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•   Nanoteknologia on nanomittakaavassa (1–100 nanometriä) harjoitettavaa tiedettä, 
tekniikkaa ja teknologiaa 

•   Sana nano voi tarkoittaa teknologiaa, materiaaleja, hiukkasia ja esineitä – nyt 
keskitymme nanomateriaaleihin, sillä niiden käyttö työpaikoilla on yleistynyt 

•   Yksi paperiarkki on noin 100 000 nanometrin paksuinen, yksi ihmisen hius noin 
80 000–100 000 nanometrin levyinen 

Lähteet: 
http://www.cancer.gov/researchandfunding/snapshots/nanotechnology 
http://www.nano.gov/nanotech-101 
Yanamala N, Kagan VG ja Shvedova AA (2013), Adv. Drug Del. Rev. 65, 
2070–2077. "Molecular modeling in structural nano-toxicology: 
Interactions of nano-particles with nano-machinery of cells". 
 

Maailmankaikkeuden	  mi,akaava	  -‐video	  
Ihmisen	  hius	  ja	  paperiarkki	  



Nanomateriaalityypit 

•   Nanomateriaaleja voi esiintyä 
luonnossa, niitä voi syntyä tiettyjen 
toimintojen sivutuotteena ja niitä 
voidaan valmistaa tietoisesti 

•   Keskitymme tässä suunniteltuihin 
nanomateriaaleihin, koska niitä 
kehitetään ja integroidaan tuotteisiin 
nanomateriaalin tiettyjen 
erityispiirteiden vuoksi 

Lähteet: 
https://nanohub.org/groups/gng/training_materials 
(Introduction to Nanomaterials and Occupational 
Health) 
Kuvat: 
http://www.everychina.com/m-rubber-nano-zinc-oxide 
http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/76747818.png 
http://www.nanodic.com/carbon/Fullerene/1_resize.jpg 
http://www.carbonallotropes.com/39-122-thickbox/
single-wall-carbon-nanotubes.jpg 
http://www.icbpharma.pl/techno_slow.html 
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Miksi nanomateriaaleja 
käytetään? 

•   Nanoasteikolla  
•   materiaalin ominaisuudet 

muuttuvat – sulamispiste, 
fluoresenssi, sähkönjohtavuus ja 
kemiallinen reaktiivisuus 

•   Pinnan koko on suurempi, joten 
suurempi määrä materiaalia tulee 
kosketuksiin ympäröivien 
materiaalien kanssa, mikä kasvattaa 
reaktiivisuutta 

•   Nanomateriaalien ominaisuuksia voidaan 
"virittää" muuttamalla hiukkasen kokoa 
(esim. muuttamalla fluoresenssiväriä, 
jotta hiukkanen pystytään tunnistamaan) 

•   Niiden monimuotoisuus luo paljon 
sovellusmahdollisuuksia tuotteissa  

Lähteet: 
http://www.nano.gov/nanotech-101 
Kuvat: 
http://www.nano.gov/nanotech-101/special 
http://www.phys.sinica.edu.tw/TIGP-NANO/Course/2012_Fall/
classnotes/NanoB_PART_I_20121101.pdf 
http://nanocomposix.com/pages/nanotoxicology-particle-selection 
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Esimerkkejä nanomateriaalien 
käytöstä tuotteissa 

•   Esimerkkejä: 
•   Erikoislujassa betonissa käytettävä 

amorfinen piidioksidi (nanopiidioksidi) – tähän 
piioksidiin liitetään samat riskitekijät ihmiselle 
kuin nanomateriaaleja sisältämättömään 
myrkyttömään piioksidipölyyn 

•   Ajoneuvojen pakoputkistoissa käytettävä 
nanoplatina tai nanopalladium – hiukkasen 
suurempi pinta-ala ja tilavuus takaavat 
suuremman reaktiivisuuden ja tehokkuuden 

•   Maalien ja pinnoitteiden lisäaineita käytettävä 
kiteinen piioksidi antaa tuotteelle mm. 
itsepuhdistuvia ominaisuuksia – materiaalissa 
on neulamainen rakenne ja terävät reunat, 
joten se on erittäin myrkyllistä ja sen  
on todettu aiheuttavan silikoosia 
työperäisessä altistuksessa 

Lähteet: 
http://www.efbww.org/pdfs/Nano.pdf 
http://www.landscapeforms.com/en-US/site-
furniture/Pages/prima-marina-table.aspx 
http://www.nano.gov/nanotech-101/special 
http://old.vscht.cz/monolith/ 
http://www.efbww.org/pdfs/Nano.pdf 
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Nanomateriaalit nyt ja 
tulevaisuudessa 

•   Vuonna 2004 Yhdysvalloissa työskennellyt 
tutkija esitti nanoteknologioiden jakamista 
neljään sukupolveen, joista ensimmäinen 
on jo olemassa: nanomateriaalit 

•   Ensimmäisen sukupolven sovelluksissa 
nanomateriaali yhdistetään toiseen 
materiaaliin, jolloin materiaaliin saadaan 
uudenlaista toiminnallisuutta tai parempaa 
suorituskykyä tai käyttäytymistä 

•   Tulevien sukupolvien nanoteknologioihin 
liittyy todennäköisesti monimutkaisempia 
sovelluksia, joihin saattaa liittyä eettisiä ja 
turvallisuusongelmia 

•   Tutkijan esittämä sukupolviaikajana oli 
optimistinen 

 
Lähteet: 
Mihael Roco: 
http://irgc.org/IMG/pdf/
Mike_Roco_Risk_Governance_for_Nanotechnology_-
_An_Introduction_to_Frame_2_.pdf 
Woodrow Wilson Institute Oversight of Next-Generation Nanotechnology 
(http://www.nanotechproject.org/process/assets/files/7316/pen-18.pdf) 
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