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Tiivistelmä 

Tutkielmassa pyrittiin kehittämään yksinkertaisempi menetelmä hermokaasujen ha-

joamistuotteiden osoittamiseen potentiaalisesti kontaminoituneista materiaaleista, ku-

ten maa-aineksesta, lasilta, muovilta, kankaalta ja maalatulta metallipinnalta. Pyrittiin ke-

hittämään orgaanisella liuottimella suoritettava uuttomenetelmä, sillä hermokaasujen 

hajoamistuotteet, alkyylifosfonihapot, ovat huonosti haihtuvia ja niistä täytyy analyysiä 

varten muodostaa johdokset silyloimalla. Useimmat silylointireagenssit eivät kuitenkaan 

kestä vettä, joten vettä ei voi käyttää tutkittavien aineiden uuttamiseen kontaminoitu-

neilta materiaaleilta. Tästä syystä vertailtiin eri orgaanisten liuottimien soveltumista tä-

hän käyttöön. Myös silylointimenetelmää pyrittiin yksinkertaistamaan. 

Vertailluista liuottimista pyridiini osoittautui parhaaksi menetelmän kannalta, sillä se 

liuotti fosfonihapot tehokkaasti useimmilta tutkituilta materiaaleilta. Lisäksi se toimii 

silylointireaktiossa katalyyttinä ja voidaan ruiskuttaa suoraan kaasukromatografiin. Pyri-

diinillä uutetuissa näytteissä myös analyysitulokset olivat johdonmukaisia.  

Maalatulta metallipinnalta, lasilta, puulta ja muovilta tutkittavat aineet saatiin uutettua 

pyridiinillä helposti. Johdoksenmuodostus onnistuttiin tekemään suoraan analyysipul-

lossa ilman ylimääräisiä välivaiheita. Lasilta ja metallipinnalta määritettiin myös havaitse-

misrajat isopropyylimetyylifosfonihapolle. Määritysrajat olivat n. 20 ng/mL suuruusluok-

kaa. 

Tutkituista materiaaleista maa-ainekset ja kangas osoittautuivat hankalimmiksi tutkit-

taviksi. Maa-aines sisältää suuren määrän metalli-ioneja, jotka häiritsevät määritystä. 

Kankaaseen fosfonihapot vaikuttavat adsorboituvan niin voimakkaasti, ettei pyridii-

niuutto pysty irrottamaan niitä liuokseen. 

 

 

 

 

 



Abstract 

The goal of this thesis was to develop a simpler method for determining nerve agent 

hydrolysis products from potentially contaminated materials. The materials included 

soil, glass, plastic, fabric and painted metal. The method was to use an organic solvent 

for the extraction of the analytes, because nerve agents’ hydrolysis products, alkyl phos-

phonic acids, evaporate poorly and thus need to be derivatised prior to analysis by GC-

MS. However, most derivatisation reagents are extremely moisture sensitive and thus 

water cannot be used to extract the analytes from the contaminated materials. For this 

reason, several organic solvents were tested for their suitability. Simplification of the 

silylation method was also one of the goals. 

Out of the tested solvents, pyridine turned out to be the most suitable for this 

method, as it dissolved the phosphonic acids efficiently from most of the studied mate-

rials. In addition, it works as a catalyst in the silylation reaction and can be injected 

straight into a gas chromatograph. Samples extracted with pyridine also gave the most 

consistent results. 

From painted metal, glass, wood and plastics the analytes were easily extracted with 

pyridine. Derivatisation in the analysis vial without unnecessary steps was successful. 

Limits of detection from glass and painted metal were determined for isopropyl methyl 

phosphonic acid. Limits of detection were in the 20 ng/mL range. 

Out of the studied matrix materials, soils and fabric proved to be the most difficult 

matrices. Soil contains a large amount of metal ions, which interfere with the analysis. 

With fabric, the phosphonic acids seem to adsorb to the material so strongly that a 

pyridine extraction is unable to separate them into the solution to be analyzed. 
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Lyhenteet 

 

Lyhenne Merkitys 

AChE Asetyylikoliiniesteraasi 
BSTFA N,O-bis(trimetyylisilyyli)-trifluoroaset-

amidi 

CBRN- Kemiallinen, biologinen, radiologinen ja 

ydin- (Chemical, Biological, Radiological, 

Nuclear) 

CHMPA Sykloheksyylimetyylifosfonihappo(Cyclo-

hexyl methyl phosphonic acid) 

CWC Kemiallisten aseiden kieltosopimus (Che-

mical Weapons Convention) 

DIMP Di-isopropyylimetyylifosfonaatti (Di-

isopropyl methyl phosphonate) 

EMPA Etyylimetyylifosfonihappo (Ethyl methyl 

phosphonic acid) 

GC-MS Kaasukromatografi-massaspektrometri 

i-BuMPA Isobutyylimetyylifosfonihappo (Isobutyl 

methyl phosphonic acid) 

IMPA Isopropyylimetyylifosfonihappo (Isopro-

pyl methyl phosphonic acid) 

MPA Metyylifosfonihappo (Methylphosphonic 

acid)  

MTBSTFA N-metyyli-N-tert-butyylidimetyylisilyy-

litrifluoroasetamidi 

NATO Pohjois-Atlantin puolustusliitto (North 

Atlantic Treaty Organisation) 

OPCW Kemiallisten aseiden kieltojärjestö (Or-

ganisation for the Prohibition of Chemi-

cal Weapons) 

PMPA Pinakolyylimetyylifosfonihappo (Pinacolyl 

methyl phosphonic acid) 

PYR Pyridiini 
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1 Johdanto 

Ihmiskunnan historiassa on lukuisia esimerkkejä kemiallisten ja biologisten aseiden käy-

töstä aseina sodissa ja taisteluissa.1 Vanhin tunnettu kuvaus kemiallisten aseiden käytöstä 

on vuodelta 423 eaa. ja löytyy kreikkalaisen historioitsija Thukydideen kirjasta Pelopon-

nesolaissota. Siinä hän kuvailee Spartalaisten hyökkäyksen Ateenalaisia vastaan myrkyl-

listä savua käyttäen.2 Vaikka niiden vaikutusmekanismeja ei olekaan tunnettu ennen 

1900-luvun alkua, ovat kemialliset aseet olleet osa sodankäyntiä läpi ihmiskunnan histo-

rian. 

1900-luvulla alkoi uusi aika taistelukentän taktiikoissa, ja alettiin käyttää tarkkaa tie-

teellistä tietoa kemiallisten yhdisteiden käyttämiseksi sodankäynnin välineenä. Ensim-

mäisessä maailmansodassa käytettiin ensin muihin tarkoituksiin kehitettyjä kemikaaleja, 

kuten klooria. Myöhemmin alettiin kehittää nimenomaan sodankäyntiin tarkoitettuja ke-

mikaaleja, kuten sinappikaasu ja fosgeeni. Ennen toista maailmansotaa Saksassa keksittiin 

ensimmäiset hermokaasut, ja kylmän sodan aikana Yhdysvalloissa ja Neuvostoliitossa 

jatkettiin hermokaasujen kehittämistä. 

Vaikka kemiallisia, biologisia, radiologisia ja ydinaseita on yritetty kieltää useaan ot-

teeseen, niiden valtava tuhopotentiaali tekee niistä edelleen houkuttelevia sekä tavalli-

sille armeijoille että terroristeille. Tästä johtuen on todennäköistä että niin sanottu 

CBRN-terrorismi (CBRN = chemical, biological, radiological, nuclear) tulee olemaan 

vakavasti otettava uhka tälläkin vuosisadalla.1  

Kemialliset taisteluaineet luokitellaan niiden käyttötarkoituksen mukaan ihmistä vas-

taan käytettäviin tappaviin ja suorituskykyä alentaviin aineisiin, sekä kasvimyrkkyihin. Li-

säksi ihmisiä vastaan voidaan käyttää keuhkoja vahingoittavia teollisuuskemikaaleja. Tap-

pavista taisteluaineista tärkeimpiä ovat niin sanotut hermokaasut, eli sariini, somaani, 

tabuuni, syklosariini ja VX .3 Hermokaasut ovat pysyviä ja helposti levitettäviä, erittäin 

myrkyllisiä ja nopeasti vaikuttavia sekä ihon läpi imeytyessään että hengitettyinä. Her-

mokaasujen valmistaminen on kemiallisesti yksinkertaista, ja raaka-aineet halpoja ja hel-

posti saatavilla olevia.4  

Kemiallisten aseiden tuotanto, varastointi ja käyttö on kielletty vuoden 1992 kemi-

allisten aseiden kieltosopimuksen nojalla. Tärkeä osa sopimuksen täytäntöönpanoa ja 



2 

 

sotilaiden ja siviilien suojelua on kiellettyjen taisteluaineiden, niiden esiasteiden ja ha-

joamistuotteiden analysointi.5,6 Taisteluaineiden ja niitä simuloivien aineiden tutkimus on 

tärkeää myös esimerkiksi suojavarusteiden testauksen ja vaaraa aiheuttavien aineiden 

ilmaisun ja dekontaminoinnin kannalta. Tutkimuksen kannalta on erittäin tärkeää tun-

nistaa aineet varmasti ja pystyä analysoimaan hyvin pieniä pitoisuuksia sekä varsinaisia 

taisteluaineita, niiden hajoamistuotteita että prekursoreita.7 

Tässä työssä pyrittiin kehittämään kenttälaboratoriokäyttöön soveltuva, mahdolli-

simman yksinkertainen menetelmä hermokaasujen ja niiden hajoamistuotteiden uutta-

miseksi kontaminoituneilta materiaaleilta. Lisäksi tutkittiin edellä mainittujen analyyttien 

analysoimista kaasukromatografi-massaspektrometrillä, sekä kyseisen analyysin vaati-

maa johdoksenmuodostusta silylointireagensseja käyttäen. 

2 Kemiallisten aseiden historiaa 

Modernien kemiallisten aseiden synty voidaan ajoittaa 1900-luvun alkuun. Modernin 

epäorgaanisen kemian edistysaskeleet ja orgaanisen kemian kukoistus 1800-luvun lo-

pulla ja 1900-luvun alussa loivat uutta kiinnostusta kemikaalien aseellista käyttöä koh-

taan.1 Tämä siitäkin huolimatta, että kemiallisten aseiden käyttö sotatoimissa oli tehty 

laittomaksi Haagin rauhankonferenssissa 1899. Sopimuksessa oli kuitenkin niin paljon 

porsaanreikiä, ettei sillä ollut mitään merkitystä ensimmäisen maailmansodan alettua.2 

Ensimmäisessä maailmansodassa taisteluissa käytetyt aineet olivat 1700- ja 1800-lukujen 

löydöksiä.1 Näitä kemikaaleja ja niiden keksijöitä on esitelty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1: Tärkeitä 1700- ja 1800-luvuilla keksittyjä myrkyllisiä kemikaaleja1 

Vuosi Keksijä (kotimaa) Keksintö 

1774 Carl Scheele (Ruotsi) 
Löysi kloorin 1774 ja määritti syaanivedyn ra-

kenteen ja ominaisuudet 1782 

1802 
Comte Claude Louis 

Berthollet (Ranska) 
Syntetisoi kloorisyaanin 

1812 
Sir Humphry Davy 

(Iso-Britannia) 
Syntetisoi fosgeenin 

1822 Victor Meyer (Saksa) 
Syntetisoi dikloorietyylisulfidin 1822 ja 1854 ja 

tunnisti sen 1886 

1848 
John Stenhouse 

(Skotlanti) 
Klooripikriinin synteesi 
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2.1 Kohti ensimmäistä maailmansotaa 

Yhdysvaltain sisällissodan alkaessa 1861, keksijä John Doughty ehdotti Abraham Lincol-

nille kloorilla täytettyjen tykistökranaattien käyttöä sotatoimissa. Näitä kranaatteja ei 

kuitenkaan koskaan käytetty.2 Saksalaiset ja ranskalaiset aloittivat omat kemiallisten asei-

den kehitysohjelmansa kyynelkaasuaineiden käytöstä 1800-luvun lopulla, britit ensim-

mäisen maailmansodan alussa. Jo ennen tätä ranskalaiset santarmit olivat menestyksek-

käästi käyttäneet aiemmin tunnettuja mellakantorjunta-aineita väkijoukkojen hallintaan. 

Näitä aineita käytettiin pienissä määrissä myös pienemmissä yhteenotoissa saksalaisten 

kanssa, mutta ne osoittautuivat tehottomiksi ja tutkimukset tehokkaampien aineiden 

löytämiseksi jatkuivat läpi ensimmäisen maailmansodan.1  

Ensimmäisen kerran kemikaaleja käytettiin suuressa mittakaavassa saksalaisten hyö-

kätessä brittejä vastaan Neuve-Chapellessa Ranskassa 1914. Saksalaiset ampuivat 3000 

keuhkoja ärsyttävällä dianisidiiniklorosulfaatilla täytettyä kranaattia, mutta vaikutukset 

jäivät olemattomiksi. Saksalaiset käyttivät vastaavia kemikaaleilla täytettyjä tykistökra-

naatteja useita kertoja yhtä huonoin tuloksin, minkä seurauksena keksittiin käyttää myr-

kyllistä kaasua suoraan sen varastointisäiliöstä. Ensimmäiseksi suureksi kemiallisilla 

aseilla tehdyksi hyökkäykseksi modernissa sodankäynnissä lasketaankin saksalaisten 

kloorihyökkäys Ypres’ssä, Belgiassa kesäkuussa 1915.1 Saksalaiset sijoittivat n. 160 ton-

nia kloorikaasua 2000–6000 sylinterissä kaupungin lähelle, ja tuulen kääntyessä suotui-

saksi laskivat kaasun kohti puolustajien juoksuhautoja. Hyökkäyksessä kuoli noin 800 

liittoutuneiden sotilasta.1,2 Piakkoin hyökkäyksen jälkeen myös liittoutuneet käyttivät 

klooria aseena.1  

Aseistus laajeni pian klooripikriinillä ja fosgeenilla. Molemmat osapuolet pyrkivät ke-

hittämään tappavampia myrkkyjä, parempia levityskeinoja ja tehokkaampia suojavarus-

teita. Heinäkuussa 1917 saksalaiset käyttivät uudentyyppistä kemiallista asetta, rikkisi-

nappikaasua, jälleen Ypres’n lähistöllä Belgiassa. Sitä levitettiin tykistökranaateilla. Toisin 

kuin aiemmat kemialliset aseet, rikkisinappikaasu oli tehokasta pieninäkin pitoisuuksina 

ja saastutti maan ja välineet pitkäksi aikaa.1 Rikkisinappikaasun on havaittu säilyvän aktii-

visena betonissa jopa 25–30 vuotta.2 Vaikka alle 5 % rikkisinappikaasulle altistuneista 

sotilaista kuoli, vammautuneet saattoivat helposti täyttää koko lääkintäjärjestelmän.1 

Vuoteen 1918 mennessä n. 25 % ammutuista tykistökranaateista oli täytetty kemiallisilla 
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aseilla.2 Ensimmäisen maailmansodan voidaan sanoa olleen uudenlaisen sotilaallisen ajan 

alku, ja kemiallisia aseita käytettiin useissa konflikteissa ensimmäisen ja toisen maailman-

sodan välissä.1  

 

2.2 Toinen maailmansota 

1930-luvulla saksalaiset kemistit huomasivat organofosforiyhdisteiden myrkyllisyyden. 

1934 tohtori Gerhard Schrader sai tehtäväkseen kehittää tuholaismyrkyn, ja kaksi 

vuotta myöhemmin tuotettiin ensimmäistä kertaa erittäin myrkyllinen fosforiyhdiste. 

Sen aikaisten säädösten mukaisesti löydökset, joilla voi olla sotilaallista merkitystä, piti 

raportoida viranomaisille, ja näin tehtiin myös Schraderin keksinnön kanssa. Kyseinen 

fosforiyhdiste oli ensimmäinen hermokaasu, ja sai nimen tabuuni. Tabuunin valmista-

miseksi rakennettiin tehdas, ja sitä tuotettiin 12 000 tonnia vuosina 1942–45. Sodan 

loppuun mennessä Schrader työtovereineen oli syntetisoinut noin 2 000 uutta or-

ganofosforiyhdistettä, mukaan lukien sariinin 1938. Sariinin tuotanto ei kuitenkaan kos-

kaan päässyt vauhtiin, ja sodan loppuun mennessä sitä oli tuotettu ainoastaan n. 500 kg 

testilaitoksessa. Somaania, kolmatta ”perinteisistä” hermokaasuista, tuotettiin ensim-

mäisen kerran 1944.8  Amerikkalaisessa nimistössä nämä kolme ainetta tunnetaan ”G-

aineina”. Nimitys on peräisin englanninkielen sanasta ”german” (saksalainen).3 

Sodan molemmilla osapuolilla oli pilottilaitoksia kemiallisten aseiden tuotantoa var-

ten. Kokonaisuudessaan Saksa tuotti n. 78 000 tonnia kemiallisia aseita sodan aikana. 

Eniten tuotettiin rikkisinappikaasua, jolla täytettiin tykistökranaatteja, pommeja, raket-

teja ja ruiskutustankkeja. Suurin kemiallisten aseiden tuottaja toisen maailmansodan ai-

kana oli kuitenkin Yhdysvallat. Valmiina vastaiskuun jos saksalaiset käyttäisivät kemiallisia 

aseita, Yhdysvallat tuotti n. 146 000 tonnia kemiallisia aseita vuosina 1940–1945.1  

Lukuun ottamatta mahdollisesti Japanin hyökkäystä Kiinaan, kemiallisia aseita ei käy-

tetty taistelukentällä toisessa maailmansodassa. Tarkka tietoa siitä, miksi näin oli, ei ole.1 

Yhdeksi syyksi tähän on tarjottu saksalaisten epäilystä, että Yhdysvalloilla olisi ollut sa-

laisia hermokaasuohjelmia ja valmius käyttää hermokaasuja tarvittaessa. Selitykseksi on 

tarjottu myös sitä, että Hitler oli kaasuhyökkäyksen uhri ensimmäisessä maailmanso-

dassa, ja siksi vastusti kemiallisten aseiden käyttöä.2 
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Vaikkei kemiallisia aseita varsinaisesti käytettykään sotatoimissa toisessa maailman-

sodassa, niiden sijoittaminen lähelle etulinjaa aiheutti kuitenkin suuren onnettomuuden, 

kun saksalaiset pommittivat kemiallisilla aseilla lastattua amerikkalaista laivaa Barin sata-

massa Italiassa 1943.1,2 Laivaan oli lastattu 2000 sinappikaasupommia, ja yli 600 sotilas-

henkilöä ja tuntematon määrä siviilejä altistui sinappikaasulle pommituksen seurauk-

sena.1 Sotilaiden joukossa ilmeni 59 kuolemantapausta 9 päivän kuluessa hyökkäyksestä.2  

 

2.3 Toisen maailmansodan jälkeinen aika 

Toisen maailmansodan päättyminen ei pysäyttänyt kemiallisten aseiden kehitystä, val-

mistusta tai käyttöä.1 Välittömästi sodan jälkeen hermokaasututkimus keskittyi lähinnä 

niiden vaikutusmekanismien tutkimiseen. Tarkoituksena oli kehittää tehokkaampia suo-

jamenetelmiä hermokaasuja vastaan. Parempien suojausmenetelmien lisäksi tutkimus 

kuitenkin johti myös uusien samantyyppisten aineiden löytämiseen.8  

1950-luvun puoliväliin mennessä oli kehitetty ryhmä aiempaa pysyvämpiä hermokaa-

suja, jotka nimettiin amerikkalaisessa nimistössä V-aineiksi. Ne ovat keskimäärin kym-

menen kertaa myrkyllisempiä kuin sariini, ja siten myrkyllisimpien koskaan syntetisoitu-

jen aineiden joukossa.8 Ne myös läpäisevät ihon nopeammin kuin G-aineet.3 

Ensimmäinen näitä aineita käsittelevä julkaisu julkaistiin 1955. Amitoniksi nimetyn ai-

neen todettiin olevan hyvin tehokas punkkeja vastaan. Näihin aikoihin sekä Euroopassa 

että Yhdysvalloissa tutkittiin organofosforipohjaisia hyönteismyrkkyjä hyvin intensiivi-

sesti. Ainakin kolme kemian alan yhtiötä huomasi toisistaan riippumatta organofosfo-

riyhdisteiden myrkyllisyyden vuosina 1952–53. Joitakin yhdisteistä ehdittiin jopa mark-

kinoida torjunta-aineina, ennen kuin ne vedettiin markkinoilta koska ne olivat myrkyllisiä 

myös nisäkkäille.8  

Yhdysvalloissa sotilaalliseen käyttöön pysyvän tyypin hermokaasuna valittiin 1958 

aine, jonka koodinimi oli VX. Täysimittainen tuotanto alkoi 1961, mutta yhdisteen ra-

kenne julkaistiin vasta 1972.8  

Jemenin sodassa 1963–1967 Egypti käytti sinappikaasua2 ja todennäköisesti hermo-

kaasuja1. Ennen tätä mikään maa ei ollut käyttänyt hermokaasuja taistelukentällä. Yhdys-

vallat, joka oli käyttänyt napalmia, lehvästöä tuhoavia aineita ja mellakantorjunta-aineita 



6 

 

Vietnamissa, ratifioi viimein Geneven protokollan 1975, mutta sillä poikkeuksella ettei 

sopimus käsittänyt lehvästöä tuhoavia aineita eikä mellakantorjunta-aineita.1 Tästä huo-

limatta Yhdysvaltain kongressi hyväksyi 1988 binäärisen hermokaasuaseen valmistami-

sen.2 1970- ja 1980-luvulla sattui vielä useita tapauksia joissa mm. Neuvostoliitto ja Irak 

käyttivät hermokaasuja. Irakin hyökkäys Halabjan kylään sinappikaasulla ja hermokaa-

suilla (tabuuni, sariini, VX) aiheutti välittömästi yli 5000 ihmisen kuoleman ja noin 7000 

ihmistä vammautui tai sairastui pitkäkestoisesti hyökkäyksen seurauksena.1  

Tunnetuimmat esimerkit kemiallisten aseiden käytöstä terrorihyökkäyksessä ovat 

luultavasti japanilaisen Aum Shinrikyo – kultin tekemät hermokaasuhyökkäykset Japa-

nissa 1990-luvun puolivälissä.1 Kultti murhasi nuoren miehen käyttäen VX:ää 19949 sekä 

levitti sariinia Matsumoton kaupunkiin 1994 ja viiteen metrojunaan Tokiossa ruuhka-

aikaan keväällä 199510.  Matsumotossa määrä oli noin 30 kg sariinia, ja Tokion metrossa 

noin 6-7 litraa epäpuhdasta (puhtaus n. 30 %) sariinia.16 Yhteensä Matsumoton ja Tokion 

hyökkäyksissä sai surmansa 21 ihmistä, yli 200 kärsi vakavia vammoja ja n. 1000 ihmistä 

kärsi väliaikaisesta näkökyvyn heikentymisestä sariinialtistuksen seurauksena.1  

 

3 CWC & OPCW 

Kemiallisten aseiden kieltosopimus (Chemical Weapons Convention, CWC) kieltää ke-

miallisten aseiden tuotannon, varastoinnin ja käytön. Sopimuksessa asetetaan laajat var-

mistusmenetelmät sen noudattamisen valvomiseksi sekä asetetaan sopimusta valvovaksi 

elimeksi OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons).11 OPCW:n 

tehtävänä on järjestää tarkastuksia sopimuksen noudattamisen valvomiseksi. OPCW:n 

johto on nimittänyt määrätyt laboratoriot suorittamaan analyysit näytteistä, jotka ovat 

peräisin tarkastettavista kohteista. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi entiset ke-

miallisten aseiden valmistus- tai varastointipaikat, tai tuotantolaitokset, joissa tuotetaan 

kemiallisten aseiden valmistukseen sopivia kemikaaleja.12  

Tärkeä osa OPCW:n toimintaa ovat myös niin sanotut haastetarkastukset. Mikä ta-

hansa jäsenmaa voi haastaa toisen jäsenmaan tarkastettavaksi, jos epäilee sitä sopimuk-

sen rikkomisesta. CWC-sopimuksen hyväksyessään jäsenmaat ovat myös hyväksyneet 

mahdollisuuden tarkastuksiin missä vain ja milloin vain, ilman ennakkovaroitusta tai mah-

dollisuutta kieltäytyä tarkastuksesta.13  
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OPCW:llä on laaja verkosto verifioituja laboratorioita sekä tarkat kriteerit aineiden 

tunnistukseen ja raportointiin. Laboratorioiden pätevyys tarkastetaan vähintään kerran 

vuodessa.14  

CWC laadittiin 1992 Pariisissa ja allekirjoitettiin 1993 New Yorkissa. Lokakuussa 

2013 CWC:n oli ratifioinut 190 maata. YK:hon kuuluvista maista Israel ja Myanmar ovat 

allekirjoittaneet sopimuksen mutta eivät vielä ratifioineet sitä. Myös Taiwan on ilmoit-

tanut toimivansa sopimuksen mukaisesti, vaikkei voikaan liittyä sopimukseen koska ei 

ole riittävän laajalti tunnustettu itsenäiseksi valtioksi. Kokonaan sopimuksen ulkopuo-

lella ovat Angola, Egypti, Pohjois-Korea ja Etelä-Sudan.11 Näistä maista Egyptin tiedetään 

käyttäneen kemiallisia aseita1,2 ja Pohjois-Korealla epäillään olevan kemiallisia aseita käy-

tettävissään.  

CWC lajittelee kontrolloidut materiaalit kolmeen luokkaan11: 

 Kemikaalit, joilla on vain vähän tai ei lainkaan muita käyttötarkoituksia kuin ke-

miallisten aseiden valmistus: 

o Voidaan valmistaa ainoastaan tutkimuskäyttöön ja lääketieteelliseen 

käyttöön. Esimerkiksi puolijohteiden kasvatusprosesseissa käytettäviä 

aineita ja kemoterapiassa käytettävä sinappikaasu. Yli 100 g vuosituo-

tanto on ilmoitettava OPCW:lle ja yli 1000 kg määrän hallussapito on 

kielletty. 

 Kemikaalit, joilla on pienimuotoista oikeutettua käyttöä 

o Tuotanto on ilmoitettava OPCW:lle ja vienti maihin, jotka eivät ole al-

lekirjoittaneet CWC-sopimusta, on kielletty. 

 Kemikaalit, joita käytetään paljon muuhun kuin kemiallisiin aseisiin 

o Yli 30 tonnin vuosituotanto ja tuotantopaikka on ilmoitettava 

OPCW:lle. Tuotantolaitokset voidaan tarkastaa OPCW:n toimesta. 

Vienti maihin, jotka eivät ole allekirjoittaneet CWC-sopimusta, on ra-

joitettua.  

Huhtikuuhun 2012 mennessä 13 CWC:n ratifioinutta maata on ilmoittanut niillä ol-

leen kemiallisten aseiden tuotantolaitoksia, ja kaikki 70 ilmoitettua laitosta on deakti-

voitu. Suurin osa laitoksista on lisäksi tuhottu tai muunnettu siviilikäyttöön. Tuotanto-

laitoksia ilmoittaneet maat ovat: 11 

 Bosnia ja Hertsegovina 

 Etelä-Korea (kieltänyt nimensä käyttämisen ja vaatinut pysyä anonyyminä)15 

 Kiina 

 Ranska 
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 Intia 

 Iran 

 Irak 

 Japani 

 Libya 

 Venäjä 

 Serbia 

 Yhdistynyt Kuningaskunta 

 Yhdysvallat 

Lisäksi tiedetään mm. useiden entisen Neuvostoliiton maiden varastoineen kemialli-

sia aseita. Yli kahdellakymmenellä maalla myös arvioidaan olevan kyky valmistaa hyök-

käämiseen sopivia kemiallisia aseita. Kemiallisten aseiden kehitysohjelmien varmistami-

nen näissä maissa on hankalaa, sillä kemiallisten aseiden tuotannossa käytetyt kemikaalit 

ovat usein samoja joita käytetään esimerkiksi hyönteismyrkkyjen valmistukseen.1 
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4 Hermokaasut 

4.1 Yleistä hermokaasuista  

Tappavien kemiallisten taisteluaineiden joukossa hermokaasuilla on ollut hallitseva rooli 

toisesta maailmansodasta lähtien. Hermokaasut saivat nimensä vaikutuksestaan her-

moimpulssien kulkuun keskushermostossa. Kaikki hermokaasut kuuluvat kemiallisesti 

organofosforien ryhmään.8 Ne ovat pysyviä, helposti levitettäviä, erittäin myrkyllisiä ja 

nopeavaikutteisia sekä ihon läpi imeytyessään että hengitettyinä.3 Hermokaasujen val-

mistaminen ei vaadi monimutkaisia kemiallisia tekniikoita, ja niiden raaka-aineet ovat 

halpoja ja helposti saatavilla olevia.3,8 Tärkeimmät niistä tunnetaan nimillä sariini (GB), 

somaani (GD), tabuuni (GA), syklosariini (GF) ja (VX).3 Suluissa annetut merkinnät ovat 

NATO:n käyttämiä amerikkalaisen nimistön mukaisia lyhenteitä. VX:llä ei ole triviaalini-

meä lainkaan. Tärkeimpien hermokaasujen molekyylirakenteet on esitetty kuvassa 1. 

Kylmän sodan aikana oletettiin että kemiallisia aseita käytettäisiin aluepommituksissa, 

joissa levitettäisiin noin 6 tonnia sariinia. Tavanomaisissa olosuhteissa (viileä, vähätuuli-

nen kesäpäivä) voitaisiin tällaisella määrällä saastuttaa noin 1200 km2 suuruinen alue. 

Yhdellä nykyaikaisella keskimatkan ballistisella ohjuksella voidaan levittää noin 400 kg 

sariinia. Urbaanissa ympäristössä tällainen määrä voisi aiheuttaa suuren määrän kuo-

lonuhreja. Terrorihyökkäyksissä käytetyt määrät olisivat oletettavasti huomattavasti 

pienempiä, mutta niiden vaikutus olisi silti suuri.16 
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4.2 Hermokaasujen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

Puhtaana kaikki hermokaasut ovat värittömiä nesteitä, joiden haihtuvuus vaihtelee suu-

resti. VX:n koostumus muistuttaa moottoriöljyä, ja se luokitellaan pysyvien kemiallisten 

aseiden joukkoon.8 VX vaikuttaa lähinnä suoran ihokosketuksen kautta.17 Toisessa ääri-

päässä on sariini, jonka haihtuvuus on samaa luokkaa kuin veden. Altistuminen sariinille 

ja muille G-aineille tapahtuu useimmiten hengitysteitse.8,16 Somaanin, tabuunin ja syklo-

sariinin haihtuvuudet ovat sariinin ja VX:n välimaastossa. Sakeutusainetta lisäämällä voi-

Kuva 1: Tärkeimpien hermokaasujen molekyylirakenteet 
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daan esimerkiksi somaani muuttaa haihtuvasta pysyväksi kemialliseksi aseeksi.8 Helpom-

min haihtuvia hermokaasuja kutsutaan ilmakaasuiksi ja vaikeammin haihtuvia maastokaa-

suiksi.3 Hermokaasujen haihtuvuuksia 25 oC lämpötilassa on esitelty kuvassa 2. 

 

Kuva 2: Hermokaasujen haihtuvuuksia 25 °C lämpötilassa3  

 

Sariini on hyvin veteen liukeneva, muut hermokaasut liukenevat veteen huonommin. 

VX liukenee hyvin kylmään veteen, mutta huonosti lämpimään veteen (T > 9.5 °C).8  

Hermokaasujen tärkeimmät reaktiot tapahtuvat fosforiatomissa. P-X -sidos rikkou-

tuu helposti nukleofiilisten reagenssien, kuten veden tai hydroksyyli-ionien (emästen), 

vaikutuksesta. Vesiliuoksessa, neutraalissa pH:ssa, hermokaasut hajoavat hitaasti. Reak-

tionopeus kiihtyy voimakkaasti lisättäessä seokseen emästä. Lopputuotteena on myrky-

tön fosforihappo. Myös lämpötilan nosto tai katalyytin lisääminen nopeuttavat hajoamis-

reaktiota. Sopiva katalyytti on esimerkiksi hypokloriitti-ioni.8 Hydrolyysireaktiossa ve-
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den kanssa hermokaasut hajoavat alkyylimetyylifosfonihapoiksi.18 Nukleofiilinen hyök-

käys fosforiatomiin on myös perustana erilaisille värireaktioille joita käytetään hermo-

kaasujen detektoinnissa.8  

Edellä mainittu hydrolyysireaktio on pohjana useimmille hermokaasun hajottamiseen 

perustuville dekontaminointimenetelmille. Yleisesti voidaan olettaa, että G-aineille al-

tistunut alue dekontaminoituu itsestään muutamassa päivässä. V-aineet ovat kuitenkin 

hitaammin hydrolysoituvia ja heikommin haihtuvia, ja voivat säilyä maassa useita viikkoja. 

pH:n ollessa välillä 7-10, suuri osa VX:stä muuntuu erittäin huonosti haihtuvaksi hydro-

lyysituotteeksi, nimeltään EA 2192, joka ei pysty läpäisemään ihoa. EA 2192 on vähem-

män myrkyllinen kuin VX itse, mutta aiheuttaa silti riskin dekontaminaation aikana.8  

 

4.3 Binäärinen teknologia 

Useimmat kemialliset ampumatarvikkeet sisältävät aktiivista, käyttövalmista taisteluai-

netta. Binäärinen teknologia tarkoittaa että hermokaasusynteesin viimeinen vaihe ta-

pahtuu tehtaan sijasta taistelukärjessä, joka tällöin toimii reaktioastiana. Kaksi erillisissä 

säiliöissä säilytettyä lähtöainetta sekoitetaan, jolloin ne reagoivat muodostaen hermo-

kaasun samalla, kun ampumatarvike on matkalla kohteeseensa. Ennen varsinaista käyt-

töhetkeä ampumatarvike siis sisältää ainoastaan suhteellisen vaarattomia lähtöaineita. 

Tästä johtuen ampumatarvike on vaarattomampi valmistaa, säilyttää, kuljettaa ja tuhota.8  

1991 Irak esitteli YK:n erityiskomissiolle (United Nations Special Commission, UNS-

COM) erilaisen binääristen ampumatarvikkeiden konseptin. Tässä konseptissa ampu-

matarvikkeet säilytetään sisältäen ainoastaan yhden lähtöaineista. Hiukan ennen käyttöä 

ampumatarvikkeet avataan ja toinen lähtöaine lisätään reaktioastiana toimivaan taistelu-

kärkeen. Näin reaktio alkaa jo ennen ampumatarvikkeiden laukaisua.8  

 

4.4 Hermokaasuille altistuminen 

Nopea vaikutus ja äärimmäinen myrkyllisyys ovat hermokaasujen tyypillisiä ominaisuuk-

sia. Hermokaasu, joko kaasu-, aerosoli- tai nestemuodossa, päätyy kehoon hengityseli-

mistön kautta tai ihon läpi. Myrkytys voi tapahtua myös saastuneen ruoan tai juoman 

kautta.8  
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Hermokaasun kehoonpäätymisreitti vaikuttaa voimakkaasti aikaan, joka kuluu altis-

tuksesta oireiden alkamiseen. Se vaikuttaa myös ilmenneisiin oireisiin sekä jonkin verran 

niiden ilmenemisjärjestykseen. Kohde-elimistä hengityselimistö on yksi tärkeimmistä. 

Yleisesti oireet ilmaantuvat nopeimmin jos altistus on tapahtunut hengitysteitse, koska 

keuhkot sisältävät paljon verisuonia jolloin hengitetty hermokaasu leviää nopeasti ve-

renkiertoon ja sitä kautta kohde-elimiin. Jos ihminen altistuu suurelle hermokaasukon-

sentraatiolle, esimerkiksi 200 mg sariinia/m3, kuolema voi seurata parin minuutin kulu-

essa altistuksesta.8  

Hermokaasualtistuksen tapahtuessa ihon kautta oireiden ilmeneminen on hitaampaa. 

Hermokaasut ovat rasvaliukoisia, ja voivat läpäistä ihon pintakerrokset. Kestää kuiten-

kin jonkin aikaa ennen kuin myrkky saavuttaa syvemmät verisuonet. Tästä johtuen oi-

reet alkavat aikaisintaan 20–30 minuutin kuluttua altistuksesta. Oireiden alettua myrky-

tyksen eteneminen voi kuitenkin olla nopeaa, jos saatu hermokaasuannos on ollut 

suuri.8  

 

4.5 Oireet 

Pienen hermokaasualtistuksen tyypilliset oireet ovat lisääntynyt syljentuotto, vuotava 

nenä ja puristava tunne rinnassa.8 Pupillit supistuvat, mikä heikentää hämäränäköä.3 

Myös silmän sopeutumiskyky heikkenee, jolloin lähinäkö huononee ja katseen tarken-

taminen lähietäisyydelle aiheuttaa kipua. Oireisiin kuuluvat myös päänsärky, väsymys, 

sammaltava puhe, hallusinaatiot ja pahoinvointi.8  

Suuremmalle annokselle altistuminen johtaa nopeammin kehittyviin, selkeämpiin oi-

reisiin. Keuhkoputkensupistuma ja limaneritys hengityselimistöön aiheuttavat hengitys-

vaikeuksia ja yskimistä. Kivut ruuansulatusjärjestelmässä kehittyvät krampeiksi ja oksen-

teluksi, ja myös tahatonta virtsaamista ja ulostamista esiintyy. Uhrilla esiintyy myös voi-

makasta syljeneritystä, silmien vuotamista ja hikoilua. Oireet luustolihaksissa ovat hyvin 

tyypillisiä. Jos myrkytys on kohtuullisen vähäinen, oireet ilmenevät lihasheikkoutena, 

paikallisena vapinana ja kouristuksina. Suuremmalle hermokaasuannokselle altistutta-

essa lihaksiston oireet ovat selkeämpiä. Uhri saattaa kouristella ja vaipua tajuttomuu-

teen. Joskus myrkytysprosessi on niin nopea, ettei aiemmin mainittuja oireita ehdi lain-

kaan kehittyä.8  
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Hermokaasujen aiheuttama lihasten halvaantuminen vaikuttaa myös hengityselimis-

tön lihaksiin. Sen lisäksi hermokaasut vaikuttavat keskushermoston hengityskeskukseen. 

Näiden vaikutusten yhdistelmä on hermokaasumyrkytyksen uhrin varsinainen kuolinsyy. 

Hermokaasumyrkytyksen aiheuttama kuolema on siis eräänlainen tukehtumis-

kuolema.3,9 

 

4.6 Hermokaasujen vaikutus asetyylikoliiniesteraasientsyymiin 

Hermokaasujen myrkyllinen vaikutus johtuu niiden sitoutumisesta asetyylikoliinieste-

raasi-entsyymiin, jolloin ne estävät tämän entsyymin toiminnan kolinergisessä hermo-

järjestelmässä. Asetyylikoliiniesteraasi (AChE) kuuluu esteraasientsyymeihin, jotka ka-

talysoivat esterien hydrolyysiä. Tämä entsyymi on vastuussa hermoimpulsseja kuljetta-

van signaaliaineen, asetyylikoliinin, hajottamisesta, ja sitä esiintyy kolinergisen hermojär-

jestelmän hallinnoiman kudoksen reseptoripaikoissa.  

Asetyylikoliinin hajoaminen kolinergisessä järjestelmässä tapahtuu erittäin nopeasti, 

sillä entsyymiä on normaalisti ylimäärin tarjolla ja se on myös hyvin tehokasta. Optimaa-

lisissa olosuhteissa yksi entsyymimolekyyli hydrolysoi noin 15 000 molekyyliä asetyyli-

koliinia sekunnissa. 8,19 Asetyylikoliinin hajotusprosessi asetyylikoliiniesteraasin toimesta 

on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa asetyylikoliinin ns. ”aktiivinen paikka”, eli 

karbonyyliryhmän vieressä oleva happiatomi, asetyloituu asetyylikoliiniesteraasin serii-

nillä. Toisessa vaiheessa muodostunut molekyyli hydrolysoituu takaisin käyttökel-

poiseksi entsyymiksi sekä etikkahapoksi.8 Asetyylikoliinin hajotusprosessi on esitetty 

kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3: Asetyylikoliinin hajotusprosessi asetyylikoliiniesteraasilla 
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Asetyylikoliiniesteraasin reagoidessa asetyylikoliinin sijasta hermokaasun kanssa, re-

aktiomekanismi on muuten samanlainen kuin edellä, mutta hydrolyysivaiheen reaktio-

nopeus on äärimmäisen hidas. Tämän seurauksena entsyymi inhiboituu käytännöllisesti 

katsoen pysyvästi, hermokaasun ollessa kovalenttisesti sitoutuneena aktiiviseen paik-

kaan liittyneeseen seriiniin. Täten asetyylikoliiniesteraasin inhibointi on etenevä prosessi 

eikä inhiboitumisaste riipu ainoastaan hermokaasun konsentraatiosta vaan myös altistu-

misajasta. Asetyylikoliiniesteraasin inhiboitumisprosessi on esitetty kuvassa 4. Somaani 

on hermokaasuista tehokkain asetyylikoliiniesteraasin inhibiittori. Jo 10-9 mol/L konsent-

raatio riittää inhiboimaan yli 50 % entsyymistä 10 minuutin kuluessa.8 

 

 

Kuva 4: Asetyylikoliinin inhiboitumisprosessi 

 

Koska asetyylikoliiniesteraasin toiminta estyy, asetyylikoliinia kertyy hermopäättei-

siin eli synapseihin. Asetyylikoliini on hermoimpulsseja kuljettava molekyyli, joten her-

moimpulssit kulkevat koko ajan ja kolinergiset reseptorit ylikuormittuvat.9 Suurin osa 

hermokaasujen aiheuttamista oireista aiheutuu tästä hermojärjestelmän ylikuormittu-

misesta. 

 

4.7 Vastamyrkyt ja hoitomenetelmät 

Hermokaasumyrkytystä voidaan hoitaa oksiimeilla, antikolinergisillä lääkkeillä (atropiini) 

sekä kouristuksia estävillä lääkkeillä (diatsepami).17  

Koska hermokaasujen vaikutukset ovat hyvin nopeita, hoitoa on annettava hyvin no-

peasti oireiden alettua jotta lääketieteellisillä hoitomenetelmillä olisi mitään vaikutusta. 
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Useiden maiden sotavoimilla on käytössään automaattinen, hermokaasujen vastamyrk-

kyjä sisältävä injektori. Esimerkiksi Ruotsin armeijan injektori sisältää 500 mg HI-6 – 

oksiimia ja 2 mg atropiinia.8 Monilla muilla mailla oksiimina on 2-PAM – oksiimi tai 

obidoksiimi.20 Edellä mainitut oksiimit on esitelty kuvassa 5. 

 

 

Kuva 5: 2-PAM, HI-6 ja obidoksiimi 

 

Oksiimit uudelleenaktivoivat hermokaasun inhiboimaa asetyylikoliiniesteraasia.21 

Nukleofiilisyytensä ansiosta oksiimit aiheuttavat organofosforin fosforiatomin ja entsyy-

min seriinijäänteen välisen kovalenttisen sidoksen katkeamisen.22 Oksiimi hyökkää fos-

fori-happi sidokseen, jolloin muodostuu fosforyloitu oksiimi ja toimintakuntoinen ent-

syymi. Fosforyloitu oksiimi hydrolysoituu nopeasti myrkyttömiksi tuotteiksi. Uudel-

leenaktivoinnin tehokkuus riippuu voimakkaasti sekä oksiimin, entsyymin että hermo-

kaasun tyypeistä. Oksiimit penetroituvat huonosti aivoihin, ja täten toimivat lähinnä ää-

reishermostossa. Tämä johtuu käytettyjen oksiimien sähköisestä varautuneisuudesta, 

josta johtuen ne eivät kykene läpäisemään veri-aivoestettä (Blood Brain Barrier, BBB).23  

 

Eri hermokaasujen aiheuttamat myrkytykset reagoivat eri tavoin hoitoon eri oksii-

meilla. Tällä hetkellä ei ole olemassa laajakirjoista oksiimia, joka toimisi tehokkaasti kaik-

kien eri organofosfaattien inhibointivaikutusta vastaan.24 Sariinin ja VX:n aiheuttamat 

myrkytykset ovat helpoimpia hoitaa, ja kaikki oksiimit parantavat uhrin selviämismah-

dollisuuksia. Tabuunimyrkytystä vastaan obidoksiimi on tehokkain hoitokeino25, mutta 

myös HI-6 auttaa. Somaanimyrkytys on kaikista hankalin hoidettava ja ainoastaan HI-6 
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auttaa. Somaanimyrkytyksen hoitoa hankaloittaa inhiboidulle entsyymille tapahtuva niin 

sanottu vanhenemisprosessi, jossa inhiboitu, fosforyloitu entsyymi dealkyloituu.8 So-

maanilla inhiboitunut asetyylikoliiniesteraasi vanhenee muutamissa minuuteissa. Muilla 

hermokaasuilla vanhenemisaika vaihtelee noin 3 tunnista (sariini) jopa 48 tuntiin (VX).26 

Mikään oksiimi ei pysty uudelleenaktivoimaan vanhenemisprosessin läpikäynyttä entsyy-

mimolekyyliä. HI-6:n positiivinen vaikutus johtuu mahdollisesti jostain muusta vasta-

myrkkyefektistä, entsyymien uudelleenaktivoinnin lisäksi.8 Hermokaasun inhiboiman 

entsyymimolekyylin vanhenemisprosessi on esitetty kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6: Somaanin inhiboiman entsyymin vanhenemisprosessi 

 

Injektorin toinen aktiivinen komponentti on atropiini. Atropiini on perinteinen or-

ganofosforimyrkytyksiin käytetty vastamyrkky. Se auttaa myrkytyksen oireisiin, mutta ei 

vaikuta myrkytyksen varsinaiseen syyhyn. Atropiini sitoutuu asetyylikoliinireseptoreihin 

asetyylikoliinin sijasta, ja täten suojaa hermokaasumyrkytyksen aiheuttamalta asetyyli-

koliinin ylimäärältä. Asetyylikoliinireseptoreita on kahta tyyppiä, nikotiinisia ja muskarii-

nisia. Nikotiinisia reseptoreita esiintyy mm. luustolihaksissa ja muskariinisia mm. sileissä 

lihaksissa, rauhasissa ja keskushermostossa. Atropiini vaikuttaa ainoastaan muskariinisiin 

reseptoreihin. Atropiini ja oksiimi täydentävät toisiaan, ja niillä on myös synergiavaiku-

tuksia, eli ne voimistavat toistensa vaikutusta. 8 

Uhrille voidaan antaa toinen autoinjektori jos hänen tilansa ei kohene 10 minuutin 

kuluessa. Tämän jälkeen uhrin tulisi olla asiantuntevan lääkintähenkilökunnan hoidossa 

jossa hänelle annetaan lisää atropiinia ja kouristuksia estävää lääkitystä, diatsepaamia. 

Pahoissa hermokaasumyrkytyksissä tarvittava atropiiniannos voi olla jopa useita gram-

moja. Kehon oma tuotanto palauttaa toimintakykyisen asetyylikoliiniesteraasin määrän 

normaalille tasolle vähän kerrassaan, mutta tämä prosessi kestää vähintään kaksi viikkoa. 
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Tämän jakson aikana, ja mahdollisesti myöhemminkin, uhri voi tarvita hoitoa sekä li-

hasheikkouteen että monenlaisiin psyykkisiin ongelmiin. Yleisiä psyykkisiä ongelmia ovat 

unettomuus, muistihäiriöt, keskittymisongelmat ja ahdistus. Myös pitkäaikainen altistus 

äärimmäisen matalille hermokaasupitoisuuksille voi aiheuttaa psyykkisiä ongelmia.8 

Hermokaasuille on olemassa myös ehkäiseviä vastalääkkeitä, joita käytetään hermo-

kaasualtistuksen uhatessa. Yksi vastalääketyyppi sisältää pyridostigmiini-nimistä karba-

maattia vaikuttavana aineena. Pyridostigmiini inhiboi asetyylikoliiniesteraasin ja siten 

suojelee sitä hermokaasujen inhiboivalta vaikutukselta. Annostus on pieni ja johtaa n. 

25 % inhibointiin. Pyridostigmiinin inhiboima entsyymi vapautuu jatkuvasti aktiiviseen 

tilaan, jolloin hermoimpulssien kulku voi kohtuullisen tehokkaasti jatkua hermokaasu-

myrkytyksestä huolimatta. Pyridostigmiinin vaikutus rajoittuu kolinergiseen ääreisher-

mostoon, sillä pyridostigmiini ei kulkeudu aivoihin. Pyridostigmiinin käytöllä ei ole sivu-

vaikutuksia, sillä kolinergisessä hermojärjestelmässä on suuri ylimäärä asetyylikoliinies-

teraasia. Jopa 1-2 % toimivaa entsyymiä riittää hermojärjestelmän toimimiseen. Tästä 

syystä karbamaatilla suoritettava hermokaasujen vaikutusten ehkäisy on hyvin teho-

kasta.8 Pyridostigmiinin molekyylirakenne on esitetty kuvassa 7.  

 

 

Kuva 7: Pyridostigmiini 

 

Ehkäisevänä hoitona annetaan usein myös diatsepaamia, joka vaikuttaa pääasiassa 

keskushermostoon. Diatsepaami voimistaa muiden hermokaasuvastalääkkeiden vaiku-

tusta, ja siten parantaa eloonjäämismahdollisuuksia ja vähentää saatavia vammoja. 

Diatsepaami suojaa myös pysyviltä aivovammoilta, joita saattaa seurata voimakkaasta 

hermokaasualtistuksesta.8 Ongelmana joissain vastalääkkeissä on, että nekin ovat neu-

roaktiivisia yhdisteitä. Täten niidenkin haittavaikutukset ovat neurologisia ja voivat hei-

kentää käyttäjän fyysistä ja henkistä suorituskykyä.26 
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Ehkäisevien vastalääkkeiden tehokkuus on paras, jos hermokaasualtistuksesta saa-

daan varoitus etukäteen, sillä tablettien vaikutusaika nielemisen jälkeen on noin 30 mi-

nuuttia. Tehokkain suojaus saavutetaan noin kahden tunnin kuluttua, jonka jälkeen teho 

alkaa heiketä. Tilanteen vaatiessa vastalääkkeitä voidaan antaa kahdeksan tunnin välein 

muutamien päivien ajan. Vastalääkkeitä ei tule antaa hermokaasualtistuksen jälkeen. 

Vaikka diatsepaamilla onkin siinä vaiheessa positiivinen vaikutus, pyridostigmiini ainoas-

taan pahentaa tilannetta.8 

5 Hermokaasujen analysointi 

Hermokaasut ovat ympäristöön joutuessaan suhteellisen lyhytikäisiä, sillä ne hydrolysoi-

tuvat helposti.6,27 Siksi niitä on hankala käyttää oman läsnäolonsa osoittamiseen. Ideaa-

linen markkeri on löydettävissä helposti saatavilla olevasta matriisista, on suhteellisen 

pysyvä ja antaa yksiselitteisen todisteen taisteluaineen läsnäolosta.28 Hermokaasujen 

hydrolyysituotteet, alkyylifosfonihapot, ovat suhteellisen pysyviä, ja voivat toimia spesi-

fisinä markkereina, sillä niitä ei esiinny luonnossa lainkaan ja jokainen hermokaasu hyd-

rolysoituu erilaiseksi alkyylifosfonihapoksi.27,29 Alkyylifosfonihapoilla ei ole käytännössä 

lainkaan teollisia käyttötarkoituksia30, joten ne ovat varma merkki hermokaasujen läs-

näolosta. Myöskään alkyylifosfonihapoissa olevaa metyyli-fosforisidosta ei esiinny luon-

nossa lainkaan.31 Alkyylifosfonihapot sopivat hermokaasujen läsnäolon osoittamiseen 

myös siksi, etteivät ne ole kovin haihtuvia, vaan asettuvat helposti erilaisille pinnoille.32  

Yleisimpien hermokaasujen hydrolyysi niitä vastaaviksi alkyylifosfonihapoiksi on esitetty 

kuvassa 8. 
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Kuva 8: Hermokaasujen hydrolyysi alkyylifosfonihapoiksi 

 

Alkyylifosfonihappojen nopeaan tunnistamiseen käytetään usein nestekromatografiaa 

ja massaspektrometriaa, sillä se ei vaadi juurikaan näytteenkäsittelyä ja analyysit voidaan 

tarvittaessa tehdä suoraan vesiliuoksesta.27,33 Myös kaasukromatografia-fouriermuun-

nos-infrapunaspektroskopia on yleinen analyysimenetelmä. Lisäksi tunnistuksen apuna 

käytetään usein ydinmagneettista resonanssispektroskopiaa ja kapillaarielektroforee-

sia.34 Kenttäolosuhteissa kaasukromatografi-massaspektrometri on kuitenkin useimmin 

käytettävissä oleva laite.26 Lisäksi massaspektrometri on ainut OPCW:n kenttäkäyttöön 

hyväksymä kaasukromatografin detektori.35 
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5.1 Johdoksenmuodostus 

Kaasukromatografiaa varten alkyylifosfonihapoista on muodostettava johdokset. Joh-

doksenmuodostus merkitsee analyytin muuntamista toiseksi kemialliseksi yhdisteeksi 

ennen kromatografista erottelua tai detektointia.12 Johdoksenmuodostusta tarvitaan, 

sillä pooliset alkyylifosfonihapot eivät sellaisenaan sovellu analysoitavaksi kaasukroma-

tografisesti. 36 Ne eivät ole riittävän helposti haihtuvia, voivat olla termisesti epästabiileja 

tai niillä voi olla muita kromatografisia ominaisuuksia jotka aiheuttavat piikkien hänti-

mistä ja huonoja havainnointirajoja.12 Niissä ei myöskään ole hyvää kromoforia UV-de-

tektointia varten.6,37 Johdoksenmuodostuksella voidaan myös vähentää analyyttien reak-

tiivisuutta, tai tarpeen vaatiessa myös haihtuvuutta. Muodostetuilla johdoksilla on ka-

rakteristinen massaspektri, ja niiden detektoinnissa saavutetaan suurempi herkkyys kuin 

alkuperäisillä analyyteillä. Yleisimmin käytössä olevat johdoksenmuodostusmenetelmät 

ovat metylointi, silylointi ja pentafluorobentsylointi.27  

 

5.1.1 Silylointi 

Silyloinnilla tarkoitetaan heteroatomiin sitoutuneen vetyatomin korvaamista silyyliryh-

mällä (R3Si). Silylointi on tärkeä työkalu sekä analyyttisessä että synteettisessä kemiassa. 

Lähestulkoon kaikki aktiivisia vetyjä sisältävät heteroatomit sekä enoloituvat karbo-

nyyliyhdisteet voidaan silyloida. Yleisimmät funktionaaliset ryhmät joihin substituutiore-

aktio tapahtuu, ovat –OH, =NH ja –SH ryhmät. Silyloinnissa muodostuu piin ja hetero-

atomin välinen sidos ilman, että molekyylissä tapahtuu muita muutoksia.38 

Analyyttisessä kemiassa silylointia on käytetty 1950-luvun lopulta saakka monenlais-

ten molekyylien ja funktionaalisten ryhmien derivatisointiin eli johdoksenmuodostuk-

seen, erityisesti kaasukromatografiassa ja massaspektrometriassa. Polaaristen yhdistei-

den silylointi johtaa polaarisuuden vähenemiseen, suurempaan haihtuvuuteen ja parem-

paan termiseen stabiilisuuteen. Täten se mahdollistaa huonosti haihtuvien tai helposti 

hajoavien yhdisteiden analysoinnin GC-MS-menetelmillä. Silylointi usein parantaa erot-

tumista kaasukromatografilla, ja tuottaa massaspektrometrilla enemmän ioneja ja tun-

nistettavia fragmentteja.38 Erityisen käyttökelpoisia ovat rakenteellista informaatiota an-

tavat korkeamassaiset ionit, erityisesti molekyyli-ionit tai kvasimolekyyli-ionit.12 

Yleisimmin käytetty johdoksenmuodostuskeino fosfonihapoille on niiden muuntami-

nen trimetyylisilyyli- tai tert-butyylidimetyylisilyyliestereiksi.12,39 Trimetyylisilyyli 
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(Si(CH3)3) on suosituin ja monipuolisin silyyliryhmä. Sillä saavutetaan hyvä yhdistelmä 

termistä ja kemiallista kestävyyttä sekä haihtuvuutta. Ainoastaan dimetyylisilyylijohdan-

naiset ovat vielä haihtuvampia, mutta niiden pysyvyys on merkittävästi heikompi. Erilaisia 

trimetyylisilylointireagensseja onkin kehitetty suuri määrä. Reagenssit eroavat toisistaan 

esimerkiksi haihtuvuudeltaan, reaktiivisuudeltaan ja selektiivisyydeltään.38 OPCW:n vi-

rallisissa ohjeissa trimetyylisilyyli on ainut alkyylifosfonihappojen paikan päällä tehtävään 

johdoksenmuodostukseen hyväksytty johdos.40 

Tässä työssä käytettiin silylointireagenssina N,O-bis(trimetyylisilyyli)-trifluoroase-

tamidia, lyhenteeltään BSTFA. BSTFA on nykyään yleisin trimetyylisilylointireagenssi38, 

ja se on myös OPCW:n virallisissa ohjeissa käytettävä reagenssi12. Kaasukromatografi-

assa BSTFA:n etuja ovat sen itsensä ja sivutuotteiden (mono(trimetyylisilyyli)trifluoro-

asetamidi ja trifluoroasetamidi) hyvä haihtuvuus, jonka ansiosta kromatogrammeissa on 

vähemmän häiriöitä. Fluoriatomien läsnäolo myös vähentää häiritsevien silikaattijäämien 

muodostumista liekki-ionisaatiodetektoreihin. Polaarisen luonteensa ansiosta BSTFA 

pystyy tarvittaessa toimimaan omana liuottimenaan. Parhaat tulokset silyloinnissa saa-

vutetaan, kun reaktiotuotteet ovat liukoisia reaktiomediaan. Analyyttien liuotus ennen 

silylointia ei ole aina välttämätöntä, sillä se voi tapahtua silyloinnin edetessä. Erilaisen 

polaarisuuden omaavien liuottimien käyttö vaikuttaa trimetyylisilyylin donorivahvuu-

teen. BSTFA:n silylointivoimakkuutta voidaan lisätä myös käyttämällä katalyyttejä, kuten 

trimetyyliklorosilaania (TMCS), trifluorietikkahappoa, suolahappoa, kaliumasetaattia, O-

metyylihydroksyyliamiinihydrokloridia, piperidiiniä tai pyridiiniä. Pyridiiniä käytetäänkin 

usein BSTFA:n kanssa liuottimena.38  

 

5.1.2 Johdoksenmuodostuksen haittapuolia 

Johdoksenmuodostus voi olla merkittävä virhelähde kvantitatiivisessa kromatografi-

sessa analyysissä. Usein ongelmana ovat matriisista uuttuneet ylimääräiset materiaalit, 

jotka joko haittaavat johdoksenmuodostusta tai reagoivat johdoksenmuodostusrea-

genssin kanssa aiheuttaen häiritsevän taustasignaalin.12 Koska yleisimmät silylointirea-

genssit BSTFA ja MTBSTFA (N-metyyli-N-tert-butyylidimetyylisilyylitrifluoroasetamidi) 

ovat hyvin kosteusherkkiä41, monet poolisten analyyttien johdoksenmuodostusmene-

telmät vaativat vesiliuosten täydellistä kuivaamista, mikä on sekä aikaa vievää että mer-

kittävä virhelähde12,29,39. Vesijäämät voivat reagoida sekä reagenssin että johdoksen 
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kanssa, ja analyyttiä voidaan menettää kuivattaessa jos se on helposti haihtuvaa. Myös 

hyvin polaaristen analyyttien, erityisesti MPA:n, uuttaminen vettä sisältävistä näytteistä 

on hyvin haastavaa.42 On väitetty ettei tunnistus olisi yhtä varma, jos johdoksenmuo-

dostusta on käytetty, kuin analysoitaessa muokkaamatonta taisteluainetta tai sen ha-

joamistuotetta. Useimmissa tapauksissa soveltuva johdos kuitenkin on riittävä todiste 

alkuperäisen analyytin läsnäolosta.12  
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6 Kokeellinen osuus 

Työn tavoitteena oli luoda luotettava menetelmä hermokaasujen käytön osoittamiseen 

sitä epäiltäessä. OPCW:llä on olemassa valikoima suositeltuja analyysimenetelmiä joilla 

analyysi voidaan hyväksytysti suorittaa, mutta ne vaativat usein suuren määrän erilaisia 

kemikaaleja ja ovat paremmin kiinteään laboratorioon soveltuvia. Ensimmäiset analyysit 

epäillyn hermokaasun käytön kohteista olisi hyvä tehdä mahdollisimman nopeasti, sillä 

silloin on mahdollista analysoida näytteestä sekä varsinaista taisteluainetta että sen hyd-

rolyysituotteita. Ensimmäiset analyysit saatetaan usein suorittaa kenttälaboratoriossa, 

jossa sekä laite- että kemikaalivalikoima on rajatumpi kuin normaalissa laboratoriossa. 

Suoritetun menetelmänkehityksen lähtökohtana pidettiin menetelmän yksinkertaisuutta 

ja soveltuvuutta kenttäoloihin. Käytettyjen kemikaalien määrä pyrittiin minimoimaan ja 

käyttämään suhteellisen helposti saatavilla olevia kemikaaleja. Käytettäväksi silylointirea-

genssiksi valittiin N,O-bis(trimetyylisilyyli)trifluoroasetamidi (BSTFA), vaikka tutkimuk-

sissa onkin löydetty yhdisteitä joiden johdoksenmuodostustehokkuus on mahdollisesti 

sitä parempi27. Näiden reagenssien saatavuus on kuitenkin merkittävästi huonompi kuin 

vuosikymmeniä käytössä olleella BSTFA:lla. Käytettäväksi laitteeksi valittiin GC-MS, sillä 

se on huomattavasti useammin kenttälaboratorioissa käytössä oleva laite kuin LC-MS27, 

jolla puolestaan on useita etuja normaalissa laboratoriossa suoritettavassa taisteluai-

neanalytiikassa. Kenttäkäytössä nestekromatografin monimutkaiset eluenttijärjestelmät 

ovat kuitenkin merkittävä haittapuoli. Vastaavasti kaasukromatografi tarvitsee ainoas-

taan puhdasta kantajakaasua, yleensä heliumia, toimiakseen.  
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6.1 Laitteet ja reagenssit 

6.1.1 Käytetyt reagenssit: 

- Metyylifosfonihappo (MPA) 

- Isopropyylimetyylifosfonihappo (IMPA) 

- Di-isopropyylimetyylifosfonaatti (DIMP) 

- Pyridiini P.A. [Riedel-de-Haën] 

- Dikloorimetaani, P.A. [Fluka] 

- Asetonitriili P.A. [Rathburn Chemicals] 

- N,O-bis(trimetyylisilyyli)trifluoroasetamidi (BSTFA) [Sigma-Aldrich] 

- Metanoli P.A. [Fluka] 

- Natriumsulfaatti [Merck] 

- Dodekaani P.A. [Sigma-Aldrich] 

- 1-kloorinaftaleeni P.A. [Sigma-Aldrich] 

6.1.2 Käytetyt laitteet 

- Kaasukromatografi-massaspektrometri: Agilent 6890N – Agilent 5973, kolonni 

HP-5MS 

- Laboratoriomikroaaltouuni: CEM Mars5 

- Laboratoriouuni: Heraeus RT4/250 

 

6.2 Analysoitavat kemikaalit 

Koska sariini on yksi yleisimmistä hermokaasuista, valittiin tutkittavat kemikaalit sen 

analysointia silmällä pitäen. Oikean sariinin vaarallisuuden ja hankalan saatavuuden 

vuoksi käytettiin analyyttinä sen simulanttia, di-isopropyylimetyylifosfonaattia (DIMP). 

Muut tutkittavat aineet olivat sariinin hydrolyysituotteet, isopropyylimetyylifosfoni-

happo ja metyylifosfonihappo. Sariinin hydrolyysi on esitetty aiemmin, kuvassa 8 sivulla 

20, muiden hermokaasujen kera. 

 

6.2.1 DIMP 

Di-isopropyylimetyylifosfonaatti, lyhenteeltään DIMP, on sariinin valmistuksessa sivu-

tuotteena muodostuva kemikaali. Koska se muistuttaa molekyylirakenteeltaan vahvasti 

sariinia, mutta on siihen verrattuna lähes vaaraton, sitä käytetään usein simuloimaan 
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sariinin käytöstä kemiallisissa kokeissa. DIMP:N ja sariinin molekyylirakenteet on esi-

tetty kuvassa 9. 

 

 

Kuva 9: DIMP:n ja sariinin molekyylirakenteet 

 

6.2.2 IMPA 

Isopropyylimetyylifosfonihappo, lyhenteeltään IMPA, on sariinin ensimmäinen hydrolyy-

situote. Joutuessaan veden kanssa kosketuksiin, sariini hydrolysoituu IMPA:ksi melko 

nopeasti. Tästä syystä juuri alkyylimetyylifosfonihapot ovat tärkeimpiä hermokaasujen 

markkereita. Koska tabuunia lukuun ottamatta kaikkien hermokaasujen ensimmäiset 

hydrolyysituotteet, alkyylimetyylifosfonihapot, muistuttavat vahvasti toisiaan (kuva 8, 

sivu 20), voidaan yhtä niistä tutkimalla saada tietoa myös muiden käytöksestä samanlai-

sissa olosuhteissa. Näistä syistä juuri IMPA:ta pidettiin tutkimuksen tärkeimpänä ana-

lyyttinä. IMPA:n molekyylirakenne on esitetty kuvassa 10. 
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Kuva 10: Isopropyylimetyylifosfonihappo (IMPA) 

 

6.2.3 MPA 

Metyylifosfonihappo, lyhenteeltään MPA, on tabuunia lukuun ottamatta kaikkien her-

mokaasujen viimeinen hydrolyysituote. Täten se on merkittävä markkeri hermokaasu-

jen käytön osoittamisessa, vaikkei olekaan spesifinen millekään hermokaasulle. Metyyli-

fosfonihappo on erittäin poolinen molekyyli, ja pahamaineisen hankala analysoitava kaa-

sukromatografisilla menetelmillä. Metyylifosfonihapon molekyylirakenne on esitetty ku-

vassa 11. 

 

 

Kuva 11: Metyylifosfonihappo (MPA) 
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6.3 Matriisit 

Kuten aiemmin todettiin, sariinin haihtuvuus on samaa luokkaa kuin veden. Siksi se käy-

tettäessä on usein nestemäisenä, pisaroituu, ja laskeutuu erilaisille pinnoille. Tällä pe-

rusteella työhön valittiin erilaisia matriiseja, joista analyyttejä pyrittiin uuttamaan analy-

soitaviksi. Tarkoitus oli valita materiaaleja joita olisi hyvin tarjolla, oli hyökkäys tapahtu-

nut sitten kaupungissa tai vähemmän urbaanissa ympäristössä. Tutkittaviksi matriiseiksi 

valittiin seuraavat: 

- Ikkunalasi 

- Muovi (LDPE) 

- Maalipinta (titaanidioksidipohjainen vihreä maali, maalattu metallille) 

- Puuvillakangas (siniseksi värjätty, laboratoriotakista) 

- Puu (kuiva mäntylauta) 

- Puhdas kvartsihiekka (Sibelco Nilsiän kvartsi) 

- Luonnonhiekka (kerätty laboratorion pihalta) 

- Multamaa (kukkamulta) 

Tästä eteenpäin lasista, muovista, maalipinnasta, puusta ja kankaasta käytetään yh-

teisnimitystä ”kiinteät näytteet”, ja kvartsista, hiekasta ja mullasta yhteisnimitystä 

”maanäytteet”. 

Jotta maa-ainesten tasalaatuisuudesta voitiin varmistua, poistettiin sekä luonnon-

hiekasta että kukkamullasta isoimmat kivet ja kasvinosat käsin. Tämän jälkeen niitä kui-

vattiin 100 oC lämpötilassa 24 tunnin ajan, jonka jälkeen materiaalit seulottiin ja käyttöön 

otettiin hienojakoisin fraktio, raekoko alle 0,5 mm. Kvartsihiekka oli valmiiksi seulottua 

ja puhdistettua, joten sitä ei tarvinnut esikäsitellä. Kaikki matriisimateriaalit säilytettiin 

laboratoriossa vetokaapissa avonaisissa astioissa, jotta niiden kosteus asettuisi normaa-

lin ilmankosteuden tasolle.  

 

6.4 Työn yleiskuvaus 

Kuten aiemmin mainittiin, IMPA:n todettiin olevan käytännön sovellusten kannalta tut-

kimuksen tärkein analyytti. Myös muut analyytit olivat luonnollisesti mukana useimmissa 

kokeissa, mutta tuloksissa tärkeimpinä pidettiin IMPA:n tuloksia.  
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IMPA:n uuttamista lasilta, metallilta, ja muilta kiinteiltä materiaaleilta kokeiltiin monin 

tavoin, parametreja vähän kerrassaan muuttaen. Aluksi IMPA:a oli laitettu materiaaleille 

dikloorimetaaniliuoksena, myöhemmin käytettiin puhdasta IMPA:a. Myös liuotinta vaih-

dettiin dikloorimetaanista pyridiiniin, jolla huomattiinkin saatavan parhaat tulokset. Lo-

pullisella, pyridiiniuuttoon perustuvalla menetelmällä määritettiin havainnointirajat la-

silta ja maalipinnalta. 

Uuttoa yritettiin aluksi samalla menetelmällä myös maanäytteiltä. Menetelmä ei kui-

tenkaan toiminut hyvin, joten siihen koitettiin jälleen tehdä pieniä muutoksia. Yritettiin 

muun muassa suorittaa uutto mikroaaltoavusteisesti paineastiassa, tai suorittaa silylointi 

suoraan matriisissa mikroaaltoavusteisesti. Mikään muutos ei kuitenkaan parantanut 

saavutettuja tuloksia, vaan parhaat tulokset oli saatu alkuperäisellä, mahdollisimman yk-

sinkertaisella uuttomenetelmällä.  

 

6.5 Tutkittavien ionien määritys 

Tutkimuksen aluksi oli määriteltävä tutkittavat massat, joita kustakin analyytistä massa-

spektrometrilla seurattaisiin. Tätä varten valmistettiin tutkittavista aineista kantaliuok-

set n. 10 mg/mL pitoisuuteen. Liuottimena käytettiin dikloorimetaania. Kantaliuosten 

pitoisuudet olivat seuraavat: 

- DIMP: 11,39 mg/mL 

- IMPA: 10,33 mg/mL 

- MPA: 7,10 mg/mL 

- Dodekaani (sisäinen standardi): 10,38 mg/mL 

MPA:n pitoisuus on muita analyyttejä pienempi, sillä reagenssi loppui kesken. MPA ei 

liuennut hyvin dikloorimetaaniin, joten standardiliuokseen lisättiin 10 til.-% metanolia, 

jotta MPA saataisiin liukenemaan. 

GC-MS-ajoa varten liuokset laimennettiin suoraan analyysipulloon pipetoimalla pul-

loon 1 mL dikloorimetaania, 5 µL kutakin standardiliuosta ja 5 µL silylointireagenssia. 

Näytteen annettiin reagoida huoneenlämmössä 15 minuutin ajan ennen kuin se ajettiin 

GC-MS:llä skannausohjelmalla.  

GC-MS:n asetukset ja ajoparametrit ovat nähtävissä taulukoissa 2, 3, 4 ja 5. 



30 

 

Taulukko 2: GC-MS:n uuniohjelma 

Initial temp: 40 oC Final temp: 280 oC 

Initial time: 3.00 min Final time: 5.00 min 

Rate: 20.00 oC/min Thermal AUX: 280 oC 

Total time: 20.00 min  

 

Taulukko 3: GC-MS:n inletin asetukset 

Injection volume: 1.00 µL  

Mode: Splitless Total flow: 53.9 mL/min 

Initial temp: 250 oC Gas saver: On 

Pressure: 6.23 psi Saver flow: 20.0 mL/min 

Purge flow: 50.0 mL/min Saver time: 2.00 min 

Purge time: 2.00 min Gas type: Helium 

 

Taulukko 4: GC-MS:n kolonni 

Tyyppi: HP-5MS Pituus: 30 m 

 

Taulukko 5: Massaspektrometrin asetukset 

Acquisition mode: Scan Solvent delay: 6.00 min 

MS Source: 230 oC MS Quad: 150 oC 

 

 

Ajon piikeistä tehtiin haku spektrikirjastosta jotta ne saatiin tunnistettua ja määritet-

tyä kullekin aineelle retentioaika ja tarkkailtavat massa-varaussuhteet (m/z). Kaikki ana-

lyytit erottuivat hyvin ja piikit olivat selkeitä ja vahvoja, mistä pääteltiin silyloinnin on-

nistuneen hyvin. 

Spektrikirjaston perusteella tarkkailtaviksi massa-varaussuhteiksi valittiin seuraavat: 

- DIMP : 97; 123 

- IMPA : 153; 169 

- MPA : 147; 225; 226 

- Dodekaani : 85 
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6.6 Kvantitointimenetelmän luominen 

Kvantitointia varten luotiin GC-MS:lle uusi menetelmä. Ajoparametrit säilytettiin sa-

moina kuin määritettäessä tutkittavia ioneja, sillä aineet olivat erottuneet hyvin ja ajoaika 

oli ollut kohtuullinen. Ajo suoritettiin SIM-moodissa, tarkkaillen vain valittuja massoja 

valituilla retentioajoilla. 

Kvantitointia varten sisäinen standardi lisättiin suoraan liuottimeen jotta sen pitoi-

suus pysyisi vakiona kaikissa näytteissä. Sisäisen standardin pitoisuus oli 2 µg/mL. Muista 

analyyteistä valmistettiin laimentamalla standardiliuokset pitoisuuteen 1mg/mL.  

Valmistettiin standardisuoraa varten liuokset analyysipulloihin pitoisuuksissa 1, 5, 10 

ja 20 µg/mL pipetoimalla niihin vastaavasti 1, 5, 10 ja 20 µL kutakin standardiliuosta sekä 

5 µL silylointireagenssia (BSTFA) ja laimentamalla 1 mL tilavuuteen sisäisen standardin 

sisältävällä dikloorimetaanilla. Annettiin reagoida huoneenlämmössä vähintään 15 mi-

nuutin ajan ja ajettiin GC-MS:llä standardisuoran luomiseksi kullekin analyytille. 

 

6.7 Uuttotestit dikloorimetaanilla 

 

6.7.1 Johdoksenmuodostus matriisissa 

Tutkittiin, olisiko mahdollista muodostaa analyyteistä johdokset suoraan matriisissa, il-

man erillistä uuttovaihetta. Tutkimuksen tässä vaiheessa tutkittavina materiaaleina oli-

vat: 

- Lasi (ikkunalasi, koeputki) 

- LDPE-muovi (laboratoriomuovipullo) 

- Maalipinta (titaanidioksidipohjainen vihreä maali, maalattu metallille) 

Kyseessä olevia materiaaleja on hyvin todennäköisesti kontaminoitunut epäiltäessä 

hermokaasujen käyttöä. Niitä oli myös laboratoriossa hyvin saatavilla. 

Analyyttien uuttamista tutkittavilta materiaaleilta testattiin ensimmäisenä dikloori-

metaanilla. 

Palasia tutkittavaa materiaalia kontaminoitiin pipetoimalla niille 1 mg/mL IMPA stan-

dardiliuosta. Standardiliuosta pipetoitiin palasille 4 µL tai 40 µL. Liuottimen annettiin 
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haihtua pois vetokaapissa, jonka jälkeen palaset siirrettiin koeputkiin joissa oli 4 mL 

sisäisen standardin sisältävää liuotinta sekä 20 µL silylointireagenssia. Näin analysoitavan 

liuoksen analyyttipitoisuus oli joko 1 µg/mL tai 10 µg/mL. Uuttoliuoksesta otettiin näyt-

teet 15 minuutin, 1 tunnin, 2 tunnin ja 24 tunnin kuluttua ja analysoitiin GC-MS:lla. 

Uuton tulokset olivat huonoja. Lähelle 100 % saantoa päästiin ainoastaan lasilla. Muut 

tulokset olivat joko merkittävästi ylisuuria tai lähes olemattoman pieniä. Mittaustulokset 

1 µg/mL analyyttipitoisuudesta on esitetty kuvaajassa 1 ja 10 µg/mL analyyttipitoisuu-

desta kuvaajassa 2. 10 µg/mL analyyttipitoisuuden näytteissä saannot olivat pääsääntöi-

sesti pienempiä kuin 1 µg/mL analyyttipitoisuuden näytteissä. 

 

 

Kuvaaja 1: IMPA:n saantoprosentit eri materiaaleilta 1 µg/mL –pitoisuudessa 
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Kuvaaja 2: IMPA:n saantoprosentit eri materiaaleilta 10 µg/mL -pitoisuudessa 

 

Tuloksista oli hankala löytää selkeää trendiä. Epäillään että ylisuuret saannot saattavat 

johtua sisäisen standardin vasteen vaihtelusta. Myös dikloorimetaanin kykyä liuottaa 

analyyttejä pinnoilta, erityisesti maali- ja muovipinnalta, on ehkä syytä epäillä. Huomat-

tiin myös maalipinnan kuplimista kun dikloorimetaaniin liuotettua analyyttiä pipetoitiin 

pinnalle. Uutettaessa maalipinta turposi, irtosi metallista ja värjäsi dikloorimetaanin vih-

reäksi.  

 

6.8 Uuttoliuottimien vertailutestit 

Koska standardiliuoksia tehtäessä oli huomattu, että ainakin MPA liukeni kohtuullisen 

huonosti dikloorimetaaniin, päätettiin uuttoliuottimeksi testata eri orgaanisia liuottimia. 

Vertailtavat liuottimet olivat dikloorimetaani, asetonitriili ja pyridiini. Muuttujien mini-

moimiseksi johdoksenmuodostusta ei suoritettu matriisissa, vaan analyysipullossa kuten 

kvantitointimenetelmää luotaessa. 

Koeputkeen pipetoitiin 50 µL 10 mg/mL IMPA:n standardiliuosta. Liuottimen annet-

tiin haihtua vetokaapissa. Lisättiin koeputkeen 4 mL liuotinta ja ravisteltiin. 15 minuutin 

kuluttua otettiin 100 µL näyte joka pipetoitiin analyysipulloon. Analyysipulloon lisättiin 

1 mL sisäisen standardin sisältävää dikloorimetaania sekä 10 µL silylointireagenssia. An-
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nettiin reagoida vähintään 15 minuutin ajan ja ajettiin GC-MS:lla. Kun liuottimen lisää-

misestä koeputkeen oli kulunut 1 tunti, otettiin uusi näyte analyysipulloon ja käsiteltiin 

vastaavalla tavalla.  

Vertailuna tehtiin suoraan liuottimiin, ilman haihdutusta, tehdyt referenssinäytteet. 

50 µL 10 mg/mL IMPA:n standardiliuosta pipetoitiin 4 mL:aan liuotinta. 100 µL tätä 

liuosta pipetoitiin 1 mL:aan sisäisen standardin sisältävää dikloorimetaania. Liuokseen 

lisättiin 10 µL silylointireagenssia, annettiin reagoida huoneenlämmössä vähintään 15 

minuutin ajan ja analysoitiin GC-MS:lla. 

Kaikissa dikloorimetaanilla liuotetuissa näytteissä saannot olivat todellista arvoa al-

haisemmat. Pyridiinillä ja asetonitriilillä saannot olivat puolestaan todellista arvoa suu-

remmat. Erityisesti asetonitriilin arvot poikkesivat todellisesta huomattavan paljon. Py-

ridiinin tulokset olivat lähimpänä todellisia arvoja joten sen todettiin olevan paras liuotin 

käytettäväksi uutossa. Pyridiinin tiedetään toimivan katalyyttinä silylointireaktioissa, jo-

ten se mahdollisesti selittää todellista pitoisuutta suuremmat saannot, sillä silylointi voi 

tapahtua täydellisemmin kuin standardisuoraa tehtäessä, jolloin pyridiiniä ei käytetty. 

Kuvaajassa 3 on esitetty eri liuottimilla saavutettujen saantojen eroavaisuus todellisesta 

arvosta. Kuviossa saannon virheellisyys 0 % merkitsee 100 % saantoa. Näiden tulosten 

perusteella valittiin pyridiini tästä eteenpäin käytettäväksi uuttoliuottimeksi.  
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Kuvaaja 3: Saannon virheellisyys eri liuottimilla 

 

6.9 Sisäinen standardi 

Tehtäessä liuottimien vertailumittauksia, huomattiin sisäisenä standardina käytetyn do-

dekaanin vasteiden vaihtelevan suuresti, josta johtuen jopa standardinäytteitä jouduttiin 

mittaamaan monta kertaa jotta saatiin luotettavia tuloksia. Asiaa päätettiin tutkia tar-

kemmin tekemällä tarkistusmittauksia.  

Aluksi analysoitiin pelkästään sisäisen standardin sisältävä dikloorimetaani (1 mL). 

Seuraavaksi samoihin näytepulloihin lisättiin 10 µL 1 mg/mL isopropyylimetyylifosfoni-

happoa (IMPA) sekä 20 µL silylointireagenssia (BSTFA). Näytteet analysoitiin uudelleen, 

jonka jälkeen samoihin näytepulloihin lisättiin 100 µL pyridiiniä tai asetonitriiliä, jonka 

jälkeen näytteet analysoitiin kolmannen kerran. Kuvaajassa 4 on näkyvillä esimerkki do-

dekaanin vasteen vaihtelusta samasta näytepullosta tehdyissä mittauksissa. Kuviossa 

näytteet 1-3 on tehty samaan näytepulloon edellä kuvatulla menetelmällä, samoin kuin 

näytteet 4-6. Kuviosta nähdään dodekaanin vasteen nousevan noin kymmenkertaiseksi 

analysoitaessa näyte 4 toisen kerran. Näin ei pitäisi tapahtua, vaan vasteen pitäisi pysyä 

samassa kokoluokassa, kuten näytteissä 1-3 tapahtuu. 
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Kuvaaja 4: Dodekaanin antamat vasteet testimittauksissa 

 

Tästä syystä päätettiin vaihtaa sisäistä standardia. Testattavaksi sisäiseksi standardiksi 

valittiin 1-kloorinaftaleeni, sillä rakenteensa ja kloorin isotooppipatterin vuoksi se muo-

dostaa helposti selkeästi tunnistettavan molekyyli-ionin. On myös epätodennäköistä 

että siitä fraktioituisi muiden analyyttien mittausta häiritseviä ioneja. 1-kloorinaftaleenin 

molekyylirakenne on esitetty kuvassa 12. 

 

Kuva 12: 1-kloorinaftaleeni 
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Skannausajon perusteella 1-kloorinaftaleenille määritettiin tarkkailtaviksi massoiksi 

seuraavat: 

- 162 (molekyyli-ioni, 35Cl) 

- 164 (molekyyli-ioni, 37Cl) 

1-kloorinaftaleenin testaamiseksi valmistettiin näytteitä joista osassa oli ainoastaan 

dikloorimetaania ja 2 µg/mL 1-kloorinaftaleenia, osassa myös muita analyyttejä. Mittauk-

sia suoritettiin eri päivinä. Kaikissa mittauksissa 1-kloorinaftaleenin antamat vasteet oli-

vat samaa suuruusluokkaa. Mittausten tuloksia on nähtävissä kuvaajassa 5, josta nähdään 

tulosten vaihtelun olevan selkeästi pienempää kuin dodekaanilla. Tästä pääteltiin että 1-

kloorinaftaleeni soveltuu hyvin käytettäväksi sisäisenä standardina. 

 

 

Kuvaaja 5: 1-kloorinaftaleenin antamat vasteet testimittauksissa 

 

6.10 Uuttotestit pyridiinillä 

Uuttotestejä jatkettiin tutkimalla IMPA:n uuttoa maalatulta metallipinnalta pyridiinillä. 

Metallinpaloja kontaminoitiin pipetoimalla niille 50 µL 10 mg/mL IMPA-liuosta. Liuotti-

men annettiin haihtua vetokaapissa n. 30 minuuttia, jonka jälkeen metallinpalat siirrettiin 

koeputkiin ja niiden päälle pipetoitiin 4 mL pyridiiniä. Putkia ravisteltiin hetki, jonka jäl-

keen liuoksesta otettiin 100 µL näyte joka lisättiin 1 mL:aan dikloorimetaania (sis. 2 

µg/mL 1-kloorinaftaleenia). Seokseen lisättiin 10 µL silylointireagenssia (BSTFA), jonka 
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jälkeen se vedettiin ruiskuun ja suodatettiin ruiskusuodattimen läpi analyysipulloon mah-

dollisten maalihiukkasten poistamiseksi. Ennen GC-MS-analyysin käynnistämistä näyt-

teen annettiin seistä huoneenlämmössä vähintään 15 minuuttia, jotta silylointi ehtii ta-

pahtua. Koeputkesta otettiin uudet näytteet myös 15; 60; 120 ja 240 minuutin kuluttua 

pyridiinin lisäämisestä. Joka kerralla otettiin kolme rinnakkaisnäytettä, jotka mitattiin 

peräkkäin.  

Tuloksia tarkastellessa huomattiin parhaat saannot saatavan lyhimmillä uuttoajoilla. 

Saantoprosentti laski ensimmäisen näytteenoton 82:sta prosentista alle 40 prosenttiin 

240 minuutin kuluttua otetussa näytteessä. Koska IMPA oli dikloorimetaaniliuoksena, 

on sen pipetointi suhteellisen epävarmaa joten 82 % saantoa voidaan pitää lähes täydel-

lisenä. Saantoprosentit uuttoajan funktiona on esitetty kuvaajassa 6. 

 

 

Kuvaaja 6: IMPA:n saantoprosentti uuttoajan funktiona 

 

Huomioitiin pyridiinin liuottavan maalia suhteellisen tehokkaasti. Jo 15 minuutin uu-

ton jälkeen liuos oli alkanut vihertää hiukan. Pidemmillä uuttoajoilla liuos oli täysin vih-

reää ja siellä kellui maalihiukkasia. Lisättäessä silylointireagenssia liuoksen vihreä väri 

heikkeni hiukan. Koska saanto huononi uuttoajan pidentyessä, pääteltiin että pyridiini 

uuttaa IMPA:n maalipinnalta lähes välittömästi, ja pidemmillä uuttoajoilla maalista liuke-
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ettei maali häiritsisi analyysiä, oli siinä tutkimuksessa IMPA silyloitu ennen maalia sisäl-

tävän liuottimen lisäystä analyysipulloon. Tällä kertaa maalista mahdollisesti liuenneilla 

komponenteilla oli kuitenkin mahdollisuus reagoida silylointireagenssin kanssa, jolloin 

ne mahdollisesti voisivat tuottaa häiriöioneja. Tätä epäilystä tuki myös liuoksen vihreän 

värin heikkeneminen silylointireagenssia lisättäessä.   

 

6.10.1 IMPA:n haihtumisajan vaikutus 

Seuraavaksi päätettiin tutkia minkälainen vaikutus IMPA:n maalipinnalla viettämällä ajalla, 

ns. haihtumisajalla, on uuttotuloksiin. Tämä toteutettiin kontaminoimalla maalattuja me-

tallinpaloja pipetoimalla niille 50 µL 10 mg/mL IMPA-liuosta. Liuoksen annettiin olla pin-

nalla 2 minuuttia, 1 tunti, 4 tuntia, 24 tuntia tai 48 tuntia ennen kuin kyseinen metallin-

pala siirrettiin koeputkeen jossa oli 4 mL pyridiiniä. Putki ravisteltiin ja siitä otettiin 100 

µL näyte joka lisättiin 1 mL:aan dikloorimetaania (sis. 2 µg/mL 1-kloorinaftaleenia). 

Seokseen lisättiin 10 µL silylointireagenssia (BSTFA), jonka jälkeen se vedettiin ruiskuun 

ja suodatettiin ruiskusuodattimen läpi analyysipulloon mahdollisten maalihiukkasten 

poistamiseksi. Ennen GC-MS-analyysin käynnistämistä näytteen annettiin seistä huo-

neenlämmössä vähintään 15 minuuttia, jotta silylointi ehtii tapahtua. Koeputkesta otet-

tiin uudet näytteet myös 30 ja 60 minuutin kuluttua pyridiinin lisäämisestä. 

Analyysituloksia tarkastellessa huomattiin uuton saannon pienenevän sitä enemmän, 

mitä pidempään IMPA oli kosketuksissa maalipinnan kanssa. Saannon pieneneminen oli 

vähäisempää pidemmillä uuttoajoilla. Tästä voidaan päätellä että IMPA assosioituu maa-

liin sitä enemmän, mitä pidempään se on maalin kanssa kosketuksissa, ja pidempi uutto-

aika auttaa irrottamaan IMPA:n maalista liuokseen paremmin kuin lyhyt uutto. Pitkillä, 

yli 4 h, haihtumisajoilla pitkäkään uuttoaika ei pysty kuitenkaan nostamaan saantopro-

senttia merkittävästi vaan se jää hyvin alhaiseksi. Tunnissa maali on myös käytännössä 

kokonaan liuennut pyridiiniin, joten sitä pidemmät uuttoajat lienevät turhia. Analyysin 

tuloksia on esitetty kuvaajassa 7. 
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Kuvaaja 7: IMPA:n haihtumisajan vaikutus saantoihin maalipinnalta 

 

Epäiltiin että IMPA:n pienet saannot pitkään haihtuneissa näytteissä saattavat johtua 

sen hajoamisesta MPA:ksi. Tämän testaamiseksi tehtiin uudet standardisuorat joissa 

myös MPA oli mukana ja analysoitiin aiempia 24 h ja 48 h haihtuneita näytteitä uudelleen. 

Näissä näytteissä MPA:n pitoisuus oli kuitenkin merkityksettömän pieni. Jos IMPA olisi 

hajonnut MPA:ksi, olisi IMPA:n ja MPA:n yhteenlasketun pitoisuuden pitänyt olla lähellä 

IMPA:n alkuperäistä pitoisuutta. Näin ei ollut, joten voidaan päätellä ettei IMPA hajoa 

MPA:ksi tässä tapauksessa, eli pienten saantojen täytyy johtua jostain muusta. Mahdol-

lisia syitä voivat olla IMPA:n niin vahva assosioituminen maalipintaan, ettei pyridiini pysty 

sitä irrottamaan liuokseen, tai että IMPA todellakin haihtuu liuottimen mukana ilmaan. 

IMPA on normaaliolosuhteissa jäykkäliikkeinen, huonosti haihtuva neste, joten sen haih-

tumista ilmaan pidettiin epätodennäköisenä. Varsinkin kun liuotin haihtuu pinnalta jo 

muutamissa minuuteissa. Asiaa päätettiin kuitenkin tutkia tekemällä lasipinnalta saman-

laiset analyysit kuin maalipinnalta oli tehty. Lasipinnat kontaminoitiin pipetoimalla niille 

50 µL 10 mg/mL IMPA-liuosta. Liuoksen annettiin olla pinnalla 2 minuuttia, 1 tunti, 4 

tuntia, 24 tuntia tai 48 tuntia ennen kuin kyseinen lasinpala siirrettiin koeputkeen jossa 

oli 4 mL pyridiiniä. Putki ravisteltiin ja siitä otettiin 100 µL näyte joka lisättiin 1 mL:aan 

dikloorimetaania (sis. 2 µg/mL 1-kloorinaftaleenia). Seokseen lisättiin 10 µL silylointi-

reagenssia (BSTFA). Ennen GC-MS-analyysin käynnistämistä näytteen annettiin seistä 

huoneenlämmössä vähintään 15 minuuttia, jotta silylointi ehtii tapahtua. Koeputkesta 
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otettiin uudet näytteet myös 30 ja 60 minuutin kuluttua pyridiinin lisäämisestä. Mittaus-

ten tuloksia on esitetty taulukossa 6.  

 

Taulukko 6: IMPA:n haihtumisaikatutkimuksen tuloksia lasipinnalta 

Haihtumis-
aika (h) 

Saanto, uutto-
aika 1 min 

Saanto 
(%) 

Saanto, uutto-
aika 30 min 

Saanto 
(%) 

Saanto, uutto-
aika 60 min 

Saanto 
(%) 

1 11,4 91,2 11,6 92,8 10,85 86,8 

4 11,37 90,96     

24 8,28 66,24 10,91 87,28 9,24 73,92 

48 10,81 86,48 8,46 67,68 8,44 67,52 
 

Taulukossa esitetyistä tuloksista voidaan nähdä, että haihtumisajalla ei ole käytän-

nössä merkitystä saannon kannalta, kun otetaan huomioon mittausten välinen vaihtelu. 

Pitkäänkin haihdutetuista näytteistä saatiin hyviä saantoja, eikä tuloksissa ollut havaitta-

vissa merkittävää trendiä haihtumisajan tai uuttoajan suhteen. Tästä pääteltiin etteivät 

IMPA:n huonot saannot maalipinnalta tehdyissä pitkän haihtumisajan mittauksissa joh-

tuneet IMPA:n haihtumisesta ilmaan, vaan IMPA:n täytyy assosioitua maalipintaan. 

6.10.2 Uusintamittaukset puhtaalla IMPA:lla   

Analyysit päätettiin uusia käyttämällä kontaminointiin puhdasta, laimentamatonta 

IMPA:a. Tällä kertaa kontaminoitiin maalipinnan ja lasin lisäksi myös LDPE-muovia ja 

puunkappaleita. Kontaminointi suoritettiin pipetoimalla pinnalle 1 µL puhdasta neste-

mäistä IMPA:a ja levittämällä pisara ruiskun kärjellä. Odotettiin 2, 4, 24 tai 48 tuntia, 

jonka jälkeen siirrettiin kontaminoitu kappale koeputkeen jossa oli 4 mL pyridiiniä. Ra-

visteltiin putkea ja otettiin 50 µL näyte, joka lisättiin 1 mL:aan dikloorimetaania (sis. 2 

µg/mL 1-kloorinaftaleenia). Lisättiin 10 µL silylointireagenssia (BSTFA), annettiin rea-

goida vähintään 15 minuutin ajan ja ajettiin GC-MS:llä. Näin valmistetulla näytteellä 

IMPA:n pitoisuus on teoriassa 12,5 µg/mL.  

Maalipinnalla, muovilla ja lasilla lähes kaikki tulokset olivat suhteellisen hyviä. Kuivu-

misajan vaikutus saantoihin on hyvin pieni, vasta 48 h kuivumisajalla huomataan selkeä 

pudotus saannoissa. Tällöinkään pudotus ei ole hyvin suuri.  

Kuvaajassa 8 on esitetty IMPA:n saantoprosentit kaikilta materiaaleilta yhden minuu-

tin uuton jälkeen. 



42 

 

 

Kuvaaja 8: Puhtaan IMPA:n saannot eri materiaaleilta 

 

Kuvaajasta 8 voidaan nähdä, että lasipinnalta mitatut tulokset ovat lähes 100 % yhtä 

lukuun ottamatta kaikissa mittauksissa. Myös maalipinnalta ja muovilta saadut tulokset 

ovat hyviä. Voidaan päätellä ettei puhdas IMPA juurikaan assosioidu maaliin tai muoviin, 

vaan maalilla aiemmin havaittu assosioituminen on johtunut IMPA:n liuottimena käyte-

tyn dikloorimetaanin vaikutuksesta maaliin. Muovilla assosioitumista ei aiemmissa mit-

tauksissa huomattu, sillä käytetty LDPE-muovi on hyvin dikloorimetaania kestävä mate-

riaali. Jos verrataan maali- ja muovipinnoilta saatuja tuloksia lasipinnalta saatuihin tulok-

siin, huomataan jonkin verran assosioitumista kuitenkin tapahtuvan sillä lasipinnalta saa-

dut tulokset ovat hiukan suurempia. Jos saantojen putoaminen johtuisi IMPA:n haihtu-

misesta ilmaan, lasipinnalta saataisiin samanlaisia tuloksia kuin muiltakin materiaaleilta. 

Puunkappaleilta saadut tulokset erosivat jonkun verran lasilta, muovilta ja maalilta 

saaduista tuloksista. Tulokset ovat nähtävissä kuvaajassa 9. Tuloksista on nähtävissä sel-

keä trendi, jossa saanto laskee kuivumisajan funktiona, ja pidemmällä uuttoajalla saadaan 

parempi saanto. Tämä todennäköisesti johtuu puun huokoisuudesta joka sallii IMPA:n 

imeytyä materiaaliin. IMPA:n viettäessä pidemmän aikaa puun pinnalla, se ehtii imeytyä 

syvemmälle eikä ole enää yhtä hyvin saatavissa uuttamalla. 
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Kuvaaja 9: Puhtaan IMPA:n saannot puulta 

 

6.10.3 Kangasnäyte 

IMPA:n uuttamista testattiin myös kankaalta. Näytteeksi valittiin laboratoriotakista lei-

kattu puuvillakangas. Käytettiin sekä siniseksi värjättyä että valkoista kangasta. Kankaista 

leikattiin noin 5 cm x 5 cm kokoisia kappaleita, jotka kontaminoitiin pipetoimalla niille 

100 µL 1,34 mg/mL IMPA-liuosta. Osa näytteistä kuivattiin lämpökaapissa 40 OC läm-

pötilassa 4 tunnin ajan, ja osa eksikkaattorissa 24 tunnin ajan. Kuivattuihin näytteisiin 

lisättiin 10 mL pyridiiniä (sis. 2 µg/mL 1-kloorinaftaleenia). Näytteistä otettiin aliotokset 

välittömästi sekä 60 minuutin kuluttua pyridiinin lisäämisestä. Aliotosten koko oli 1 mL 

ja niitä otettiin kustakin näytteestä 3 kpl. Analyysipulloihin lisättiin myös 10 µL silyloin-

tireagenssia ja näytteitä silyloitiin 30 minuutin ajan vesihauteessa 55 OC lämpötilassa 

ennen GC-MS-analyysiä. 

 

Tulokset olivat kaikilta näytetyypeiltä täysin olemattomia, parhaimmillaan saanto oli 

n. 3 %. Pyridiini liuotti sinisestä kankaasta väriainetta, jonka epäiltiin olevan mahdollinen 

syy huonoihin saantoihin, sillä sinisestä kankaasta tehdyt näytteet analysoitiin ennen val-

keasta kankaasta tehtyjä näytteitä. Epäiltiin että jokin väriaineen komponentti mahdolli-

sesti silyloituu, jolloin silylointireagenssia ei riitä fosfonihappojen silyloitumiseen. Valke-

alta kankaalta saadut yhtä huonot tulokset kuitenkin vahvistivat teorian vääräksi. Tultiin 
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johtopäätökseen että fosfonihappojen täytyy assosioitua kankaaseen niin tehokkaasti, 

ettei niitä saada pyridiinillä siitä uutettua.  

 

6.10.4 Kangasnäyte, valmiiksi silyloitu IMPA 

Päätettiin tutkia tarkemmin miksi analyyttien uutto kankaalta epäonnistui, ja assosioitu-

vatko myös silyloidut fosfonihapot kankaaseen. Otettiin aiemmin tehtyjä ja analysoituja 

näytteitä joista oli saatu hyvät saannot ja altistettiin niitä kankaalle laittamalla analyy-

sipulloissa olevien näytteiden sekaan pieniä tilkkuja sinistä kangasta. Pulloja ravisteltiin 

ja niiden annettiin seistä noin 15 minuutin ajan ennen GC-MS-analyysin käynnistämistä. 

Koska näytteet tehtiin yhtä aikaa, oli ajojärjestyksessä viimeisinä olleiden näytteiden al-

tistus kankaalle pisin. 

Tuloksista on selkeästi nähtävissä saantojen lasku kangaskontaktin seurauksena, ver-

rattuna ennen kangaskontaktia mitattuihin tuloksiin. Lisäksi on huomattavissa saannon 

selkeä lasku altistusajan funktiona, joka on esitetty kuvaajassa 10. Mitä pidempään näyte 

on ollut kosketuksissa kankaan kanssa, sitä suurempi on saannon pudotus. Voidaan ve-

tää johtopäätös että sekä silyloidut että silyloimattomat fosfonihapot assosioituvat kan-

kaaseen tehokkaasti.  

 

 

Kuvaaja 10: Kankaan vaikutus saantoon altistusajan funktiona 
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6.11 Havaitsemisrajojen määrittäminen 

Osalle tutkituista matriiseista määritettiin IMPA:n havaitsemisrajat käytetylle laitteelle ja 

menetelmälle. havaitsemisrajat määritettiin mittaamalla suuri määrä näytteitä ja nolla-

näytteitä sattumanvaraisessa järjestyksessä, ja tutkimalla nollanäytteiden antamia vas-

teita. Koska menetelmässä käytettiin sisäistä standardia, tutkittu suure oli IMPA:n ja 

sisäisen standardin vasteiden suhde. Havaitsemisrajaa vastaava vasteiden suhde lasket-

tiin kaavalla 143. 

𝐻𝑎𝑣𝑎𝑖𝑡𝑠𝑒𝑚𝑖𝑠𝑟𝑎𝑗𝑎 = 𝑡∝ ∗ 𝑆�̅� 

Kaavassa 1 tα on Studentin t-taulukosta vapausasteiden ja halutun luottamusvälin mu-

kaan valittu kerroin, ja 𝑆�̅� on mitattujen nollanäytteiden IMPA:n ja sisäisen standardin 

välisten suhteiden keskihajonta. 

Saatu havaitsemisrajan arvo sijoitettiin y:n paikalle kalibrointisuoran yhtälöön ja rat-

kaistiin yhtälö x:n suhteen. Kalibrointisuoran yhtälö on esitetty kaavassa 2 ja esimerk-

kisijoitus kaavassa 3.  

𝑦 = 2,799 ∗ 10−2 ∗ 𝑥2 + 1,235𝑥 

𝑥 =
−1,235 ± √1,2352 − 4 ∗ 2,799 ∗ 10−2 ∗ 0

2 ∗ 2,799 ∗ 10−2

= {
𝑥 = −44,1308 (𝑒𝑖 𝑚𝑎ℎ𝑑𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛)
𝑥 = 0,00788794                               

 

Näin saatu x:n arvo on IMPA:n ja sisäisen standardin konsentraatioiden suhde kalib-

rointisuoralla. Tästä saadaan IMPA:n konsentraatio kertomalla sisäisen standardin kon-

sentraatio saadulla x:n arvolla. Kaavamuodossa tämä on esitetty kaavassa 4. 

[𝐼𝑀𝑃𝐴]

[𝐼𝑆𝑇𝐷]
= 𝑥 → [𝐼𝑀𝑃𝐴] = 𝑥 ∗ [𝐼𝑆𝑇𝐷] 

 

6.11.1 Havaitsemisraja ilman matriisia 

Valmistettiin standardi nollanäyte pipetoimalla 5 mL mittapulloon 100 µL silylointirea-

genssia ja täyttämällä pullo merkkiin pyridiinillä (sis. 2 µg/mL 1-kloorinaftaleenia). Val-

mistettiin myös vastaava IMPA-standardinäyte samalla tavoin, mutta pulloon pipetoitiin 

myös 5 µL 1 mg/mL IMPA:n dikloorimetaaniliuosta. Pulloja lämmitettiin vesihauteessa 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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55 OC lämpötilassa 30 minuutin ajan, jonka jälkeen molemmista pulloista otettiin 20 

aliotosta analyysipulloihin. Ennen pullojen analysoimista GC-MS:lle ajettiin IMPA:n stan-

dardisuora. Nollanäytteille ja IMPA:a sisältäville näytteille luotiin satunnaisjärjestys-

generaattorilla [random.org] sattumanvarainen ajojärjestys jossa ne analysoitiin. Näin 

varmistettiin, ettei havaitsemisrajaan vaikuta se, ettei ajossa olisi analyyttiä sisältäviä 

näytteitä, vaan tilanne vastaisi mahdollisimman hyvin todellista analyysitilannetta mah-

dollisine analyyttijäämineen (ns. ”carry-over”). Vaikka analyyseissä ei tähän asti ollutkaan 

huomattu tätä ilmiötä, haluttiin ottaa varman päälle, sillä taisteluaineiden ollessa ky-

seessä väärä positiivinen tunnistus on hyvin vakava asia.  

Havaitsemisraja laskettiin 97,5 % luottamusvälillä. Koska analysoituja nollanäytteitä 

oli 20, on vapausasteiden määrä {näytemäärä-1}, eli 19. Tällöin Studentin t-taulukosta 

saatava kerroin tα saa arvon 2,093. Mitattujen nollanäytteiden IMPA:n ja sisäisen stan-

dardin vasteiden välinen keskihajonta 𝑆�̅� oli 0,0034056. Sijoittamalla nämä arvot kaavaan 

1 havaitsemisrajan arvoksi saadaan 0,007127871. Sijoittamalla tämä standardisuoran yh-

tälöön (kaava 2) saadaan IMPA:n ja sisäisen standardin väliseksi suhteeksi 0,0057708, ja 

tästä kaavalla 4 IMPA:n konsentraatioksi havaitsemisrajalla 0,0115 ng/µL, eli 11,5 µg/L. 

 

6.11.2 Havaitsemisraja maalipinnalla 

Maalattu metallipinta matriisina nollanäyte valmistettiin laittamalla pala maalattua metal-

lia hioskorkilliseen erlenmeyer-kolviin ja pipetoimalla päälle 5 mL pyridiiniä (sis. 2 µg/mL 

1-kloorinaftaleenia) ja 100 µL silylointireagenssia (BSTFA). Annettiin näytteen seistä 

huoneenlämmössä 1 tunnin ajan, jonka jälkeen liuos suodatettiin maalihiukkasten pois-

tamiseksi ja siitä otettiin analyysipulloihin 20 aliotosta. Analyysipulloja lämmitettiin vielä 

30 minuutin ajan 55 OC lämpötilassa vesihauteessa ennen analyysiä. Satunnaisjärjestys-

generaattorilla luotiin sattumanvarainen ajojärjestys, jossa oli mukana myös 20 IMPA:a 

sisältävää näytettä, jossa näytteet analysoitiin. 

Koska näytteitä oli 20 kpl ja havaitsemisraja laskettiin 97,5 % luottamusvälillä, tuli 

kertoimen tα arvoksi 2,093. Mitattujen nollanäytteiden IMPA:n ja sisäisen standardin vas-

teiden välinen keskihajonta 𝑆�̅� oli 0,0055861. Näistä arvoista saatiin kaavalla 1 havaitse-

misrajan arvoksi 0,011691603. Standardisuoran yhtälöstä (kaava 2) saadaan tällä arvolla 

IMPA:n ja sisäisen standardin väliseksi suhteeksi 0,00946485, ja tästä kaavalla 4 IMPA:n 

konsentraatioksi havaitsemisrajalla 0,0189 ng/µL, eli 18,9 µg/L. 
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6.12 Maanäytteet 

 

6.12.1 Normaali uutto 

Maanäytteitä otettiin haihdutusmaljalle laboratoriolusikallinen. Näytteisiin lisättiin 

IMPA:a 10 mg/mL dikloorimetaaniliuoksena siten, että lopullinen määrä näytteessä oli 

2500 µg, eli 250 µL. Koska tosielämän sovelluksessa luonnosta kerätty maa-aines luul-

tavasti sisältäisi kosteutta, joka häiritsee silylointia, kuivattiin maanäytteitä kontaminoin-

nin jälkeen laboratoriouunissa. Kuivausaika oli 4, 24 tai 48 tuntia ja kuivauslämpötila 40 

oC. Kaikkien analyyttien kiehumispisteet ovat yli 90 oC, joten uskottiin, ettei niitä haih-

tuisi kuivauksen aikana liikaa.  

Kuivauksen jälkeen maanäytteet siirrettiin koeputkiin ja niihin lisättiin 10 mL pyridii-

niä. Näyte ravisteltiin ja siitä otettiin 50 µL analyysiputkeen jossa oli 1 mL dikloorime-

taania (sis. 2 µg/mL 1-kloorinaftaleenia). Tällöin lopullisen näytteen analyyttipitoisuus oli 

n. 12,5 µg/mL. Lisättiin 20 µL silylointireagenssia (BSTFA), annettiin reagoida vähintään 

15min ja ajettiin GC-MS:llä. Joka näytteestä otettiin myös toinen aliotos analysoitavaksi 

60 minuuttia pyridiinin lisäämisen jälkeen. 

IMPA:n saannot vaihtelivat hiukan yli sadasta prosentista (kvartsihiekka) alle neljään-

kymmeneen prosenttiin (luonnonhiekka). IMPA:n saannot eri materiaaleilta 1 minuutin 

uuttoajalla 24 h kuivauksen jälkeen ovat nähtävissä kuvaajassa 11. 

  

 

Kuvaaja 11: IMPA:n saannot 24 h kuivauksen ja 1 min uuton jälkeen 
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Eri kuivausaikojen ei havaittu aiheuttavan suuria muutoksia tuloksiin, vaan saannot 

pysyivät samassa kokoluokassa. Monessa tapauksessa tulokset hiukan pienenivät kui-

vausajan pidetessä, mutta trendi ei ollut selkeä. Pidempi uuttoaika puolestaan suurensi 

saantoja hiukan, mutta ero lyhyemmällä uuttoajalla saavutettuihin saantoihin oli suhteel-

lisen pieni.  

 

6.12.2 Johdoksenmuodostus matriisissa mikroaaltoavusteisesti 

Seuraavaksi päätettiin testata johdoksenmuodostusta suoraan maa-aineksessa. Maa-ai-

neksia laitettiin kuivausastioihin pieni laboratoriolusikallinen. Näytteisiin lisättiin IMPA 

1 mg/ml dikloorimetaaniliuoksena. Liuosta pipetoitiin näytteisiin 50 µl, jolloin kokonais-

pitoisuudeksi tuli noin 50 µg. Näytteitä kuivattiin 40 oC lämpötilassa 24 ja 48 tunnin 

ajan, jonka jälkeen suoritettiin mikroaaltoavusteinen silylointi. Näyte siirrettiin 100 mL 

reaktioputkeen ja päälle pipetoitiin 5 mL pyridiiniä (sis. 2 µg/mL 1-kloorinaftaleenia) 

sekä 50 µL silylointireagenssia (BSTFA). Reaktioputket suljettiin painetiiviisti ja laitettiin 

mikroaaltouuniin. Mikroaaltouunin teho oli 200 W ja reaktioaika 10 min. Näytteiden 

lämpötila nousi korkeimmillaan n. 77 oC reaktion aikana. Reaktion jälkeen näytteiden 

annettiin jäähtyä, ne suodatettiin ruiskusuodattimella ja ajettiin GC-MS:llä. 

IMPA:n saannot olivat parhaita kvartsilta, n. 40 – 50 %. Luonnonhiekalla ja mullalla 

saannot olivat 10 ja 20 % välillä. IMPA:n analyysitulokset 24 h kuivauksen jälkeen ovat 

nähtävissä kuvaajassa 12. 
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Kuvaaja 12: IMPA:n saanto eri matriiseista mikroaaltosilyloinnilla 

 

Tuloksissa ei huomattu lainkaan selkeää trendiä. Suurin osa tuloksista oli huonoja, 

joten voitaneen päätellä että maa-aineksesta liukenee mikroaaltokäsittelyn vaikutuk-

sesta enemmän analyysiä haittaavia aineita, esimerkiksi metalli-ioneja, kuin suoritetta-

essa uutto ilman mikroaaltolämmitystä. Tämä voi johtua ongelmista silyloinnissa. On 

mahdollista että maa-ainekset sisältävät yhdisteitä, jotka mikroaaltojen vaikutuksesta 

silyloituvat tehokkaammin kuin fosfonihapot. Kuivausajalla ei vaikuttanut olevan selkeää 

vaikutusta tuloksiin, sillä osa saannoista oli pienempiä pidemmällä kuivausajalla, kun osa 

taas oli suurempia. 

 

6.12.3 Mikroaaltoavusteinen uutto, normaali silylointi 

Koska mikroaaltoavusteinen silylointi ei ollut kovin toimiva menetelmä, yritettiin uuton 

tehokkuutta parantaa lämmittämällä näytteitä mikroaaltouunissa, mutta ehkäistä sily-

loinnin ongelmia lisäämällä silylointireagenssi liuokseen vasta lämmityksen jälkeen. Pää-

tettiin myös jättää 48 h kuivausaika pois, koska sillä ei ollut selkeää vaikutusta tuloksiin.  

Kuivattuja maa-aineksia laitettiin kuivausastioihin pieni laboratoriolusikallinen. Näyt-

teisiin lisättiin IMPA 1 mg/ml dikloorimetaaniliuoksena. Liuosta pipetoitiin näytteisiin 50 

µl, jolloin kokonaispitoisuudeksi tuli noin 50 µg. Näytteitä kuivattiin 40 oC lämpötilassa 

24 h, jonka jälkeen suoritettiin mikroaaltoavusteinen uutto. Näytteet laitettiin 100 mL 
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reaktioputkiin ja päälle pipetoitiin 5 mL pyridiiniä (sis. 2 µg/mL 1-kloorinaftaleenia). Re-

aktioputket suljettiin painetiiviisti ja laitettiin mikroaaltouuniin. Mikroaaltouunin teho oli 

200 W ja reaktioaika 10 min. Näytteiden lämpötila nousi korkeimmillaan n. 77 astee-

seen reaktion aikana. Reaktion jälkeen näytteiden annettiin jäähtyä, jonka jälkeen niistä 

otettiin 1 mL liuosta analyysipulloihin joihin lisättiin myös 20 µL silylointireagenssia. 

Seoksen annettiin reagoida vähintään 15 minuutin ajan ennen kuin se ajettiin GC-MS:lla. 

Tulokset olivat samaa kokoluokkaa kuin käytettäessä mikroaaltosilylointia. Parhaat 

tulokset saatiin kvartsihiekalta, jonka yli 50 % saanto on varsin kelvollinen. Muilta mat-

riiseilta saannot jäivät alle 20 prosenttiin. Selvästi häiriöionit vaikuttavat lähes yhtä voi-

makkaasti, vaikka silylointi tehtäisiin vasta mikroaaltouuton jälkeen. IMPA:n saannot eri 

matriiseilta mikroaaltouutolla on esitetty kuvaajassa 13. 

 

 

Kuvaaja 13: IMPA:n saanto eri matriiseista, mikroaaltouutto, normaali silylointi 

 

6.12.4 Maanäytteiden uutto- ja silylointitapojen vertailu 
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poja keskenään sekä näytematriisin (maa-aines) että näytteenkäsittelytavan kannalta.  

Kuvaajaan 14 on koottu IMPA:n saannot jaoteltuna matriisin perusteella. Kvartsilta 

on saatu selkeästi parhaat tulokset, vaikka vain yksi niistä on varsinaisesti hyvä saanto. 
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Hiekan ja mullan tulokset ovat keskenään samankaltaisia ja niiden sisäinen vaihtelu on 

suurta. Kuvaajassa 15 on esitetty IMPA:n tulokset jaoteltuna näytteenkäsittelytavan mu-

kaan. Tässä voidaan nähdä normaalin uuttotavan saantojen olevan parhaita, ja niiden 

suhteellinen sisäinen vaihtelu on pienempää kuin muilla näytteenkäsittelytavoilla. 

IMPA:lle normaali uutto vaikuttaa siis sopivan paremmin kuin muut näytteenkäsittelyta-

vat. Se, että kvartsilta on saatu keskimäärin parhaat saannot, ei ole suuri yllätys. Puhdas 

kvartsi sisältää todennäköisesti huomattavasti vähemmän analyysiä häiritseviä kom-

ponentteja kuin luonnonhiekka tai kukkamulta. 

 

 

Kuvaaja 14: IMPA:n saannot jaoteltuna matriisin mukaan 
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Kuvaaja 15: IMPA:n saannot jaoteltuna näytteenkäsittelytavan mukaan 

 

6.13 Saantojen parantaminen 

Koska maanäytteistä saatiin keskimäärin hyvin huonoja tuloksia, lähdettiin etsimään kei-
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rattuna muihin ongelmiin analyysissä. IMPA:n saannot on esitetty kuvaajassa 16. 
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Kuvaaja 16: Kuivauksen vaikutus IMPA:n saantoihin 

 

6.13.2 Lämmityksen vaikutus silyloinnissa 

OPCW:n virallisissa ohjeissa silylointi on suoritettu lämmityksessä44. Vaikka aiemmin 

olikin todettu silyloinnin toimineen hyvin huoneenlämmössä suoritettuna, päätettiin tes-

tata saataisiinko saantoja nostettua tehostamalla silyloinnin tehokkuutta lämmittämällä 

näytteitä. Näytteet valmistettiin pipetoimalla analyysipulloihin 1 mL pyridiiniä (sis. 2 

µg/mL 1-kloorinaftaleenia) ja joko 5 tai 10 µL 1 mg/mL IMPA:n dikloorimetaaniliuosta 

sekä 10 µL silylointireagenssia (BSTFA). Näytteiden annettiin reagoida huoneenläm-

mössä vähintään 15 minuutin ajan, jonka jälkeen ne analysoitiin GC-MS:lla. Analyysin 

jälkeen näytepulloihin vaihdettiin uudet korkit ja ne upotettiin 55 OC lämpöiseen vesi-

hauteeseen 30 minuutin ajaksi. Tämän jälkeen pullot kuivattiin ja näytteet analysoitiin 

uudelleen GC-MS:lla.  

Vesihauteen lämpötilaksi valittiin edellä mainittu 55 OC koska se oli korkein lämpötila 

johon käytettävissä oleva vesihaude saatiin nousemaan. GC-MS-analyysissä käytettiin 

aiemmin luotua standardisuoraa, jota tehtäessä standardeja ei oltu silyloitu lämmitet-

tynä. Tätä ei nähty ongelmana, sillä tässä tapauksessa tärkeintä olisi nähdä muuttuuko 

analyysin tulos lämmityksen johdosta, ei varsinainen tulos itsessään. 

Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikkien näytteiden tulokset nousivat merkittä-
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useimmissa tapauksissa saanto moninkertaistui. Lämmitettyjen ja lämmittämättömien 

näytteiden saantojen vertailu on esitetty kuvaajassa 17. Tulosten perusteella päätettiin 

vastaisuudessa silyloida näytteet lämpöhauteessa. Myös standardisuora tehtiin uudes-

taan lämpöhauteessa silyloiduilla standardeilla. 

 

 

Kuvaaja 17: Lämmityksen vaikutus silyloinnin tehokkuuteen 

 

6.13.3 Pyridiinin kuivaus 
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Lisäksi valmistettiin näytteet kvartsimatriisiin kontaminoimalla laboratoriolusikallinen 

kvartsia 50 µL:lla 1 mg/mL IMPA:n dikloorimetaaniliuosta. Näytettä kuivattiin 40 OC 

lämpötilassa 4 tunnin ajan. Kuivattuun näytteeseen lisättiin 5 mL joko kuivaamatonta, 

natriumsulfaatilla kuivattua tai molekyyliseulakuivattua pyridiiniä (sis. 2 µg/mL 1-kloo-

rinaftaleenia), jonka jälkeen näytteen annettiin seistä 1 tunnin ajan. Jokaisesta näytteestä 

otettiin 3 kpl 1 mL aliotoksia analyysipulloihin ja lisättiin analyysipulloihin 10 µL silyloin-

tireagenssia. Pullot suljettiin ja asetettiin 55 OC vesihauteeseen 30 minuutin ajaksi, jonka 

jälkeen ne analysoitiin GC-MS:lla. 

Ilman matriisia tehdyissä näytteissä kaikkien näytteiden saanto oli ylisuuri. Kuivaa-

mattomalla pyridiinillä saannot olivat hiukan pienempiä kuin natriumsulfaatilla tai mole-

kyyliseulalla kuivatuilla, mutta käytännöllisesti katsoen ero on merkityksetön.  

Kvartsimatriisissa kaikkien näytteiden saannot olivat hyvin pieniä, ja näytteiden 

aliotosten sisäinen vaihtelu oli parissa tapauksessa hyvin suurta. Suurimmalta osin näyt-

teiden välinen vaihtelu oli kuitenkin käytännössä samanlaista riippumatta pyridiinin kui-

vauksesta. Tultiin johtopäätökseen ettei pyridiinin mahdollisesti sisältämällä kosteudella 

ole käytännössä merkitystä silyloinnin onnistumiseen, tai ainakaan näillä metodeilla ei 

ole mahdollista poistaa kosteutta riittävän tehokkaasti jotta sillä olisi merkitystä. Pää-

tettiin joka tapauksessa pitää molekyyliseulaa pyridiinipullossa varmuuden vuoksi. 

 

6.13.4 IMPA:n haihtuvuus 

Koska aiemmin oli huomattu IMPA:n mahdollisesti osittain haihtuvan näytteistä kuivat-

taessa niitä lämpökaapissa, päätettiin IMPA:n haihtuvuutta tutkia tarkemmin. Haihtuvuu-

den tutkimiseksi valmistettiin näytteet sekä IMPA:n dikloorimetaaniliuoksesta että puh-

taasta IMPA:sta.  

IMPA:n dikloorimetaaniliuoksesta valmistettiin näyte pipetoimalla 40 µL 1 mg/mL 

vahvuista liuosta lasiseen koeputkeen. Putkea pidettiin 4 tunnin ajan lämpökaapissa 40 

OC lämpötilassa. Lisättiin 4 mL pyridiiniä (sis. 2 µg/mL 1-kloorinaftaleenia). Annettiin 

seistä tunnin ajan huoneenlämmössä, jonka jälkeen otettiin 3 kpl 1 mL aliotosta analyy-

siputkiin, lisättiin putkiin 10 µL silylointireagenssia (BSTFA) ja lämmitettiin 30 minuutin 

ajan vesihauteessa (55 OC). Tämän jälkeen näytteet analysoitiin GC-MS:lla.  
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Puhtaasta IMPA:sta näytteet valmistettiin pipetoimalla 1 µL puhdasta IMPA:a lasiseen 

koeputkeen. Osa koeputkista pidettiin 4 tunnin ajan lämpökaapissa 40 OC lämpötilassa 

ja osa 4 tunnin ajan vetokaapissa huoneenlämmössä. 4 tunnin jälkeen putkiin lisättiin 4 

mL pyridiiniä (sis. 2 µg/mL 1-kloorinaftaleenia), sekoitettiin ja annettiin seistä tunnin ajan 

huoneenlämmössä. Analyysipulloihin pipetoitiin 1 mL pyridiiniä (sis. 2 µg/mL 1-kloo-

rinaftaleenia), 50 µL näyteliuosta koeputkesta ja 10 µL silylointireagenssia (BSTFA). Jo-

kaisesta koeputkesta otettiin 3 aliotosta eri analyysipulloihin. Näytteitä lämmitettiin 30 

minuutin ajan 55 OC lämpötilassa vesihauteessa ennen kuin ne analysoitiin GC-MS:lla. 

IMPA:n ollessa dikloorimetaaniliuoksena saannot olivat korkeimmillaan n. 50 % ja 

samasta näytteestä otettujen aliotosten välinen vaihtelu oli hyvin suurta. Myös lämpö-

kaapissa pidetyllä puhtaalla IMPA:lla samasta näytteestä otettujen aliotosten välinen 

vaihtelu oli suurta, mutta pääsääntöisesti saannot olivat suurempia kuin dikloorimetaa-

niliuoksesta tehdyissä näytteissä. Parhaat tulokset saatiin vetokaapissa pidetyllä puhtaalla 

IMPA:lla, jolla saman näytteen aliotosten välinen vaihtelu oli kaikkein pienintä ja saannot 

pienimmillään n. 80 %. Dikloorimetaaniliuoksesta tehtyjen näytteiden saannot on esi-

tetty kuvaajassa 18 ja puhtaasta IMPA:sta tehtyjen näytteiden saannot kuvaajassa 19. 

Kuvaajassa 19 on merkitty vetokaapissa pidetyt näytteet etuliitteellä ”V” ja lämpö-

kaapissa pidetyt näytteet etuliitteellä ”L”. Näistä tuloksista vedettiin johtopäätös että 

IMPA osittain haihtuu 40 OC lämpötilassa, erityisesti jos se on dikloorimetaaniliuoksena. 

Puhtaan IMPA:n haihtuminen vetokaapissa on puolestaan hyvin vähäistä, 40 OC lämpö-

tilassa hieman suurempaa. 
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Kuvaaja 18: Saannot IMPA:n dikloorimetaaniliuoksesta 

 

 

Kuvaaja 19: Saannot puhtaasta IMPA:sta tehdyistä näytteistä 
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6.14 IMPA:n käyttäytyminen vesiliuoksena 

6.14.1 Maa-ainesmatriisi 

Koska IMPA ja muut fosfonihapot ovat erittäin hyvin veteen liukenevia, todellisessa tais-

teluaineen käytön jälkeisessä tilanteessa ne olisivat todennäköisesti matriisissa vesiliu-

oksina. Siksi päätettiin testata vesiliuoksena käytetyn IMPA:n uuttamista kvartsimatrii-

sista. Tässä erityisen haasteen aiheuttaa silylointireagenssi BSTFA:n kosteusherkkyys 

sekä IMPA:n mahdollinen hydrolysoituminen veden vaikutuksesta.  

Näytteet valmistettiin laittamalla laboratoriolusikallinen kvartsia haihdutusmaljalle. 

Kvartsin päälle pipetoitiin 50 µL IMPA:n 1,34 mg/mL vesiliuosta. Puolet näytteistä lai-

tettiin kuivumaan vetokaappiin huoneenlämpöön ja puolet lämpökaappiin 40 OC lämpö-

tilaan. Kuivausaika oli 4 tuntia. Kuivauksen jälkeen puolet sekä vetokaapissa että lämpö-

kaapissa olleista näytteistä homogenoitiin natriumsulfaatin kanssa, natriumsulfaatin mää-

rän ollen noin puolet kvartsin määrästä. Kaikkiin näytteisiin lisättiin 10 mL pyridiiniä (sis. 

2 µg/mL 1-kloorinaftaleenia), sekoitettiin ja annettiin seistä peitettynä tunnin ajan. Joka 

näytteestä otettiin 3 kpl 1 mL:n aliotosta analyysipulloihin, lisättiin niihin 10 µL silyloin-

tireagenssia (BSTFA) ja silyloitiin vesihauteessa 55 OC lämpötilassa 30 minuutin ajan 

ennen GC-MS-analyysiä. 

Kaikkien erilaisten näytteiden tulokset olivat samaa kokoluokkaa. Lämpökaapissa pi-

dettyjen näytteiden saannot olivat keskimäärin n. 15 %, ja vetokaapissa pidettyjen n. 20 

%. Molemmissa kuivausmenetelmissä natriumsulfaatilla käsiteltyjen näytteiden saannot 

olivat noin yhden prosenttiyksikön verran pienempiä, mutta tätä ei voida pitää merkit-

tävänä erona. Voidaan todeta että natriumsulfaatti ei vaikuttanut tuloksiin merkittävästi. 

On myös huomattavissa, että vesi haihtuu näytteistä riittävän hyvin jo huoneenläm-

mössä vetokaapissa, eikä aiheuta ongelmia silyloinnissa. Lämpökaapissa kuivattujen näyt-

teiden saannot on esitetty kuvaajassa 20. Vetokaapissa kuivattujen näytteiden saannot 

on esitetty kuvaajassa 21.  
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Kuvaaja 20: IMPA:n saanto, lämpökaapissa kuivatut näytteet 

 

Kuvaaja 21: IMPA:n saanto, lämpökaappi, natriumsulfaattikuivaus 
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6.15 Lopullinen uuttomenetelmä 

Menetelmän kehityksessä monia reagensseja ja muita parametreja muuteltiin tutkimuk-

sen edetessä. Lopulliset uuttomenetelmän parametrit on esitetty taulukossa 7, ja me-

netelmän kulku sitä seuraavassa kappaleessa. 

Taulukko 7: Lopulliset uuttomenetelmän parametrit 

Liuotin Pyridiini 

Sisäinen standardi (pitoisuus) 1-kloorinaftaleeni (2 µg/mL) 

Uuttoaika 1 – 60 minuuttia 

Silylointireagenssi BSTFA (N,O-bis(trimetyylisilyyli)-trifluo-

roasetamidi) 

Lämmitys 55 oC, 30 minuuttia 

 

Menetelmän kulku:  

- Kontaminoitunut kappale upotetaan mahdollisimman pieneen määrään pyridii-

niä. Pyridiinin tulisi peittää kappale kokonaan. Pyridiini sisältää sisäisen standar-

din. 

- Kappaletta ravistellaan pyridiinissä hetken aikaa. Koville materiaaleille uutto-

ajaksi riittää 1 minuutti, huokoisille materiaaleille käytetään pidempää uuttoaikaa 

60 minuuttiin asti.  

- Uuttoliuoksesta otetaan näyte analyysipulloon. Pulloon lisätään silylointirea-

genssi. Reagenssin määrä riippuu oletetusta analyyttipitoisuudesta. Silylointirea-

genssin pitoisuus saa olla n. 10-kertainen analyytin pitoisuuteen nähden. 

- Analyysipulloa lämmitetään 55 oC lämpötilassa 30 minuutin ajan ennen GC-MS-

analyysiä.  

- Tässä työssä käytetyt GC-MS-analyysin parametrit ovat nähtävissä kappaleessa 

6.5.  
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6.16 Yhteenveto 

Kehitetty uutto- ja analyysimenetelmä oli kohtuullisen toimiva ja luotettava analysoita-

essa isopropyylimetyylifosfonihappoa kiinteiltä materiaaleilta.  Huokoisilla materiaaleilla, 

kuten puulla, saantoja voidaan parantaa pidentämällä uuttoaikaa. Kovapintaisilla materi-

aaleilla, kuten lasilla, muovilla tai maalipinnalla, parhaat tulokset saavutetaan jo hyvin 

lyhyellä, jopa yhden minuutin mittaisella uutolla. Uuton jälkeen näytteestä tarvitsee vain 

poistaa mahdolliset kiinteät hiukkaset suodattamalla ja lisätä silylointireagenssi analyy-

sipulloon. Silyloinnin tehokkuutta voidaan lisätä lämmittämällä näytettä 55 oC lämpöti-

lassa ennen analysointia. Menetelmällä saavutetut isopropyylimetyylifosfonihapon ha-

vainnointirajat olivat suhteellisen pieniä, noin 20 µg/L sekä maalipinnalta että lasilta mää-

ritettynä. 

Menetelmä ei sovellu isopropyylimetyylifosfonihapon analysoimiseen kankaalta. 

IMPA assosioituu kankaaseen niin vahvasti, ettei pyridiini pysty lainkaan irrottamaan sitä 

uuttoliuokseen. Myös IMPA:n analysointiin maanäytteistä menetelmä soveltuu huonosti. 

Todennäköisesti tähän ovat syynä maa-ainesten sisältämät metalli-ionit, jotka häiritsevät 

sekä silylointia että GC-MS-analyysiä. 
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