
Vesi – kriittinen tekijä Vesi – kriittinen tekijä  s. 4 s. 4

Nanoteknologian hyödyntäminen Nanoteknologian hyödyntäminen 
vahvassa  nosteessa vahvassa  nosteessa s. 6s. 6

Suotutkijan suomaraton ja se oikea Suotutkijan suomaraton ja se oikea s. 14s. 14

1 / 2 0 1 0
Ambiotica-sidosryhmälehti



2 3

Nanoteknologia on haaste myös 
ympäristöntutkijoille

N
anoteknologia tuottaa jatku-

vasti elämää helpottavia sovel-

luksia ja tarvekaluja, kuten 

suksia ja auton renkaita. Suuremmat kek-

sinnöt ovat vasta tulollaan tuotantoon, 

kuten superkondensaattorit, jotka tule-

vat mullistamaan mm. sähköautoteknolo-

giaa. Näin meille kerrotaan.

Nanomateriaalien kulkeutuminen ja mah-

dollinen muuntuminen ympäristössä 

sekä biologiset vaikutukset eliöissä ovat 

kuitenkin vielä perustutkimusvaiheessa, 

muistuttaa ilmatutkimuksen päällikkö 

Mika Laita Ympäristöntutkimuskeskus 

Ambioticasta. Laita toimii myös ympäris-

tön nanohiukkasia tutkivan ILMALAB-

hankkeen vetäjänä.

Materiaalit ja sovellukset päätyvät joko 

käytön aikana tai viimeistään elinkaa-

rensa päässä tavalla tai toisella kosketuk-

siin ympäristön kanssa. Osa tuotteista 

kiertää parhaassa tapauksessa sellaise-

naan tai raaka-aineena uusiokäyttöön. 

Nanomateriaalien riskit ja niiden aiheut-

tamat hiukkasaltistukset tulisi selvittää 

pikaisesti, vahvistaa tohtori Timo Ålan-

der bio- ja ympäristötieteiden laitoksesta. 

Hänenkin asiantuntemuksesta on ILMA-

LAB-hankkeen käytössä. 

Palamisprosesseissa muodostuvista nano-

kokoalueen hiukkasista on tiedetty jo 

aiemmin, että ne voivat siirtyä keuhkoista 

sellaisenaan verenkiertoon. Vielä tutki-

musvaiheessa on se, miten synteettiset 
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nanomateriaalit liikkuvat solukalvolla ja 

miten ne vaikuttavat solun toimintaan.

Syntetisoitujen nanomateriaalien käyttö-

historia on lyhyt ja pitoisuudet ympäris-

tössä ovat toistaiseksi alhaisia. Analytii-

kan kehittämisen rinnalla syntetisoitujen 

nanomateriaalien ympäristökohtaloa on 

lähestyttävä myös materiaalivirtojen ja 

ainetaseiden näkökulmasta. Millä keinoin 

todetaan syntetisoidut nanomateriaa-

lit jätevirroista ja miten ne jätteen lajitte-

lussa ja käsittelyssä erotetaan?  

Mikäli todetaan, että tietyt jakeet tar-

vitsevat erityistä jätehuoltovalmiutta, 

syntyy tarve myös varmistaa käsittely-

menetelmien toimivuus ympäristön, työ-

hygienian ja kansanterveyden kannalta.

Syntetisoitujen nanomateriaalien ympä-

ristövaikutusten selvittäminen ja mahdol-

lisiin säännöksiin valmistautuminen on 

tärkeää myös yritysten liiketoimintamah-

dollisuuksien varmistamiseksi.

Kehitysjohtaja Mauno Harju arvioi 

tämän lehden sisäsivuilla, että suomalai-

set ovat onnistuneet maailmalla nanotek-

nologian kaupallistamisessa. Toivoa sopii, 

että nanohiukkasten ympäristökohtaloa 

ja riskejä selvittävä kotimainen tutkimus 

voisi myös edetä eturintamassa. Kumpaa-

kin osaamista tarvitaan.

  Jarmo J. Meriläinen
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J
yväskylästä käsin toimiva Liqum 

Oy on ottanut veden vakavasti jo 

kauan sitten. Visio Liqumin nykyi-

sestä teknologiasta syntyi Sakari Laitisen 

päässä lentokoneessa Grönlannin yläpuo-

lella vuonna 1992. – Sen jälkeen seurasi 

joukko erilaisia työtehtäviä maailman 

sotatantereista paperitehtaaseen, joiden 

aikana ajatus jalostui ja hioutui toteutus-

kuntoon, Laitinen kertoo.

Reaaliaikaista vedenlaadun 
tarkkailua

Liqum Oy perustettiin vuonna 1999 ja 

ryhtyi toteuttamaan perustajansa unel-

maa globaalista, reaaliaikaisesta vedenval-

vontaverkosta. Teknologia on nyt totta. 

Maailmanlaajuisesti patentoitua teknlo-

giaratkaisua – pienikokoista, langatonta 

LEW-100 Liqum Early Warning –nimistä 

sondia – valmistetaan Suomessa ja vie-

dään maailmalle Tässä vaiheessa asiak-

kaat ovat pääosin Euroopassa, mutta 

maailma on iso markkina ja vain odottaa 

valloitustaan, sillä veden laadun monito-

roinnille ja poikkeamien havainnoinnille 

todellakin on kysyntää. 

Mullistava innovaatio – 
keinomakuaisti

Liqum Early Warning on lyhyesti sanot-

tuna sähkökemiaan perustuva mittaus- ja 

monitorointiteknologia, jossa on ainut-

laatuinen ’keinomakuaisti’. Siihen yhdis-

tyy älykäs tiedonkäsittely ja mobile tie-

donsiirto, mikä tekee menetelmästä 

reaaliaikaisen. LEW-100 täydentää perin-

teistä monitorointia. Säännöllisillä näyt-

teenotoilla yleensä seurataan kullakin alu-

eella tyypillisiä epäpuhtauden aiheuttajia, 

jolloin yllättävästi ilmestynyttä haittaa Teksti: Hannele Haltia

CASE: Liqum Oy

– kriittinen tekijä– kriittinen tekijä
Visio Liqumin nykyisestä teknologiasta 

syntyi Sakari Laitisen päässä lento-

koneessa Grönlannin yläpuolella vuonna 

1992. 

ei havaita lainkaan tai se tapahtuu liian 

myöhään. 

–  Reaaliaikainen menetelmämme tuottaa 

asiakkaillemme todellista hyötyä. Laite 

on oppiva, joten se osaa havaita vedestä 

poikkeamat toimittiinpa missä päin maa-

ilmaa tahansa. Veden laatua uhkaavat 

hyvin erilaiset tekijät, kuten maaperä 

(esim. arseeni), teollisuuden ja maatalou-

den päästöt, ihmisen hormoni- ja lääke-

päästöt, ilmansaasteiden myötä kulkeu-

tuvat päästöt sekä lukemattomat monet 

muut tekijät, Laitinen kertoo.

Asiakkaita Liqumin palvelulle ei ole vai-

kea löytää: vesilaitokset ovat ilmiselvä 

käyttäjäkohderyhmä. Juomia valmista-

valle teollisuudelle kysymys on elineh-

dosta, kuten myös elintarviketeollisuu-

delle. Maailmalla on tapauksia, joissa 

saastunut vesi on joutunut pizzoihin 

ja makkaroihin aiheuttaen suuria pois- 

vetoja, imagotappioista puhumattakaan. 

Myös muu teollisuus, paperiteollisuus 

prosessivesien käsittely mukaan luettuna, 

sekä vaikkapa lääketeollisuus tarvitsevat 

puhdasta vettä.

Ansioitunut 
yhteistyökumppani

Liqum  on tehnyt hyvin läheistä yhteis-

työtä Ambiotican kanssa vuodesta 2005. 

– Ambiotica valikoitui kumppaniksemme, 

sillä se on mielestäni tasokkain suomalai-

sista kaupallisista laboratorioista, ja pystyy 

tekemään äärimmäisen laajan kirjon erilai-

sia vesitutkimuksia. Ambiotican osaami-

nen pienten ainemäärien havainnoimisessa 

on huipputasoa. Sillä on myös vuodesta 

1968 lähtien kertynyt kokemusta ympäris-

tövesianalytiikasta, Laitinen sanoo.

Liqumin palvelukonseptiin kuuluu yhteis-

työ Ambiotican kanssa silloin, kun monito-

roitavaan veteen on ilmestynyt sinne kuu-

lumattomia aineita. Kun veden pilaajaa 

aletaan etsiä, on mahdollisuuksia tuhan-

sia. – Tuhannet analyysit vievät aikaa ja 

rahaa. Liqum Early Warning -teknologia 

sulkee pois suurimman osan mahdollisista 

vahingollisista parametreistä, jolloin ana-

lyysi on paljon yksinkertaisempi prosessi. 

Tämä säästää asiakkaillemme aikaa ja rahaa 

ja helpottaa nopeiden päätösten tekemistä, 

Laitinen valottaa.

Maailma odottaa

Ambiotican ja Liqumin tiivis yhteistyö 

jatkuu. Vesien analysointi ja monitorointi 

on kasvava bisnesalue, jossa Ambiotica ja 

Liqum ovat päättäneet yhdistää ja kau-

pallistaa voimavaransa. Vielä ei ole aika 

kertoa konkretiasta, mutta valmiudet 

ovat olemassa maailman valloitukseen. 

Puhdas vesi on elämän ehto, ja veden 

puhtaus on uhattuna joka päivä. Vesi on 

kriittinen tekijä, jonka parissa ammatti-

laisille – sekä innovatiivisille keksinnöille 

– on tilausta.  

4

Me juomme samaa vettä kuin dinosaurukset aikoinaan. Sama vesi kiertää 

maailmassa ja sitä puhdistetaan kerta toisensa jälkeen. Ilmastonmuutoksen 

myötä vesi pakenee yhä syvemmälle alueilla, joilla tuskin koskaan sataa. 

Himalajan vuorien ikijää – tuo makean veden lähde – uhkaa sulaa ja 

jättää joet kuivumaan. Kriiseissä puhdas vesi on kaikkein tärkein tekijä. 

Ilman vettä emme voi elää, siksi puhtaasta vedestä ennustetaan tulevan 

seuraavien mahdollisten maailmalaajuisten selkkausten aihe. Veteen on 

korkea aika suhtautua vakavasti – täällä Suomessakin.
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S
eudullamme toimii kymmenkunta 

yritystä, joille nanoteknologia tar-

joaa monipuolisia mahdollisuuksia 

kehittää nanoteknologiaa sekä kaupallis-

taa sitä hyödyntäviä menetelmiä ja uusia 

tuoteinnovaatioita, kehitysjohtaja Mauno 

Harju kertoo. Klusterin kautta autetaan 

alalla toimivia eri tahoja, kuten tutkijoita 

ja yrityksiä, löytämään toisensa ja yhdis-

tämään voimavaransa.

Kansainvälisen tason ilma-
aerosolitutkimusta 

Ambiotica on klusterissa mukana ennen 

kaikkea kansainvälisestikin merkittävällä 

ilma-aerosolitutkimuksellaan eli ILMA-

LAB-hankkeellaan. ILMALAB on ilman-

laadun ja päästöjen mittaus- ja mallin-

nuslaboratorio, jonka erityisalana ovat 

nanohiukkaset. Ambiotican ILMA-

LABilla on käytettävissään jopa maailman 

mittakaavassa äärimmäisen nykyaikaiset 

tutkimuslaitteistot. Niillä tehdään ilman-

laatuun, päästöihin sekä nanoturvallisuu-

teen liittyvää kehitys- ja tutkimustyötä 

yrityksille ja tutkimuslaitoksille. Ambio-

tica tekee yhteistyötä nanoklusterin toi-

mijoiden kesken ja tarjoaa riippumatonta 

mittaus- ja asiantuntijapalvelua. Palve-

luliiketoimintana ILMALAB on erittäin 

kysytty ja se osoittaa, että alan palvelua 

on liian vähän vielä saatavilla. 

– Ambiotican nanohiukkastutkimus on 

merkittävää monestakin syystä. Pien- ja 

nanohiukkaset ovat työterveyskysymys. 

Myös nanoteknologiaa hyödyntävistä 

NANOTEKNOLOGIAN 
hyödyntäminen 
vahvassa 
nosteessa

Mauno Harju, 

kehitysjohtaja,

Jyväskylä Innovation Oy

Teksti ja kuva: Hannele Haltia

tuotteista aiheutuu turvallisuusriskiä 

työntekijöille tuotteiden tuotekehitys- 

ja valmistusvaiheessa, mutta myös val-

miiden tuotteiden loppukäyttäjille sekä 

ympäristölle tuotteen poistuessa käy-

töstä, Harju kertoo.

ILMALABin mahdollistavat Ambioti-

can tieteellinen osaaminen aerosoleissa ja 

ympäristötutkimuksessa, jota nanotekno-

logia täydentää. Nanoteknologialle on tyy-

pillistä, että se edellyttää jonkun toisen 

alan asiantuntemusta. – ILMALABissa

Ambiotican aerosoliosaaminen on hiuk-

kasanalysaattoritutkimuksissa aivan vält-

tämätöntä, Harju huomauttaa.

Ambiotican ILMALABissa kehitetään 

myös nanotutkimusalueen tarvitsemia 

mittaus- ja arviointimenetelmiä nano-

materiaaleja tutkiville ja valmistaville 

tahoille. Yhteistyössä Ambiotican kanssa 

toimii Nano Science Center, joka sijait-

see aivan Ambiotican naapurissa Jyväs-

kylässä.

Nanoteknologiatutkimusta 
ympäristön hyväksi 

– Totuushan on, ettei kukaan tiedä mistä 

nanohiukkaset ilmaan tulevat. Liikenne 

ja energiantuotanto niitä aiheuttavat, 

mutta niitä on ilmassa ihan itsestäänkin.  

Ambiotican ILMALAB tutkii myös ympä-

ristön nanohiukkasia. Hankkeessamme 

etsimme yhteen yrityksiä ja yliopistoja, 

jotka voivat hyödyntää tätä tutkimustie-

toa, Harju kertoo.

Vesien monitorointiin ja puhdistami-

seen käytetään nanoteknologiaa yhä 

enemmän.

– Mieleni tekee tuoda esille eräs mullis-

tava suomalaiskeksintö, joka on tulossa 

pilottivaiheeseen. Hanke koskee suo-

lan poistoa merivedestä. Suolan poisto 

on kustannuksiltaan kallista puuhaa. Nyt 

käsillä oleva innovaatio on superkonden-

saattori, jonka pääkomponentit ovat sel-

luloosa ja hiilinanoputket.  Teknologia ei 

kuluta juurikaan energiaa, ja on siksi kus-

tannuksiltaan alhainen, Harju kertoo.

Klusterin tavoitteet

Konkreettisesti klusterilla haetaan nano- 

mikro- ja tulevaisuuden materiaaleista 

uutta, kansainvälisesti merkittävää lii-

ketoimintaa. Päätyö on auttaa yritysten, 

tutkimuslaitosten sekä yliopistojen ihmi-

siä löytämään toisensa. Painopiste on 

nimenomaan liiketoiminnan kehittämi-

sessä. Lama hidastutti klusterin vauhtia, 

sillä useita suunniteltuja hankkeita ei ole 

käynnistetty. Jyväskylässä toimii toista-

kymmentä yritystä, joille nanoteknologia 

tarjoaa mahdollisuuksia.

– Alalle on syntynyt klusterin ansiosta 

uusia yrityksiä ja eräs yritys on sen myötä 

ottanut nanoteknologian käyttöön tuot-

teissaan. Me tarjoamme tiedon kanavia. 

Tie viimeisimpään yritys- ja tutkimus-

tietoon on meillä todella lyhyt, Harju 

vakuuttaa. Ja aikaahan vielä on.  

Valtakunnallinen Nanoteknologian klusteri koordinoi toimintaa 

seitsemässä kaupungissa, joista Jyväskylä on yksi. 

Jyväskylä Innovation Oy:n kehitysjohtaja Mauno Harju 

vetää alueellisia kehityshankkeita ja on tehnyt läheistä 

yhteistyötä Ambiotican nanoteknologiaprojektin parissa.

6
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Muinaiset roomalaiset tunsivat metallit ja osasivat niitä 

käyttää. Lyijy oli ominaisuuksiensa puolesta yksi käy-

tetyimmistä metalleista, se on helposti muotoiltavaa ja 

korroosion kestävää. Roomalaisen rautakauden aikana, 

ajanlaskun alusta noin vuoteen 400, lyijyn käyttö oli 

Rooman valtakunnassa suurimmillaan. Tämä roomalai-

sen sandaalin lyijyjalanjälki on nyt tunnistettu Puuppo-

lan Korttajärven pohjakerrostumista.

Teksti: Jarmo J. Meriläinen

Kuvat: Allan Witick

Osaamiskeskusohjelma (OSKE) 2007–2013 luo 

edellytyksiä monipuoliselle innovaatio-

toiminnalle, jossa korkeatasoinen tutkimus 

yhdistyy teknologia-, muotoilu- ja liiketoiminta-

osaamiseen. Osaamiskeskusohjelma on 

alueellisen innovoinnin työväline, jolla on 

valmiit toimintamallit- ja verkostot kansallisilla 

ja kansainvälisillä markkinoilla. OSKE tarjoaa 

verkostoja ja palveluja yrityksille, yliopistoille, 

ammattikorkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. 

Elämme nanon keskellä

Nanoteknologialla voidaan tehdä sel-

laista, mikä ennen oli mahdotonta. Nano 

parantaa monien tuotteiden ominai-

suuksia. Arjessa nanoteknologiaa ei huo-

maa käyttävänsä. Sähköauton akuissa 

käytetään nanoteknologiaa, muistilait-

teet, litteät tv-ruudut ja näytöt hyödyn-

tävät nanoa.  Hyvin arkinen nanotuote 

on auton rengas. Nanoteknologia on 

siis hyvin yleistä ja sitä voidaan käyttää 

monella teknologian alalla. 

– Se on sulautuva ja mahdollistava tek-

nologia. Itse sanakin on myyvä, Harju 

kiteyttää. 

Toiminta on selkeästi vilkastunut. – Ehkä 

vuonna 2013 todellinen nousu on lähte-

nyt liikkeelle. Valtiot investoivat nyt val-

tavasti nanoteknologiaan ja Suomi on 

kärkijoukoissa vahvasti mukana.  Suoma-

laiset ovat onnistuneet nanoteknologian 

kaupallistamisessa maailman parhaiten, 

Harju tiivistää.  

lyijylaskeuma Puuppolan Korttajärvesssä
Kahden vuosituhannen takainen

9
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Saastelyijy osataan tunnistaa

Lyijyn ominaisuuksiin kuuluu, että 

se leviää tehokkaasti ilmavirtausten 

mukana. Jäätiköiden, soiden ja järvisedi-

menttinen muinaisista kerrostumista on 

löydetty merkkejä ilmavirtausten kuljet-

tamasta lyijysaasteesta jopa neljän vuosi-

tuhannen takaa. Mitä kauempana ollaan 

päästölähteestä, sitä vähemmän löytyy 

signaaleja lyijysaasteesta. Puuppola ja 

Korttajärvi ovat tuhansien kilometrien 

päässä antiikin keskuksista ja eteläisestä 

Euroopasta, jossa lyijyä louhittiin, sulatet-

tiin ja käytettiin ajanlaskun alun aikoihin. 

Etäisyyksistä huolimatta tämä Roomalai-

sen maksimin nimellä tunnettu lyijyn las-

keuma näkyy Korttajärven sedimentti-

kerrostumissa.

Ilmateitse kulkeutuneen saastelyijyn 

osuus tunnistetaan lyijyn pysyvien iso-

tooppien, 206Pb ja 207Pb, suhteiden avulla. 

Menetelmä on hyvin herkkä ja sen avulla 

saastelyijyn osuus voidaan laskea, vaikka 

lyijyn kokonaispitoisuuksien tai lyi-

jyn laskeuman avulla varma tunnistus 

ei olisikaan mahdollista. Näin on laita 

myös Korttajärvessä. Rooman valtakun-

nan ajan lyijypäästöjä laskeutui Puup-

polan kunnaille noin 0,2 milligrammaa 

neliömetrille vuodessa. Vuosien 32–392 

aikana ilmavirtaukset kuljettivat Kortta-

järveen noin 300 kiloa roomalaista lyijyä. 

Se vastasi noin viidesosaa tuona aikana 

järveen kulkeutuneesta lyijystä. Muu osa 

huuhtoutui sateen mukana valuma-alu-

een maaperästä.

Lyijy on myrkkyä

Rooman aristokratia kärsi kroonisesta 

lyijymyrkytyksestä, sillä lyijyn käyttö oli 

melkeinpä yläluokan etuoikeus. Rooma-

laisten suunnattomat akveduktit, talous-

veden kuljetusjärjestelmät, sisälsivät pal-

jon lyijyä, mutta putkien sisäpinta peittyi 

pian kalkkikerrostumiin, joten vesi ei lii-

oin päässyt saastumaan, eikä rahvaan 

kuntoa pilaamaan. Putkistoa tehtiin 

myös terrakotasta, josta haittoja ei liene 

ollut.

Yksi pahimpia lyijyn lähteitä oli puna-

viini, jota juotiin paljon. Viinin säilöntään 

ja maustamiseen käytettiin viinirypä-

leen mehusta kokoon keitettyä siirappia 

(defructum ja sapa). Siirappia valmistet-

tiin lyijyä sisältävissä tai kokolyijyisissä 

astioissa. Sitä lisättiin sextarius yhteen 

amforaan eli 26 litran viiniruukkuun. 

Tästä on laskettu, että viinin lyijypitoi-

suus oli noin 20 milligrammaa litrassa. 

Tällaiset pitoisuudet aiheuttavat krooni-

sen lyijymyrkytyksen oireita, jos viiniä 

kuluttaa paljon. Rooman yläluokalle se 

kelpasi, keskimäärin viiniä juotiin kaksi 

litraa päivässä. On arvioitu, että maus-

tesiirappi, jota yläluokka käytti myös 

ruoanvalmistuksessa, oli vielä viiniäkin 

pahempi lyijyn lähde.

Tämä juttu ei ota kantaa siihen, mikä 

merkitys lyijyllä (tai viinillä) oli Rooman 

valtakunnan luhistumiseen. Joka tapauk-

sessa, kun Rooman valtakunnan herruus 

hiipui, myös ilman kautta tuleva lyijylas-

keuma väheni ja pienentyi kaukaisessa 

Suomessa likimain nollaan, kun kansain-

vaelluksen aikana tunnettu historian 

jakso alkoi noin 400 vuotta ajanlaskun 

alun jälkeen.

Lyijy, roomalainen ja 
nykyihminen

Roomalaisen ajanjakson jälkeen kesti 

noin kuusi vuosisataa ennen kuin Euroo-

pan lyijypäästöt ylittivät antiikin Roo-

man aikaiset päästöt. Tämä tapahtui jos-

kus 1100-luvun tienoilla. Tämän jälkeen 

lyijylaskeuma lisääntyi melko tasaisesti. 

Saastelyijyn vuosilaskeuma Korttajär-

vessä oli 1700-luvun lopulla jo 20 kertaa 

niin suuri kuin se oli ollut Rooman mak-

simin päivinä.

Kun ihminen keksi käyttää lyijyä ben-

siinin lisäaineena 1900-luvulla, ilman 

kautta kulkeutuvaa lyijyä laskeutui 

Korttajärveen vuodessa pahimmillaan 

100-kertainen määrä verrattuna kah-

den vuosituhannen takaisiin lukuihin. 

Kun lyijy lisäaineena lopulta kiellettiin, 

saastelyijyn laskeumat ovat pudonneet 

tasolle, joka edustaa 100 vuoden takaista 

tilannetta.

Roomalainen yläluokka tiesi lyijyn hai-

toista, mutta käytti melkein sumeile-

matta lyijyä sisältäviä mausteita, viinejä 

ja ruokia, ja rakennutti lyijyputkistoista 

ikuisesti pulppuavia punaviinilähteitä hel-

limään pitkien iltojen lämmintä joutilai-

suutta. Kahden vuosituhannen kulut-

tua ihminen alkaa - taas sumeilematta 

- käyttää lyijyä vielä enemmän, kun sitä 

lisätään autojen polttoaineeseen, vaikka 

korvaavaa tuotetta siihenkin olisi ollut 

tarjolla. Niin kuin roomalaisillekin oli 

aikanaan tarjolla. Mitään uutta ei ole 

auringon alla.  

Korttajärven sedimenttikerrosten ikä voi-
daan määrittää tarkasti laskemalla lustoja 
kuin puun vuosikasvaimia. Sedimentin vuo-
siluston vaalea osa syntyy kevään sulamisve-
sien aikaan, ruskea kerros kesällä ja kaikkein 
tummin kerros talvella.  

Puuppolan Korttajärvi on poikkeuksellinen järvi, sillä sen sedimentti 

on vuosilustoista, josta sedimenttikerrosten ikä voidaan määrittää. 

Sedimentin lustoisuus ulottuu peräti 11,6 metrin syvyyteen, 

aikaan 9600 vuotta sitten, jolloin Korttajärvi kuroutui muinaisesta

Ancylus-järvestä. Turun yliopiston geologian professori Timo Saarinen 

kuvasi ensimmäisenä sedimentin vuosikerrallisen rakenteen jo runsas 

vuosikymmen sitten. Sen jälkeen järvi on ollut vilkkaan tutkimuksen 

kohteena. Sedimettinäytteet kairataan yleensä jäältä kevättalvella. 

Kuvan näytteenotossa tosin pakkasta oli hieman liikaa, noin 30 astetta.

Rooman arist okratia 

kärsi kroonises ta 

lyijymyrkytykses tä, 

sillä lyijyn käytt ö oli 

melkeinpä yläluokan 

et uoikeus. 
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A
mbiotica-laboratoriot akkreditoi-

tiin ensimmäisen kerran vuonna 

1998. Laboratorion pätevyysalu-

etta on laajennettu vuosien kuluessa jär-

jestelmällisesti siten, että akkreditoinnilla 

on voitu vahvistaa laboratoriotoiminnan 

luotettavuutta. Nykyisin kaikki keskeiset 

analyysimenetelmät on akkreditoitu ja 

akkreditointi käsittää toistasataa testaus-

nimikettä kattaen yli 90 prosenttia kai-

kista tekemistämme laboratoriotutki-

muksista. Akkreditointi on alusta alkaen 

kattanut kemiallisen analytiikan lisäksi 

myös ympäristönäytteiden näytteenoton. 

Laboratoriomme akkreditoitu pätevyys-

alue on tähän saakka ollut yleisimmin 

käytetty, ns. yksilöity pätevyysalue, jossa 

on tarkasti kuvattu ne määritykset ja näy-

tetyypit, joita akkreditointi koskee. Labo-

ratoriomme toiminnan luonteesta joh-

tuen on kuitenkin tarkoituksenmukaista, 

että käytössämme on myös ns. mukau-

tuva pätevyysalue, jossa pätevyysalue on 

esitetty yleisemmällä tasolla. Palveleehan 

laboratoriomme tavanomaisten ympäris-

tönäytteistä tehtävien rutiinimääritys-

ten lisäksi myös erikoisempia analyysitar-

peita.  

Nykyään asiakkaiden tarpeet ja vaati-

mukset saattavat muuttua nopeasti. 

Metallianalytiikassa määritettävä alku-

aine, mutta tavallisemmin näytetyyppi 

eli ns. matriisi voi olla uusi tai vaikkapa 

menetelmälle tai määritysrajalle on ase-

tettu aikaisemmasta poikkeava vaatimus. 

Mukautuva pätevyysalue antaa mahdolli-

suuden tehdä muutoksia akkreditoituun 

pätevyysalueeseen ilman etukäteisarvi-

ointia. Muutokset arvioidaan jälkikäteen 

vuosittaisten arviointikäyntien yhtey-

dessä. Tämä tarkoittaa, että voimme tar-

vittaessa antaa tulokset akkreditoituna 

oman harkintamme perusteella nopeal-

lakin aikataululla. Aikaisemmin akkredi-

alkuaineiden analytiikan akkreditoinnille

Mitä on akkreditointi?
Laboratorion asiakkaiden on voitava luottaa siihen, että laboratorion 

tuottamat tulokset ovat luotettavia ja täyttävät kaikki käyttötarkoituk-

sen asettamat vaatimukset. Akkreditointi on kansainvälisiin kriteerei-

hin perustuva menettelytapa, jonka avulla virallinen akkreditointielin, 

Suomessa Mittatekniikan keskuksen FINAS-akkreditointipalvelu, toteaa 

laboratorion pätevyyden ja sen antamien tutkimustodistusten uskotta-

vuuden. Asiakkaille akkreditointi tarkoittaa, että puolueettomat asian-

tuntijat ovat arvioineet heidän käyttämänsä laboratorion toiminnan ja 

että kansallinen akkreditointielin on todennut sen päteväksi.

Laboratoriomme akkreditointitodistus. 
Pätevyysalueemme  löytyy kokonaisuu-

dessaan FINAS-akkreditointipalvelun 
www-sivuilta.

Akkreditointitunnuksen käyttö tulosten yhteydessä osoittaa, 
että tulokset täyttävät akkreditointivaatimukset. Ambiotica-
laboratorion yksilöi tunnus T142.

Teksti: Allan Witick

Kuva: Petteri Kivimäki

Ambiotica-laboratorion 
Mukautuva pätevyysalue 

tarkoituk-

kriteerei-

tointielin, 

lvelu, toteaa 

n uskotta-

mat asian-

minnan ja 

.

dessaan FINAS-akkreditointipalvelun
www-sivuilta.

FINAS-akkreditointipalvelu on viime vuoden lopulla toteutetun 

määräaikaistarkastuksen tuloksena myöntänyt laboratoriollemme 

mukautuvan pätevyysalueen ICP-analytiikassa. Mukautuva 

pätevyysalue tarkoittaa, että voimme oman arviointimme 

perusteella lisätä uusia alkuaineita ja näytetyyppejä akkreditoituun 

pätevyysalueeseemme myös akkreditointikäyntien välillä. Tämä 

tarkoittaa samalla, että voimme huomioida asiakkaidemme tarpeet 

aikaisempaa joustavammin ja nopeammin.

toinnin laajennukseen tarvittava aika oli 

etukäteisarviointeineen toistakin vuotta 

aikaa vievä prosessi, kun se nyt voi tapah-

tua nopeimmillaan viikoissa.

Ambiotica-laboratorio on ensimmäis-

ten testauslaboratorioiden joukossa 

Suomessa, joille on myönnetty alku-

aineanalytiikan akkreditointi mukautu-

van pätevyysalueen arviointimenettelyn 

mukaisesti tässä laajuudessa. Mukautu-

van pätevyysalueen arviointimenettelyssä 

laboratorion pätevyys ja henkilökunnan 

osaaminen arvioidaan erityisen tarkasti. 

Määritysmenetelmien ja niiden suori-

tuskyvyn laaja-alainen tuntemus ja alan 

kehityksen seuraaminen on edellytyksenä 

pätevyyden saavuttamiselle. Mukautu-

van pätevyysalueen käyttöönotolla halu-

amme varmistaa, että laboratoriollamme 

on mahdollisimman hyvät valmiudet tar-

jota pätevää palvelua muuttuviin asiakas-

tarpeisiin myös tulevaisuudessa.  

Alkuaineanalytiikassa käytetään ICP-
laitteistoja. Ambiotica-laboratoriossa 
on kuvan ICP-MS-spektrometrin lisäksi 
kaksi ICP-OES-spektrometriä.
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Teksti: Hannele Haltia

Kuvat: Irene Huuskonen

Suotutkijan 

K
äynnissä olevat suotutkimuk-

set liittyvät käynnissä olevaan 

Keski-Suomen liiton vaihemaa-

kuntakaavaan. Projektissa kartoitetaan 

Keski-Suomen alueella turvetuotantoon 

luontoarvojensa puolesta sopivia soita. 

Tutkimuksella pyritään löytämään myös 

ne suot, jotka luontoarvojensa puolesta 

eivät sovellu turpeentuotantoon. 

– Minun kaksi aikaisempaa ja vielä tuleva 

kesäkin menevät soilla, joissa inventoi-

daan suotyyppejä sekä kasvillisuutta. 

Tämä projekti on laaja ja siinä on monta 

sataa suota mukana, Emmi Lehkonen 

kertoo. Vaihemaakuntakaava on tarkoi-

tus saada valmiiksi vuoden 2010 loppuun 

mennessä, joten suoinventoinneissa  on 

käynnissä loppuhuipennus.

Rankka päivä suolla

Työ on fyysisesti raskasta erilaisilla suo-

tyypeillä kulkemista. Aamulla ajetaan tut-

kittavalle suolle, joka yleensä on noin 

ollut tunnin päässä työpaikalta. Suolle 

päästyä tehdään suunnitelma siitä, missä 

järjestyksessä suota lähdetään läpikäy-

mään. Suot ovat 40–150 hehtaarin kokoi-

sia, eikä sen isompaa päivässä ehti-

sikään. Työssä on oltava tarkka, sillä työ 

on havainnointia, huomaamista ja löytä-

mistä. Kiireessä hyvä kokonaiskuva saat-

taa jäädä saamatta.

Turvetuotantoon etsitään pääsääntöisesti 

ojitettuja, ei niinkään luonnontilaisia 

soita. Biologina Emmi haluaa korostaa, 

että suotutkijan ihanteena on kartoittaa 

luontoarvoja tarkasti, jotta luontoarvol-

taan arvokkaat suot voivat säästyä tur-

vetuotannolta. Suolla pyritään havaitse-

maan kaikki suotyypit pääpiirteissään. 

Havaittujen suotyyppien alueet rajataan 

karttaan, usein GPS:n avulla. Suotyypistä 

kirjataan kasvilajistot ja muut tärkeät tie-

dot. Samalla voidaan ottaa näytteitä sam-

malista, erityisesti rahkasammalista, jos 

niitä ei maastossa voi määrittää.

Kun yksi suo on koluttu, on edessä seu-

raava. – Itikoiden ja kärpästen seurana 

tarvotun päivän jälkeen ei enää tee mieli 

lenkille, se on sen verran rankkaa hom-

maa, naurahtaa Emmi. Suotutkiminen on 

myös yksinäistä työtä, sillä suolla liiku-

taan aivan yksin, mutta vastapainona on 

luonnontilassa olevan suon ainutlaatui-

nen tunnelma ja kauneus.

Harvinaisuuksien löytäminen 
ilahduttaa

Emmi on valmistunut Jyväskylän yliopis-

ton biologian laitokselta, pääaineena eko-

logia ja ympäristönhoito. Suotutkijoille 

on hyvin työmahdollisuuksia ja monet 

biologeista ovat suotutkijoita. 

– Tämä tutkinto riittää pitkälle. Minulla 

on lisäksi omaa harrastuneisuutta, eten-

kin lajintuntemuksessa. Suotyyppien 

määrittämisessä on tärkeä tuntea put-

kilokasveja sekä sammalia. Nämä kerto-

vat suon ravinteisuustasosta sekä siitä, 

onko suo väli-, rimpi- vai mätäspintaista. 

Työssä pitää tuntea suontyypittämisen 

perusperiaatteet, sekä tuntea kasvi- ja 

sammallajistoa, Emmi kertoo.

Harvinaisuuksiakin on tullut vastaan. 

– Niitä suolta pyritäänkin löytämään. Jos 

suolla on uhanalaisia lajeja, ne vaikutta-

vat suon tulevaisuuden käyttöön. Käm-

meköitä olen huomannut. Erityisesti

mieleeni on jäänyt kiiltosirppisammal, 

joka on Keski-Suomessa todella harvoin 

tavattu sammal. Niinpä sen vain löy-

sin pieneltä umpeenkasvaneelta alueelta, 

Emmi muistelee ja arvelee, että tuon löy-

dön johdosta suo saa jatkaa rauhan-

omaista elämäänsä.

Emmi haluaa jatkossakin säilyttää kos-

ketuksen maastotutkimukseen. Talviai-

kaan sisätöissä joutuu muutenkin teke-

mään raportointia ja selontekoja, joten 

työ on ihanteellinen yhdistelmä sisä- ja 

ulkotöitä.

– Suolla vietetyn kesän jälkeen jo kaipaa 

sisätöihin ja keväällä tekee jo mieli suolle, 

Emmi kertoo.

Se ensimmäinen maraton: 
Joensuu 8.5.2010

Siviilielämässä juostaan sitten se aito ja 

oikea maraton. Emmin elämässä ensim-

Suo on kiehtova maastotyyppi, jota Suomessa riittää. 

Ambiotican projektisuunnittelija Emmi Lehkonen on suolla elementissään. 

Alkava kesä on kolmas, jonka Emmi viettää suolla. Haluatteko tietää, miksi?

suomaraton ja se oikea  

mäinen kerta on toukokuussa, jolloin on 

tarkoitus ottaa itsestä mittaa maraton-

reitillä. Ensimmäiseksi maratoniksi vali-

koitui Joensuu siksi, että se on lähellä 

lapsuuden kotimaisemia. Toinen tärkeä 

syy johtuu suotutkijan työstä. Ei nimit-

täin voi harjoitella maratonille suontut-

kimisen ohessa. – Peruskuntoa suolla 

tarpominen toki ylläpitää, mutta se ei 

harjoita maratonjuoksun rasituksiin. 

Näin ollen olen harjoitellut talven ja täh-

dännyt kuntohuipun ennen suokauden 

alkua juostavaan Joensuu Maratoniin, 

Emmi kertoo.

Liikunnallinen Emmi on harrastanut 

juoksemista jo pitkään. Maraton on siin-

tänyt ajatuksissa jo monen vuoden ajan.  

Emmi juoksi maratonin haastattelun jäl-

keen, joten nyt tiedämme, että se sujui 

hienosti. Emmi pääsi tavoiteaikaansa 

4:35. Harjoittelu todellakin kannatti!

Suotutkijan salaisuus

Arvatenkin suotutkija tietää parhaat lak-

kasuot. – Lakkoja on tullut vastaan ja 

onhan noista lakkasoista minulta kyselty-

kin. Kerran vinkkasin yhden suon, mutta 

paikalliset olivat ehtineet ensin, Emmi 

nauraa. Suotutkija on maastossa omien 

eväiden kera, joten lakkoja on mukava 

napostella, kun hyvän paikan sattuu löy-

tämään.  
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