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Jyväskylän yliopiston 
ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica 
40 vuotta

J
yväskylän yliopiston ympä-

ristöntutkimuskeskuksen 

edeltäjä, Jyväskylän hydro-

biologinen tutkimuslaitos 

perustettiin Jyväskylän yliopiston ja yli-

opistoyhdistyksen aloitteesta vuonna 

1968. Sen tehtävä oli tuottaa tietoa sil-

loisen uuden vesilain toimeenpanoa var-

ten ja tehdä ennusteita pahoin likaantu-

neen Päijänteen puhdistumiskehityksestä 

erilaisilla päästömäärillä. Jyväskylän yli-

opisto katsoi myös, että tutkimuslaitos 

vauhdittaa ”vesistötieteellisen opetuksen 

ja tutkimuksen” käynnistämistä nuoren 

yliopiston toiminnassa.

Nuori ja innokas tutkijakaarti sai nope-

asti paljon aikaan, vaikka tilipussia ei aina 

saatu käteen määräpäivänä. Työpäivät 

olivat pitkiä, mutta niinpä alkoi vesistö-

jen toiminta hahmottua ja likaantumisen 

suuruus paljastua. Lähes kaikki oli tuol-

loin uutta. Kaikilla asioilla ei ollut vielä 

edes kunnon nimeä: puhuttiin ympäristö-

myrkyistä kun nykyisin puhutaan ympä-

ristölle haitallisista aineista.

Kun tutkimuslaitos vuonna 1976 liitet-

tiin suunnitelman mukaisesti yliopistoon, 

osaksi muutama vuosi aiemmin perus-

tettua biologian laitosta, Kuokkalan kar-

tanoon, kaupungin historialliseen synny-

tyssairaalaan, alkoi keskittyä merkittävää, 

valtakunnallisesti jopa ainutlaatuista 

vesistötutkimuksen asiantuntemusta. 

Talon alakerrassa toimi tutkimuskeskus – 

nyt Jyväskylän yliopiston hydrobiologian 

tutkimuskeskus – ja yläkerrassa hydrobio-
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Jarmo  Meriläinen, johtaja

logian opetus. Kuokkalan kartanon var-

haisvaiheen tutkijakaarti kannattaa muis-

taa. Professori Pauli Baggen ohella pitkään 

Jyväskylässä vaikuttaneita tutkijoita 

ja opettajia ovat Pertti Eloranta, Jukka 

Särkkä, Lauri Paasivirta ja tutkimusyksi-

kön Lasse Hakkari ja Kaj Granberg.

Tuosta yliopistovaiheen alusta on kulu-

nut nyt runsaat kolme vuosikymmentä. 

Maailma on nyt toisenlainen, eikä muu-

tokselle loppua näy. Elämme aikaa, jolloin 

Suomen yliopistolaitos on muuttumassa 

voimakkaasti. Kilpailu on tavoittanut yli-

opistot. On kehitettävä itsensä näköinen 

profiili, tunnistettava toiminnan vahvuu-

det ja uskallettava keskittyä niihin.

Ympäristöntutkimuskeskus on osana yli-

opistoa kehittänyt omaa profiiliansa ja 

hionut esiin toimintojensa ydintä. Kun 

uudistustyö aloitettiin vuosia sitten, esitti 

yliopiston rehtori Aino Sallinen, että tut-

kimuskeskus ottaisi Ambiotica-tunnuk-

sen käyttöönsä. Näin tehtiin ja nimi 

vakiintui laboratoriotoimintoihin. 

Nyt kun Ympäristöntutkimuskeskus 

aloittaa viidettä vuosikymmentään, toi-

minta jatkuu kokonaisuudessaan Ambio-

tica-tunnuksen uudistaman ilmeen alla. 

Se mitä Ympäristöntutkimuskeskus 

Ambiotica tarjoaa tulevaisuudessa asiak-

kailleen, teollisuudelle, yrityksille, viran-

omaisille ja tutkimuslaitoksille, välittyy 

tämän lehden sivuilta. 

  Jarmo Meriläinen 
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Laboratoriomme palve-

lut kattavat keskeiset vesi- 

ja ympäristötutkimuksissa 

tarvittavat analyysit, eri-

koisanalyysejä ja tarvit-

taessa myös näytteenoton. 

Ambiotica
laboratoriopalvelut

Teksti: Allan Witick

Kuvat: Petteri Kivimäki
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L
aboratoriomme palvelut kat-

tavat keskeiset vesi- ja ympä-

ristötutkimuksissa tarvittavat 

analyysit, erikoisanalyysejä ja 

tarvittaessa myös näytteenoton. Asiak-

kaitamme ovat mm. teollisuus, yrityk-

set, ympäristöhallinto ja tutkimuslaitok-

set. Näytemäärä on jatkuvasti lisääntynyt 

ja nykyisin tuotamme runsaat 150 000 

määritystä vuodessa. Laboratoriopal-

velumme tuotetaan 15 henkilön voi-

min. Näytteenotossa työskentelee lisäksi 

kolme päätoimista näytteenottajaa.

Neljä vuosikymmentä 
laboratoriopalvelua 
– käsityöstä automaatioon

Ambiotican laboratoriotoiminnan perin-

teet ulottuvat 40 vuoden taakse. Ensim-

mäiset vesianalyysit tehtiin silloin 

perustetussa tutkimuslaitoksessa ja 

vesianalytiikka muodostaa vieläkin labo-

ratoriotoimintamme rungon. Vesinäyt-

teistä pääosa on luonnonvesiä, kuten 

järvi- ja pohjavesiä. Monenlaiset jäteve-

det ja prosessivedet muodostavat toisen 

suuren kokonaisuuden. Vuosien varrella 

vesilaboratoriossa on siirrytty käsityöstä 

automatisoituihin työmenetelmiin. Nyky-

aikaisessa vesilaboratoriossa käytetään 

mm. automaattisia ravinneanalysaatto-

reita, joista tulokset siirtyvät sähköisesti 

laboratorion tiedonhallintajärjestelmän 

kautta suoraan asiakkaan käyttöön.

Erikoisanalytiikkaa tuotetaan alkuaine- 

ja orgaanisen analytiikan laboratorioissa. 

Tutkittavat näytteet ovat vesinäytteiden 

lisäksi erilaisia biologisia näytteitä, kuten 

kaloja ja kasveja, tai geologisia näytteitä, 

kuten sedimentti- ja maanäytteitä. Lisäksi 

näytteet voivat olla esimerkiksi erilaisia 

jätteitä, kierrätysmateriaaleja tai muita 

materiaalinäytteitä. Mikroaaltopolttolait-

teistot ja ICP-spektrometrit muodostavat 

laitekannan, jolla tuotetaan tehokkaasti 

raskasmetalli- ja muita alkuainemääri-

tyksiä. Orgaanisen analytiikan laborato-

riossa tutkittavista yhdisteistä tutuim-

pia ovat PCB eli polyklooratut bifenyylit ja 

muut klooratut hiilivedyt. Muita analyy-

sejä ovat PAH-yhdisteet (polyaromaattiset 

hiilivedyt), kloorifenolit, liuottimet, öljyt, 

polttoaineet ja niiden lisäaineet sekä tor-

junta-aineet. Kaasu- ja nestekromatogra-

fit ovat orgaanisen laboratorion perusana-

lyysilaitteita.

Laboratoriossamme on toiminut jo muu-

taman vuoden ympäristönäytteiden pysy-

vien isotooppien määrityksiin erikoistunut 

yksikkö yhteistyössä bio- ja ympäristötie-

teiden laitoksen kanssa. Yksikkö on raken-

nettu ensisijaisesti omien tutkimusryh-

mien käyttöön, mutta määrityksiä tehdään 

muihinkin tutkimuksiin. Pysyvien iso-

tooppien käytöstä on tulossa tärkeä osa 

nykyaikaista ympäristöntutkimusta. Iso-

tooppeja käytetään esimerkiksi haitta-

aineiden päästölähteiden selvittämisessä ja 

ravintoverkkotutkimuksissa.

Akkreditointi on laadun tae

Laatu on laboratoriotoimintamme läh-

tökohta. Laadun takeena on jo runsaat 

kymmenen vuotta voimassa ollut FINAS-

akkreditointi, joka kattaa ympäristönäyt-

teiden kemiallisen analytiikan ja vesistö-

näytteiden näytteenoton. Asiakkaillemme 

akkreditointi tarkoittaa, että puolueetto-

mat asiantuntijat ovat arvioineet vuosit-

tain heidän käyttämänsä laboratorion toi-

minnan ja ovat todenneet sen päteväksi. 

Akkreditointia on laajennettu jatkuvasti 

ja viime vuosina perusanalytiikan lisäksi 

on akkreditoitu yhä enemmän erikoisana-

lyysejä. Kuluvana vuonna akkreditoinnin 

pätevyysaluetta täydennetään PAH-yhdis-

teiden ja organotinayhdisteiden määri-

tyksillä.

Suomalainen 
laatulaboratorio

Laadun ohella asiantuntijuus ja osaami-

nen ovat tärkeimpiä arvojamme. Tämä 

tarkoittaa, että tulemme jatkossakin toi-

mimaan edelläkävijänä kehittämällä 

omia ja ottamalla käyttöön alan uusim-

pia menetelmiä. Sopivan kokoisena ja 

kotimaisena toimijana pystymme nope-

asti vastaamaan asiakkaidemme yksilölli-

siin tarpeisiin. Uskomme, että kotimaassa 

tehokkaasti tuotetuilla, ajanmukaisilla 

laboratoriopalveluilla on tulevaisuudessa-

kin kysyntää.  

Uusimmatkaan laitteet ja järjestelmät eivät voi korvata ammattitaitoista laboratoriohenkilö-

kuntaa. Asiakaspalvelu, näytteiden monet käsittelyvaiheet ja tulosten valvonta ovat työvai-

heita, joissa ammattiosaaja on jatkossakin välttämätön.
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CASE: Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oyän Seudun Puhdistamo Oy

sitä ei edes huomaa

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy on kol-

men kunnan omistama osakeyhtiö, joka 

huolehtii omistajakuntien alueelta joh-

dettujen yhdyskunta- ja teollisuus-

jätevesien puhdistamisesta. Yhtiön 

omistavat vuoden 2009 alusta lähtien 

Jyväskylän kaupunki, Laukaan kunta 

ja Muuramen kunta. Laitoksella puh-

distetaan keskimäärin 43 000 m3 jäte-

vettä päivässä. Vuosittain prosessin 

läpäisee noin 15,9 milj. m3 vettä, joten 

laitos on yksi Suomen suurista jäteve-

den puhdistuslaitoksista.

Kun 
yhteistyö 
toimii, 

Teksti: Hannele Haltia

Kuvat: Petteri Kivimäki ja Hannele Haltia
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P
uhdistetun jäteveden tulee 

täyttää voimassaolevan 

ympäristöluvan vaatimuk-

set. Vesinäytteet ja niistä teh-

tävät analyysit ovat tärkeä osa prosessin 

seurantaa, joten tutkimuksia ja analyysejä 

tekevän kumppanin jokapäiväinen onnis-

tuminen, ammattitaito ja joustavuus ovat 

asioita, joiden toimivuutta JS-Puhdis-

tamo Oy:n toimitusjohtaja Petri Tuomi-

nen pitää itsestään selvänä. 

– Kumppanimme on joka päivä lunas-

tettava paikkansa, sillä meidän 

on voitava luottaa siihen, että 

kaikki toimii, toimitusjohtaja 

Petri Tuominen kertoo.

Ympäristöluvan 
ehdoissa on 
pysyttävä

– Kun katsoo tätä puh-

distamon prosessikaa-

viota, ymmärtää, että 

meillä on oman työmme 

kanssa haasteita riit-

tämiin. Vesinäyttei-

den analysointi on sil-

loin luontevaa teettää 

siihen erikoistuneella toi-

mijalla.  Työ vaatii omaa 

osaamistaan ja ammattitai-

toa, Petri Tuominen kertoo. 

Hän tarkkailee säännöllisesti 

Ambiotican nettisivujen kautta 

jätevesi- ja lietenäytteiden analyy-

situloksia.

 – On tärkeää seurata tuloksia 

päivittäin. Järjestelmästä voi 

halutessaan katsoa myös histo-

riatietoa vuosien takaa. Laitok-

semme kapasiteetti on usein koe-

tuksella, mutta sitä huolimatta tulosten 

pitää pysyä lupa-arvoissa ja mielellään alit-

taa ne. Kun tulokuormat melkeinpä jat-

kuvasti ylittävät laitoksen mitoitusarvot, 

laitos toimii riskirajoilla. Olemme silti pys-

tyneet pääsääntöisesti toimimaan lupaeh-

tojen puitteissa, Tuominen toteaa.  

Omissa investoinneissa 
riittää puuhaa

Nenäinnimen puhdistamolle tulevasta 

jätevedestä otetaan heti tulovaiheessa vuo-

rokautiset kokoomanäytteet. Vedenpuh-

distusprosessi alkaa esikäsittelyllä, jolloin 

jätevedestä erotetaan karkeat epäpuhtau-

det välppien ja hiekanerotuksen avulla. 

Prosessin seuraavia vaiheita ovat esisel-

keytys, aktiivilieteprosessi ja jälkiselkeytys. 

Fosforin poisto toimii rinnakkaissaostuk-

sena ferrosulfaattia käyttämällä. Jälkisel-

keytystä tehostetaan polyalumiinikloridin 

ja polymeerin lisäyksellä.

Jälkiselkeytyksestä puhdistettu jäte-

vesi johdetaan purkutunnelin ja -putken 

kautta Päijänteeseen. Jälkiselkeytyksestä 

Päijänteeseen lähtevästä puhdistetusta 

jätevedestä otetaan arkipäivisin vuoro-

kautiset kokoomanäytteet, jotka analysoi-

daan Ambiotican laboratoriossa.

Prosessi tuottaa paljon lietettä. Laitok-

sella on kaksi bioreaktoria (kolmas bio-

reaktori on rakenteilla), joiden anaerobi-

sessa mädätysprosessissa osa lietteestä 

muuttuu metaaniksi. Tämä biokaasu hyö-

dynnetään puhdistuslaitoksella. 

– Olemme investoineet uuteen CHP-

yksikköön (Combined Heat & Power), 

jonka kaksi kaasumoottoria generaatto-

reineen tuottavat jatkossa sähköä ja läm-

pöä laitoksen tarpeisiin. CHP:n myötä 

laitoksemme tulee olemaan energian suh-

teen arviolta 70–80 prosenttisesti omava-

rainen, Tuominen kertoo.

Puhdistetun jäteveden vaikutuksia tutkitaan vesistöistä. Näytteitä otetaan purkualueen 

läheisyydestä ja kauempaakin.
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Lupaehtojen kiristykset 
aikaansaavat uusia 
investointeja

Jäteveden purkuputken mahdolliseen jat-

kamiseen liittyy selvityksiä ja vesistötut-

kimuksia, joita Ambiotican tutkijat ovat 

tehneet. Tuominen arvelee, että uuden 

ympäristöluvan ehdot tulevat mahdolli-

sesti kiristymään, ja laitoksella halutaan 

valmistautua tulevaan hyvissä ajoin.

– Typen poisto on ajankohtainen Itämeri-

kysymyksen takia. Rannikkokaupungeille 

asetetut vaatimukset näyttävät olevan 

tulossa sisämaan laitoksillekin. Arvelen, 

että puhdistetun jäteveden fosforipitoi-

suuden raja-arvoa saatetaan myös kiris-

tää, mikä tarkoittaisi jälleen uusia inves-

tointeja, Tuominen kertoo.

Tuominen arvostaa sitä, että Ambiotica 

on paikallinen kumppani.  – Omaa labora-

toriota emme enää kaipaa, sillä Ambiotica 

on ulkopuolisena tahona neutraali kump-

pani, joka tekee analyysit ja selvitykset 

puolueettomasti ja luotettavasti. Voimme 

luottaa siihen, että tulokset ovat oikein. 

Luovuimme omasta laboratoriosta, sillä 

sen ylläpito vaatii jatkuvia investointeja. 

Me luotamme siihen, että kumppanimme 

on kaikin puolin ajan tasalla ja työnsä 

puolesta seuraa alaa, joten me voimme 

keskittyä jäteveden puhdistamiseen, Tuo-

minen miettii. 

Ambioticalle uusia tehtäviä

Energiatekniikka on myös vahvasti 

tulossa mukaan. Nenäinniemen puhdis-

tamo tuottaa lietteestä energiaa ja loppu 

päätyy kompostoitavaksi. Materiaalivirto-

jen kulku tuottaa päänvaivaa eikä kukaan 

tiedä, miten Suomen jätehuolto kehittyy 

seuraavien 10–20 vuoden aikana.  – Alan 

vaatimukset kasvavat, joten Ambioticalla 

on nyt hyvä tilaisuus päättää oman toi-

menkuvansa laajuudesta sekä niistä alu-

eista, joille haluaa tulevaisuudessa kes-

kittyä ja minkälaista yhteistyöverkostoa 

rakentaa, Tuominen pohtii.  

Puhdistetun jäteveden tulee täyttää voimassaolevan ympäristöluvan vaatimukset. 

Vesinäytteet ja niistä tehtävät analyysit ovat tärkeä osa toiminnan seurantaa. 

”Toimintamme 

vaikutuksia vesistöön 

seurataan yhä 

tarkemmin.” 
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LaboratoriopalvelutJohto ja toimistopalvelut

Ambiotican 
asiantuntija- ja 

tutkimuspalvelut 
– näin tavoitat meidät

9

Yhteyshenkilöt:

Mari Kilpi

toimistosihteeri

Puh: (014) 260 3830

ja (014) 260 3840

mari.m.kilpi@jyu.fi

Jarmo Meriläinen

tutkimusprofessori, FT

johtaja

Puh: (014) 260 3820 

GSM: 0400 742 305

jarmo.j.merilainen@jyu.fi

Päivittäiset rutiinit sujuvat Ambioticassa ammattilais-

temmme osaavissa käsissä. Hyvät taustavoimat luovat edel-

lytykset työn sujumiselle ja varmistavat tiimien sujuvan 

yhteistyön.

Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen palveluihin kuuluvat moni-

puoliset laboratorio- ja asiantuntijapalvelut. Seuraavassa on kuvattu palvelujen 

sisältöä ja asiantuntijakaartia yhteystietoineen.

Ambiotica-laboratoriot on FINAS-akkreditointipalve-

lun akkreditoima testauslaboratorio T142. Pätevyysaluee-

seemme kuuluu yli 100 kemiallista määritystä erilaisista 

ympäristönäytteistä, kuten vedestä, maaperästä ja kas-

veista. Pätevyysalueeseen kuuluu myös vesistötutkimusten 

näytteenotto.

Allan Witick

laboratoriopäällikkö

varajohtaja 

Puh: (014) 260 3862

GSM: 040 539 9786

allan.m.witick@jyu.fi

Raija Paukku

vastaava kemisti, FK

vesilaboratorio

Puh: (014) 260 3850

GSM: 040 826 7955

raija.a.paukku@jyu.fi

Yhteyshenkilöt:
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Ympäristövaikutusten arviointi ja luvat

Hannu Salo

vastaava tutkija, FM

ympäristöasiantuntija

Puh: (014) 260 3833

GSM: 040 566 5996

hannu.a.j.salo@jyu.fi 

Ympäristövaikutusten arviointiin liittyy yhteiskunnallisten, 

taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten vaikutusten sel-

vittäminen. Arvioinnilla pyritään löytämään parhaita mah-

dollisia ratkaisuja hankkeiden toteuttamiseksi. Asiantun-

tijoistamme ja yhteistyökumppaneistamme voimme koota 

jokaiseen hankkeeseen sopivimman työryhmän. 

• Luontoselvitykset

• Päästöjen leviämisen mallinnus

• Melun ja hajun leviämisen mallinnukset

• Vesistö- ja kalatalousselvitykset

• Talouteen ja yhteiskuntaan liittyvät selvitykset

• Ihmisiin ja elinympäristöihin liittyvät selvitykset (IVA)

• Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointi (SOVA)

• EU-ohjelmien ja hankkeiden arviointi

Yhteyshenkilö:

Ilman laatu, haju ja melu

Mika Laita

vastaava tutkija, FM  

Puh: (014) 260 3877

GSM: 050 520 8833

mika.t.laita@jyu.fi

• Puhdistamoiden tarkkailut

• Päästötarkkailu 

(toiminta, puhdistustehot, jätevesien määrä ja laatu)

• Vesistötarkkailu 

(vesistöveden laatu, biologiset ja kalastoseurannat)

• Puhdistamoiden ympäristöluvat

Yhteyshenkilö

Heikki Veijola

vastaava tutkija, FK

limnologia

puhdistamoasiantuntija

Puh: (014) 260 3824

GSM: 0400 660 296

heikki.t.veijola@jyu.fi
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Ilmanlaadun tutkimuspalveluilla selvitämme epäpuhtauk-

sien päästöt ja ennakoimme niiden kulkeutumisen ja vaiku-

tukset ekosysteemiin:

• leviämismallinnukset lupiin, suunnitteluun, 

kaavoitukseen, YVAan

• bioindikaattoritutkimukset ja  biologiset näytteet

• ilmanlaadun mittaukset ja työhygieeniset mittaukset

• teollisuuden, energiantuotannon ja jätehuollon 

päästömittaukset

• sisäilman hiukkaset ja kaasumaiset yhdisteet

• nanohiukkasmittaukset (tulossa)

Hajuselvityksillä kartoitamme päästölähteet, hajun leviämi-

sen ja haisevat yhdisteet, sekä autamme hajunpoisto-

ratkaisuissa:

• olfaktometriset määritykset (hajuyksiköt)

• hajunpoiston tehokkuus, hajupäästömittaukset ja 

hajunäytteenotto

• hajupaneelikartoitukset tuotantolaitosten ympäristössä

• yleisöhajupaneelit

• hajuyhdisteiden karakterisointi 

• hajujen leviämismallinnukset myös erityistilanteisiin

Meluselvityksillä, -mallinnuksilla ja -mittauksilla selvi-

tämme ympäristö- ja sisämelukysymykset ja optimoimme 

torjuntaratkaisut:

• meluselvitykset suunnitteluun, kaavoitukseen, 

lupiin ja YVAan

• teollisuuden meluselvitykset ja meluntorjuntaohjelmat 

• alueelliset meluselvitykset ja meluntorjuntaohjelmat

• tie-, raide- ja lentoliikenteen meluselvitykset

• murskauksen, louhinnan ja kaivostoiminnan melu 

• moottori- ja ampumaradat sekä vapaa-ajan melu 

• ympäristömelu- ja äänitehotasomittaukset 

• sisämelu- ja rakennusakustiset mittaukset, 

ääneneristävyysmittaukset

• työpaikkameluselvitykset ja meluntorjuntasuunnitelmat

Yhteyshenkilö:

Jätevedet
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Vesi ja vesistöt

Tony Pirkola

laboratorioinsinööri

mittausasiantuntija

Puh: (014) 260 3875

GSM: 0400 563 586

tony.e.pirkola@jyu.fi

Vesistötutkimuksilla ja kalataloudellisilla tutkimuksilla sel-

vitämme vesistöjen kuntoa, ravinnekuormitusta ja rehe-

vyystasoa, joiden avulla määritetään mm. kunnostus-

tarvetta tai kunnostuksen vaikutuksia. Tutkimukset 

toteutetaan ympäristöhallinnon ja vesipuitedirektiivin edel-

lyttämällä tavalla, käyttäen hyväksi mm. seuraavia vesistön 

tilaa ja kuntoa kuvaavia ominaisuuksia.

• Veden laatu

• Kasviplankton ja päällyslevät

• Vesikasvit

• Eläinplankton

• Pohjaeläimet

• Kalabiologia ja kalatalous

• Raputalous

• Sedimentti ja paleolimnologia

Yhteyshenkilöt:

Pekka Sundell

vastaava tutkija, FK

kalat ja kalatalous

Puh: (014) 260 3832

GSM: 050 428 5316

pekka.j.sundell@jyu.fi

Asiantuntijat

Arja Palomäki

vastaava tutkija, FK

limnologia, levät   

Puh: (014) 260 3825

GSM: 050 427 3067  

arja.h.palomaki@jyu.fi

Juhani Hynynen

vastaava tutkija, FK (väitellyt)

limnologia, pohjaeläimet

Puh: (014) 260 3823

GSM: 050 428 5313

juhani.e.hynynen@jyu.fi

Irene Huuskonen

tutkija, YTM

yhteiskuntamaantiede, YVA

Puh: (014) 260 3852

irene.a.huuskonen@jyu.fi

Toni Keskitalo

tutkija, FM

matemaattinen mallintaminen, 

leviämismallit

Puh: (014) 260 3852

toni.p.keskitalo@jyu.fi

Virve Kustula

tutkija, FM

laboratorio

alkuaine- ja isotooppimääritykset

Puh: (014) 260 3822

virve.m.kustula@jyu.fi

Keijo Mäntykoski

tutkija, FT

ympäristökemia

Puh: (014) 260 3874

keijo.m.mantykoski@jyu.fi

Pirjo Nurmela

laboratorioamanuenssi, FM

laboratorio, orgaaniset määritykset

Puh: (014) 260 3872

pirjo.l.nurmela@jyu.fi

11
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N
anohiukkasilla tarkoitetaan 

muutaman nanometrin 

tai muutaman kymmenen 

nanometrin kokoisia kiin-

teitä tai nestemäisiä partikkeleita. Nano-

metri on millimetrin miljoonasosa. Hiuk-

kaset voivat olla sekoittuneina joko ilmaan 

tai muuhun kaasuun, jolloin puhutaan 

aerosolista, tai nestefaasiin.

Ilmakehän nanohiukkasilla 
suuri vaikutus

Pitkälti 1990-luvulle saakka nanohiukka-

sista olivat kiinnostuneita lähinnä vain 

ilmakehätutkijat. Nanokokoisia aerosoli-

hiukkasia syntyy ilmakehään sekä luon-

non omista lähteistä että ihmisen toi-

minnasta peräisin olevista kaasumaisista 

yhdisteistä kaasu-hiukkas-muutunnan 

kautta, kun erilaisia ilmakemiallisia reak-

tioita läpikäyneet, ylikylläisessä tilassa 

olevat kaasut nukleoituvat kiinteiksi tai 

nestemäisiksi hiukkasiksi. Tällaisia yhdis-

teitä ovat mm. rikin ja typen epäorgaani-

set yhdisteet sekä suuri joukko orgaanisia 

yhdisteitä. 

Troposfäärin nanokokoiset aerosolihiuk-

kaset ovat tärkeässä asemassa ilmakehän 

säteily- ja lämpötasapainon kannalta, sillä 

ne vaikuttavat paitsi ilmakehän optisiin 

ominaisuuksiin, toimivat myös tiivisty-

misytiminä pilvipisaroille vaikuttaen pil-

vien muodostumiseen ja pilvisyyteen. 

Nykyisissä ilmastomalleissa pilvisyyden 

kehittyminen ja aerosolihiukkasten rooli 

siinä muodostavat suurimman epävar-

muustekijän, joten ilmakehän aerosoli-

hiukkaset ovat edelleen keskeinen alue 

ilmastonmuutostutkimuksessa.

Nanohiukkaset pilaavat 
hengitysilmaa

Nanohiukkaset ovat tärkeä tekijä myös 

ilman laadun kannalta. Alailmakehään 

nanohiukkasia muodostuu energiantuo-

tannon ja liikenteen savu- ja pakokaasu-

päästöistä, kun niiden kaasumaiset orgaa-

niset yhdisteet nukleoituvat hiukkasiksi. 

Ääritapauksessa, kun ilma on hyvin saas-

tunutta ja olosuhteet sopivat, nämä hiuk-

kaset ovat silmin nähtävissä savusumuna 

eli smogina. 

Ihmisten hengitysilmaan nanohiukkasia 

tulee myös pako- ja savukaasujen pienim-

mistä nokihiukkasista sekä kivihiilen ja 

turpeen polton tuhkapäästöistä. Palamis-

peräisten aerosolihiukkasten tutkimus 

laajeni ja tehostui nopeasti 1990-luvulla, 

kun epidemiologisissa tutkimuksissa nii-

den havaittiin aiheuttavan vuosittain 

maailmanlaajuisesti jopa satojen tuhan-

sien ihmisten sairastumisen ja ennen-

aikaisen kuoleman. Tutkimustulosten 

seurauksena päästönormeja kiristettiin 

kehittyneissä teollisuusmaissa tuntuvasti, 

mikä pakotti muun muassa autoteollisuu-

den kehittämään ripeästi uutta moottori- 

ja pakokaasujen jälkikäsittelytekniikkaa.

Terveysvaikutuksia 
tunnetaan puutteellisesti

Viime vuosina on kasvavassa määrin kehi-

tetty ja otettu käyttöön erilaisia nano-

materiaaleja muun muassa kosmetiikka-

tuotteissa, maaleissa ja pinnoitteissa sekä 

komposiittimateriaalien tukimatriisina. 

Ihmiset altistuvat nanohiukkasille tuot-

teen valmistuksessa, käytössä sekä siinä 

NANOHIUKKASET
– kasvava tutkimusala

Teksti: Timo Ålander

Kuvat: Petteri Kivimäki
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vaiheessa, kun tuote poistetaan käytöstä. 

Ihmiset saavat nanohiukkasia elimis-

töönsä aerosolina hengitysilman mukana, 

juomaveden tai ravinnon mukana tai kos-

ketusaltistuksen myötä. Ongelmana on, 

että materiaalilla saattaa olla nanohiuk-

kasena sellaisia ominaisuuksia, joita sillä 

kemikaalina itsessään ei ole johtuen esi-

merkiksi siitä, että nanohiukkaset voivat 

sisältää epäpuhtauksia joko rakenneosana 

tai hiukkasten pinnalle kiinnittyneenä. 

Nanohiukkasten terveysvaikutuksen kan-

nalta oleellisia ominaisuuksia ovat koko, 

pinta-ala, morfologia eli muoto, kidera-

kenne, liukoisuus, fysikaaliset ja kemialli-

set pinta-ominaisuudet, sähköinen varaus 

sekä agglomeroituvuus eli taipumus muo-

dosta ryppäitä.

Nanohiukkasten vaikutusta ihmisten 

terveyteen ja ympäristöön tunnetaan 

vielä hyvin puutteellisesti. Tämän vuoksi 

uusien nanomateriaalien riskit ja niiden 

aiheuttama hiukkasaltistuminen tulee 

selvittää, ennen kun materiaaleja otetaan 

käyttöön teollisessa mittakaavassa. 

Nanokokoisten 
aerosolihiukkasten 
tutkimusvalmiudet 
paranevat Jyväskylässä

Ympäristöntutkimuskeskuksella sekä 

bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on 

meneillään ilmatutkimuslaboratorion 

kehittämishanke, jonka yhteydessä han-

kitaan uusi hiukkasten sähköiseen liikku-

vuuteen perustuva aerosolimittauslaite. 

Laite mahdollistaa aerosolihiukkasten 

tutkimuksen aina 2,5 nanometrin kokoon 

saakka. 

Taustakuva (Timo Ålander): Bensiinimoottorin pakokaasuhiukkanen. (400 000 -kertainen suurennus)  

Kirjoittaja on nanohiukkasiin ja aerosoleihin 

perehtynyt tutkija bio- ja ympäristötieteiden 

laitoksella. 
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Jyväskylän rantaraitti 

vilisee ulkoilijoita ympäri 

vuoden. Kaunista järven-

rantalenkkiä viipottavat 

niin kävelijät, juoksijat, 

rullaluistelijat kuin pyö-

räilijätkin. Jos vastaasi 

tulee iso valkoinen koira, 

joka vetää valjaissa hen-

toa vaaleaa tyttöä, olet 

törmännyt Irene Huusko-

seen. Irene työskentelee 

Ambioticassa tutkijana, 

joka kiireisen työpäivän 

päätteeksi pukee juoksu-

tamineet ylleen, nappaa 

Sulo-koiran remmiin ja sit-

ten mennään!

Teksti ja kuva: Hannele Haltia

Työpäivän jälkeen

lenkille

14



15

I
rene Huuskonen työskentelee 

Ambioticassa tutkijana. Työpäivä 

kuluu ilmanlaadun bioindikaat-

toritutkimusten sekä ympäris-

tövaikutusten arviointien parissa. Irene 

on koulutukseltaan yhteiskuntatietei-

den maisteri, joka opiskeli pääaineenaan 

yhteiskuntamaantiedettä. Opintokoko-

naisuus muodostui poikkitieteelliseksi 

sisältäen laajasti muitakin ympäristöön 

liittyviä aineita. Harjoittelun kautta avau-

tui taitavalle tekijälle pesti Ambioticaan 

1,5 vuotta sitten. Ja mikä parasta, Irene 

pääsi koulutusta vastaavaan työhön, jossa 

opintoja pääsee päivittäin hyödyntämään. 

Monipuolista ja 
vaihtelevaa työtä

Tutkijan työtä tehdään enimmäkseen tie-

tokoneella. Se on raporttien kirjoitta-

mista ja aineiston käsittelyä, mutta muka-

vasti väliin mahtuu myös maastopäiviä. 

Silloin tehdään esimerkiksi luontokartoi-

tuksia tai haastatteluja sosiaalisten vaiku-

tusten arviointeja varten. Bioindikaatto-

ritutkimusten maastotöissä saattaa aikaa 

vierähtää viikko-, jopa kuukausikaupalla. 

Erilaiset palaveritkin rikkovat päivän kul-

kua sopivasti. 

– Työni on erittäin mielenkiintoista ja 

vaihtelevaa. Asiat, joiden kanssa olen 

tekemisissä, ovat oikeasti mielenkiintoi-

sia. Mietitäänpä vaikka luontoa ja ympä-

ristöä ja niiden muutokseen liittyviä asi-

oita, niin työssäni pääsen ainutlaatuisella 

tavalla käsiksi syy- ja seuraussuhteisiin. 

Työssä on vapautta ja vastuuta sopivassa 

suhteessa, Irene miettii.

Kovia odotuksia 
Ambioticalle

Työpaikan muuttuminen Ambioticaksi 

tuntuu jännittävältä. – Tuleva näyttää 

miksi tämä käytännössä muuttuu, eihän 

nimi laitosta tee. On jännittävää nähdä, 

mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja olen 

optimistinen.  Uskon, että muutos tuo 

mukaan uusia hyviä asioita. Työkave-

reiden kanssa olemme miettineet tule-

vaa ja odotamme positiivisin mielin uutta 

Ambioticaa, Irene hymyilee. Hän on poh-

tinut muutosta myös laajemmin:

– On hyvä, että tarkastelemme kriitti-

sesti työtämme ja arvioimme toimintata-

pojamme. Pohdinta tekee aina hyvää ja on 

tarpeen aika ajoin. Yliopistomaailma yli-

päätään on kovassa myllerryksessä, joten 

uskon, että toimintaympäristömme tulee 

jollakin aikavälillä muuttumaan paljon-

kin. Tämä Ambiotica-muutos on osa tätä 

isoa kokonaisuutta, josta ei vielä tiedetä 

mihin prosessi vie, Irene miettii.

Ambiotica menestyy 
vahvuuksillaan

Uuden Ambiotican vahvuutena Irene 

näkee vahvan asiantuntijuuden sekä asia-

kaslähtöisyyden, jonka ansiosta Ambioti-

can toiminta on joustavaa. Irene arvelee, 

että yliopisto tuo uskottavuutta, jonka 

kautta Ambiotica on päässyt mukaan isoi-

hin yhteistyöprojekteihin, joissa moni-

puolinen ja laaja-alainen osaaminen on 

päässyt parhaiten esiin.  – Olisi hienoa, 

jos jatkossakin voisimme olla mukana 

tämäntyyppisissä laajoissa hankkeissa, 

sillä tietotaitoa on kertynyt roppakau-

palla, ja sille toivottavasti löytyy jatkossa-

kin maksajia, Irene toivoo. 

Pään tuuletusta 
juoksulenkillä

Kiireinen työpäivä sisällä vaatii aivojen 

pöllytystä ulkoilmassa, joten onneksi on 

Sulo. Valkoinen paimenkoiraherra Sulo, 

1,5 vuotta, on iso ja aktiivinen koira, joka 

vaatii tekemistä ja touhuamista. 

– Pyrinkin tekemään sellaisia asioita, 

joissa Sulo voi olla mukana. Tärkeitä har-

rastuksia ovat metsässä kulkeminen, 

juokseminen sekä tottelevaisuus- ja pal-

veluskoiralajit, joista niin koira kuin sen 

emäntäkin pitävät yhtä paljon, Irene 

hymyilee.

Irenelle ulkoilu ja liikunta ovat aina olleet 

tärkeitä, ja juoksemistahan voi harrastaa 

missä ja milloin vain. Samalla kun saa rai-

tista ilmaa, voi kerätä voimia rankan työ-

päivän jälkeen. Gradun valmistuttua Irene 

halusi asettaa itselleen uuden haasteen 

ja uusi tavoite löytyikin juoksemisesta: 

tavoite olkoon puolimaraton. Oman koti-

kaupungin suositulla Finlandia Marato-

nilla juostaan myös puolimatka, jonka 

Irene juoksi syyskuussa 2008. Ensi vuo-

den Finlandiassa tavoitteena on paran-

taa aikaa, joka oli 2:13. – Onneksi minulla 

oli kilpailussa juoksukaveri, jonka kanssa 

pystyin pitämään tasaista vauhtia koko 

matkan. Loppuosalle kaavailemastani lop-

pukiristä ei kuitenkaan tullut mitään, sillä 

olin aivan kuitti ja tyytyväinen, kun pää-

sin maaliin. Sitten olikin voittajafiilis! 

Liikunnasta saa voimaa 
jaksaa töissä

Koiran kanssa juokseminen on oma tai-

teenlajinsa. Väillä meno on vauhdikasta; 

välillä se taas tyssää, kun Sulo keksii jota-

kin haisteltavaa. – Joskus juoksija tulee 

perässä rähmällään, kun koira säntää 

jäniksen perään, Irene naurahtaa. Loppu-

syksyllä juoksijan tahti hiukan hellittää, 

mutta joka päivä koira pakottaa ulkoile-

maan ja liikkumaan. – Minua motivoi se, 

että harrastusten kanssa on tavoitteita. 

Koiran kanssa minulla on tavoitteena 

menestyä tottelevaisuuskokeissa ja juokse-

minenkin on hauskempaa, kun on tavoite.

Ulkoilu ja liikkuminen ovat henkireikiä, 

joita ilman ei jaksaisi tehdä yhtä tehok-

kaasti töitä. – Monilla arki on tiukkaa lap-

sineen ja aikatauluineen, mutta minusta 

olisi tärkeää, että kaikilla olisi joku virkis-

tävä harrastus. Liikunnasta, esimerkiksi, 

saa hyvää oloa. Lenkille lähtiessä voi olla 

nuutuneesti väsynyt, mutta lenkin jäl-

keen tuntee ihanan fyysisen väsymyksen, 

joka virkistää. Tämähän on todettu kai-

kissa tieteellisissä tutkimuksissakin, Irene 

nauraa ja kannustaa kaikkia ulkoilmaan, 

vaikkapa vain kävelylenkille. 




