suuri. Ilman 

hiukkasista alle 100 nm:n kokoisia hiukkasia on lukumäärässä mitattuna n. 80 %, 

mutta massapitoisuutena niiden määrä vaikuttaa pieneltä verrattuna suurempien 

hiukkasten määrään (Kumar et al. 2010a, 5036). 

 

Ilmassa olevien syntetisoitujen nanopartikkeleiden pitoisuuksista, ominaisuuksista 

ja terveys- sekä ympäristövaikutuksista on tähän mennessä olemassa vain 

rajallisesti taustatietoa. Niiden pitoisuus ilmassa on ehkä pienempi muihin 

nanopartikkeleihin verrattuna mutta niillä saattaa olla merkittävämmät 

terveysvaikutukset. (Kumar et al. 2010a, 5036, 5038.) Koska nykyisiäkään 

pitoisuuksia ei tiedetä tarkkaan, on tulevaisuudessa esiintyvien pitoisuuksien 

arvionti hyvin vaikeaa (Kumar et al. 2010b, 1525.) Syntetisoidut nanopartikkelit 

eroavat muista ilmassa esiintyvistä nanohiukkasista mm. koostumuksensa, 

kokojakaumansa ja homogeenisyytensä tai heterogeenisyytensä puolesta. Myös 

lähteet, joista hiukkasia tulee eroavat muiden nanohiukkasten tapauksesta (Kumar et 

al. 2010a, 5036, 5038.) 

 

Syntetisoitujen nanopartikkeleiden pienen koon vuoksi painovoiman aiheuttama 

laskeutuminen on hidasta (Kumar et al. 2010a, 5038). Lisäksi joidenkin tuotteiden 

kohdalla niitä on saatettu käsitellä aggregaation välttämiseksi, mikä hidastaa 

laskeutumista entisestään (Klaine et al. 2008, 1827). Tästä syystä hiukkasten 

voidaan olettaa pysyvän ilmassa pitkään. Lukumääräpohjaista tietoa niiden 

pitoisuuksista ja levinneisyydestä on tällä hetkellä rajallisesti saatavilla. Vaikkakin 

Syntetisoitujen nanopartikkeleiden käyttäytymistä on alettu viime vuosina 

ymmärtämään paremmin, on vielä paljon avonaisia kysymyksiä liittyen niiden 
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päästöreitteihin, hajontaan, viipymäaikaan ilmassa, ja taustapitoisuuksiin. (Kumar et 

al. 2010a, 5038.) 

 

Syntetisoitujen nanopartikkeleiden pysyvyys ja dispersio (hajanaisuus, hajonta) ovat 

luultavasti verrattavissa tahattomasti tuotettujen nanopartikkeleiden tapaukseen. 

Hiukkasten tyyppi vaikuttaa kuitenkin niihin prosesseihin, joissa hiukkaset 

muuttuvat tai joissa niitä poistuu ilmasta. Tahattomasti tuotettujen hiukkasten 

laskeutumisaika puolestaan riippuu niiden alttiudesta erilaisille muutosprosesseille, 

kuten koagulaatiolle, kondensaatiolle, nukleaatiolle tai haihtumiselle. 

Laskeutumisaika riippuu myös partikkelipitoisuudesta ilmassa, sillä se vaikuttaa 

tapahtuvien törmäysten määrään. Tahattomasti tuotettujen hiukkasten 

monimutkainen kemiallinen koostumus ja muoto aiheuttavat sen, että ne käyvät läpi 

monia muutosprosesseja, jotka lyhentävät partikkelien viipymäaikaa ilmassa ja 

muuttavat jatkuvasti niiden kokojakaumaa. (Kumar et al. 2010b, 1527.) 

 

Tahattomasti tuotettuihin hiukkasiin vaikuttavia muutos-, poistumis- ja  

hajontaprosesseja voidaan soveltaa myös syntetisoitujen nanopartikkeleiden 

tapauksessa ja voidaankin väittää, että niiden käyttäytymisestä ilmassa tiedetään 

enemmän kuin niiden käyttäytymisestä esimerkiksi vesistöissä tai maaperässä. 

(Kumar et al. 2010b, 1527.) 

 

Muutos- ja poistumisprosesseihin vaikuttaa myös syntetisoitujen hiukkasten 

fyysiskemialliset ominaisuudet ja taustapitoisuudet. Syntetisoitujen partikkeleiden 

hajautumiseen ilmakehässä vaikuttaa sedimentoitumisen, agglomeroitumisen ja 

disintegraation eli pirstoutumisen määrä. Syntetisoituneet nanopartikkelit 

sedimentoituvat helposti, koska niillä on vahvoja taipumuksia muodostaa kolloideja 

ja agglomeroituvat helposti niiden suhteellisesti suurten pinta-alan ja pintakemian 

ansiosta. Tahattomasti tuotetuilla hiukkasilla näillä kolmella prosessilla ei ole niin 

suurta merkitystä niiden pinnan pienemmän reaktiivisuuden ja suuremman 

epävakaisuuden vuoksi. (Kumar et al. 2010b, 1527.) Ilmaan päässeet hiukkaset 

depositoituvat lopulta pintavesiin ja maahan (Klaine et al. 2008, 1827). 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Syntetisoiduilla nanomateriaaleilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden ansiosta 

niitä käytetään nykyisin monissa eri sovelluksissa ja uusia sovelluksia keksitään 

jatkuvasti nopeaan tahtiin. Syntetisoitujen nanomateriaalien päästöt ympäristöön 

ovat tällä hetkellä pieniä verrattuna luonnollisten ja tahattomasti tuotettujen 

nanopartikkeleiden pitoisuuksiin ympäristössä, mutta niiden käytön ja sitä myötä 

myös päästöjen voidaan olettaa tulevaisuudessa kasvavan hyvin merkittävästi. 

Lisäksi on arvioitu, että ne saattavat olla muita nanopartikkeleita haitallisempia 

erilaisen koostumuksensa vuoksi. Näistä syistä on tärkeää, että niiden kulkeutumista 

ympäristössä ja ympäristökohtaloa tutkitaan jo nyt, vaikka niiden vaikutukset 

ympäristöön ja ihmisiin eivät vielä ole kovin suuria. 

 

Nanomateriaali-termi rajaa materiaaleja vain niiden koon puolesta, minkä vuoksi 

tähän luokkaan kuuluu hyvin erilaisia materiaaleja, joilla on myös hyvin erilaisia 

ominaisuuksia. Tästä syystä syntetisoitujen nanomateriaalien ympäristökohtaloa 

selvitettäessä onkin tärkeää ymmärtää, mitä eroja eri nanomateriaaleilla on ja 

millaisia ominaisuuksia kullakin nanomateriaalilla on. 

 

Syntetisoidut nanomateriaalit voidaan jakaa kemiallisen koostumuksensa 

perusteella orgaanisiin ja epäorgaanisiin. Fullereenit ja hiilinanoputket kuuluvat 

orgaanisiin, kun taas epäorgaanisiin kuuluvat metallien oksidinanopartikkelit sekä 

metallinananopartikkelit  

 

Nanomateriaaleja tuotetaan joko suoraan synteettisesti tai hiertämällä tai jauhamalla 

suurempia kappaleita. Nanomateriaalien syntetisointimenetelmiä, kuten itse 

nanomateriaaleja, on paljon erilaisia ja syntetisointimenetelmä vaikuttaa materiaalin 

ominaisuuksiin, mahdollisiin epäpuhtauksiin sekä joissain tapauksissa myös 

funktionalisointimahdollisuuksiin. Tätä kautta syntetisointimenetelmä vaikuttaa siis 

myös materiaalin ympäristökohtaloon.  
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Syntetisoitujen nanomateriaalien pääsy ympäristöön voidaan jakaa tahattomiin ja 

tahallisiin päästöihin tai pistemäisiin ja ei-pistemäisiin päästölähteisiin. Mahdollisia 

päästölähteitä ovat kuljetuksen aikana sattuneet vahingot, partikkeleiden käyttö 

ympäristön kunnostamisessa, yleisessä käytössä kulumisen ja eroosien 

vaikutuksesta aiheutuvat päästöt, tuotannon aikaiset päästöt, päästöt, jotka syntyvät, 

kun tuote poistetaan käytöstä ja päästöt jätevedenkäsittelylaitoksilta. Jotta voitaisiin 

todenmukaisesti arvioida, kuinka paljon nanomateriaaleja pääsee ympäristöön, tulisi 

kaikkia nanomateriaaleja sisältäviä eri tuotteita tarkastella yksitellen ja suorittaa 

elinkaarianalyysit kullekin. Tämä vaatii kuitenkin valtavan määrän työtä ja 

työmäärä tulee varmasti lisääntymään tulevaisuudessa nanomateriaaleille 

kehiteltyjen uusien sovelluksien myötä. 

 

Kun tarkastellaan syntetisoitujen nanomateriaalien käyttäytymistä ympäristössä on 

tärkeää arvioida niiden kulkemaa matkaa siellä, sillä se vaikuttaa merkittävästi 

materiaalin ympäristökohtaloon ja ympäristövaikutuksiin. Prosesseja, jotka 

vaikuttavat nanomateriaalien kulkeutumiseen vedessä ja ilmassa ja niihin 

vaikuttavia tekijöitä on monia. Luultavasti tärkeimmät näistä prosesseista ovat 

aggregaatio ja depositio. Aggregaatiossa materiaalin liikkuvuus heikkenee ja 

depositiossa materiaali poistuu ilmasta tai vedestä jollekin pinnalle tai 

pohjasedimenttiin. Niihin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. partikkelin koko ja muoto, 

partikkelin ja osapuolen, johon se voisi potentiaalisesti takertua pintavaraukset, sekä 

ympäröivän liuoksen happamuus ja kemiallinen koostumus.  

 

Nanomateriaalien suurella ominaispinta-alalla on suuri vaikutus niiden 

käyttäytymiseen ympäristössä ja se, materiaalien pienen koon ohella, erottaa niiden 

käyttäytymisen suuremmasta materiasta. Pintakemia vaikuttaa aggregaatioon ja 

depositioon ja pintakemiassa voi tapahtua ympäristön olosuhteiden aiheuttamia tai 

syntetisoinnin yhteydessä tarkoituksella tarkoituksella aiheutettuja muutoksia, jotka 

myös tulisi ottaa huomioon. Pintakemiassa muutoksia aiheuttavia prosesseja ovat 

mm. hapetus-pelkistysreaktiot, vuorovaikutukset makromolekyylien kanssa, 

liukeneminen ja tunnettujen saasteiden adsorbointi. 
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Kulkeutumisesta nestemäisessä ympäristössä ei tiedetä vielä paljon. Melko paljon 

tutkimusta on tehty luonnollisten kolloidien parissa ja näistä tutkimuksista on 

varmasti paljon hyötyä myös syntetisoitujen nanopartikkeleiden kanssa. Petosan ja 

muiden mukaan useimpien nanopartikkeleiden on todettu aggregoituvan 

nestemäiseen ympäristöön päästessään. Ympäristökohtalon ennustamiseksi tulisi 

pystyä tunnistamaan, millaisissa vuorovaikutuksissa materiaalit ovat toistensa ja 

ympäristönsä kanssa. Nestemäinen ympäristö on kuitenkin hyvin monimutkainen ja 

laboratoriolosuhteet eivät yleensä kuvasta sitä kovinkaan hyvin.  

 

Kulkeutumista ja depositiota nestemäisessä ympäristössä tutkivia 

laboratoriotutkimuksia on tähän asti tehty paljon eri materiaaleilla, mutta ne 

poikkeavat olosuhteiltaan usein merkittävästi toisistaan. Tästä syystä tutkimusten 

keskinäinen vertailu on vaikeaa ja niiden pohjalta ei ole myöskään helppo tehdä 

yleistäviä johtopäätöksiä. 

 

Ilmassa nanopartikkelit säilyvät suurempia partikkeleita pidempään, sillä 

painovoiman aiheuttama laskeutuminen on niiden kohdalla hitaampaa. 

Syntetisoitujen nanopartikkeleiden pitoisuudet ilmassa ovat yleisesti pienempiä 

kuin luonnollisten ja tahattomista lähteistä syntyneiden. Syntetisoidut 

nanopartikkelit kuitenkin eroavat muista nanohiukkasista mm. koostumuksensa, 

kokojakaumansa ja homogeenisyytensä tai heterogeenisyytensä puolesta ja on 

arvioitu, että niiden terveysvaikutukset saattavat olla suurempia verrattuna muihin 

hiukkasiin.  

 

Käyttäytymisestä ilmassa tiedetään ehkä enemmän kuin vedessä tai maaperässä, 

sillä tahattomasti tuotettuihin hiukkasiin vaikuttavia muutos-, poistumis- ja 

hajontaprosesseja, jotka vaikuttavat viipymäaikaan, voidaan soveltaa myös 

syntetisoitujen hiukkasten tapauksessa. Näitä prosesseja ovat mm. koagulaatio, 

kondensaatio, nukleaatio ja haihtuminen. Näiden lisäksi syntetisoitujen 

partikkeleiden tapauksessa sedimentoituminen, agglomeroituminen ja disintegraatio 

eli pirstoutuminen ovat tärkeitä ja vaikuttavat partikkeleiden hajautumiseen 

ilmakehässä. Ilmaan päässeet hiukkaset depositoituvat lopulta pintavesiin ja 
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maahan, mutta niiden viipymäaikaa ja kulkemaa matkaa ilmassa on nykytiedoilla 

hankala arvioida. 

 

Työn tavoitteet saavutettiin osittain. Syntetisoitujen nanomateriaalien 

kulkeutumisesta ja siitä, mihin ne päätyvät luonnossa saatiin paljon tietoa. Yleisiä 

kaikkia nanomateriaaleja koskevia johtopäätöksiä ei kuitenkaan luonnollisesti voitu 

tehdä eri nanomateriaalien eroavaisuuksien ja ympäristön olosuhteiden 

monimuotoisuuden vuoksi. Myös tällä hetkellä saatavilla olevan tutkimustiedon 

määrä sekä tämän työn laajuus rajoittivat kovin syvällisten johtopäätösten 

tekemistä. 
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