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Miksi? Sitä on 18-vuotias Jaakko Ilola 
kysellyt ahkerasti siitä lähtien, kun oppi 
puhumaan. Siinä syy lukiolaisen innostu-
miseen kemiasta, se kun selvittää ilmiöi-
den syitä ja seurauksia.

”Kun osaa kemiaa, tietää vähän parem-
min, miten asiat toimivat ja mitä ympäril-
lä tapahtuu. Jos vaikka laitan sokeria ve-
teen, tiedän miksi se liukenee”, Helsingin 
luonnontiedelukion abiturientti sanoo.

Helmikuun alussa kemiakiinnostus 
vei nuorukaisen valtakunnallisen Neljän 
tieteen kisan loppukilpailuun. ”Ajattelin 
mennä kokeilemaan, miten sujuisi. Eihän 
kisaamisesta mitään haittaakaan ole”, 
Ilola perustelee.

Haittaa ei ollut ja osallistuminen kan-
natti, sillä kotiin tuomisina oli avoimen 
eli lukiosarjan voitto. Tehtävät olivat so-
pivan vaikeita, mutta eivät kuitenkaan 
kohtuuttomia, vaikka aktiivinen nuori-
mies ei ole ehtinyt kemiaa koulun ulko-
puolella harrastaakaan, ajan kun vievät 
muun muassa tennis, piano ja partio.

”Mutta muutaman kemian työkurssin 
olen koulussa käynyt.”

MAOL ry:n isännöimässä Neljän tie-
teen kilpailussa mitellään kemian lisäksi 
fysiikan, matematiikan ja tietotekniikan 
taidoissa. Kotimaisen kisan parhaimmis-
to pääsee Opetushallituksen järjestämään 
erikoisvalmennukseen, joka tähtää nuor-
ten kansainvälisiin tiedeolympialaisiin.

Kemian olympiamitaleista kamppaillaan heinäkuun puolivälissä Unkarissa, jossa Ilola ei ole koskaan 
käynyt. ”Siellä varmasti tutustuisi myös mielenkiintoisiin ihmisiin eri puolilta maailmaa.”

Budapestiin siis tekisi mieli, mutta matkassa on muutama mutka. Toukokuinen tehovalmennus osuu 
juuri samaan aikaan, jolloin valkolakin tavoittelija aikoo istua lääketieteellisen tiedekunnan pääsyko-
keeseen valmistavalla kurssilla. Toistaiseksi ongelma odottaa ratkaisuaan.

Päivi Ikonen

Kemiakilpailun voittajaa

Jaakko Ilolaa
kiehtovat syyt ja seuraukset

Jaakko Ilola puurtaa parhaillaan ylioppilaskirjoituksissa. 
Kun ne ovat ohi, alkaa valmistautuminen lääketieteelli-
sen pääsykokeisiin.

Tehokasta 
näkyvyyttä!
Varaa tästä  
logopaikka
yrityksellesi.
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Nokian insuliinikuolemia
vaikea selvittää laboratoriossa
Tampereen seudun hoitolaitoksissa viime vuonna sattuneet 
oudot kuolemantapaukset, niin sanotut insuliinisurmat 
eivät ehkä ratkea ainakaan kemian keinoin. Poliisi epäilee 
vainajien menehtyneen tahallisesti aiheutettuun insuliinin 
yliannostukseen. 

Ihmisessä olevan insuliinin alkuperä on kuitenkin erit-
täin vaikea saada selville laboratoriotutkimuksin, sanoo 
professori Erkki Vuori Helsingin yliopiston oikeuslääketie-
teen laitoksesta, jonka laboratoriossa pirkanmaalaisvaina-
jista otetut näytteet tutkittiin.

Ihmisen kehosta mahdollisesti löytyvä insuliini on voitu 
pistää tähän lääkeruiskulla, mutta hormonia tuottaa myös 
elimistö itse. ”Ongelma on, että ei ole käytettävissä sellais-
ta kemiallista analyysimenetelmää, jolla voitaisiin erotella 
insuliinit vainajan verestä”, Vuori kertoo.

Pulmana on ensinnäkin kuolleen henkilön veren hemo-
lysoituminen eli solujen hajoaminen niin, ettei siitä saada 
erotettua seerumia tai plasmaa. Samalla hajoaa insuliinikin. 
Toisen hankaluuden aiheuttavat modernit lääkeinsuliinit, 
jotka eivät kemiallisesti poikkea kehon omasta insuliinis-
ta.

Tehokkaimmat nykykeinot insuliinin tunnistamiseen 
ovat urheilulääketieteen laboratorioilla, sillä ainetta käyte-
tään myös dopingvälineenä. Dopinglaboratoriotkin tarvit-
sevat kuitenkin hyvätasoiset näytteet ennen kuin analyysi 
onnistuu.

”Sellaisia meillä ei siis tässä tapauksessa ole, kun on vai-
najista kyse.”

Poliisi jatkaa ylöjärveläisessä Ylisen kuntoutuskeskuk-
sessa ja Nokian terveyskeskuksessa sattuneiden tapausten 
tutkimista. Se epäilee pidättämäänsä nokialaista sairaan-

Koska tutkimukset uhrien kuolinsyystä ovat 
edelleen kesken, syytteen nostamiseen on 
annettu lisäaikaa 21. toukokuuta asti. 

hoitajaa kolmesta murhasta ja kahdesta murhan yri-
tyksestä. Sairaanhoitaja on kiistänyt syyllistyneensä 
rikoksiin.

Asiasta kerrotaan lisää 13. maaliskuuta ilmestyvässä 
Kemia-lehden numerossa 2/2008.

Päivi Ikonen
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Luma-keskus palkitsi koulujen hyvät käytänteet
Luonnontieteiden opetusta tukeva Luma-keskus on palkin-
nut suomalaiskoulujen parhaat ideat, tapahtumat ja käy-
tänteet, jotka parhaiten toteuttivat marraskuussa järjestetyn 
valtakunnallisen Luma-viikon teemoja.

Kouluissa oli tartuttu muun muassa kierrätykseen, ja 
koululaiset vierailivat kierrätyskeskuksissa ja kaatopaikoilla. 
Tietoiskuin kerrottiin alkuaineista, tutustuttiin mikrobien 
elämään ja ilmastonmuutokseen sekä kilpailtiin tietämyk-
sestä luonnontieteissä.

Koulusarjassa palkittiin viisi toteutusta, joiden takana 
olivat Porin koulut, helsinkiläinen Viikin normaalikoulu 

ja lukio, Tapiolan koulu Espoosta sekä Pitkäjärven 
koulu Kangasalta ja Keminmaan lukio.

Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen sar-
jassa palkinnoille ylsivät Oulun seudun ammattiopis-
to ja Kokkolan ammattiopisto.

Luma-viikon tavoitteena on tukea biologian, 
fysiikan, kemian, maantieteen, matematiikan, tie-
totekniikan ja teknologian opetusta ja harrastusta. 
Tapahtumaa koordinoi Helsingin yliopiston mate-
maattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteydessä 
toimiva Luma-keskus www.helsinki.fi/luma.

 



Ällölabraa ja lääkärileikkejä
tiedekeskus Heurekassa
Lääkärit ottavat vastaan sairaita nalleja ja nukkeja, työpajoissa vä-
sätään kipsejä ja rokotetaan appelsiineja, Yliopiston apteekin leik-
kiapteekissa laastaroidaan haavoja ja opetellaan hygieniaa. Testaus-
pisteen ultraviolettivalo kertoo, tulivatko kädet puhtaiksi vai jäikö 
kynsien alle kasapäin bakteereja.

Tiedekeskus Heurekassa Tikkurilassa 1.–2. maaliskuuta järjestet-
tävät Lasten lääketieteen päivät on tarkoitettu koko perheelle. Ta-
pahtuman tason takaavat professoritason asiantuntijat. Kun lapset 
tutkailevat Ällölabrassa pöpöjä Jaana Vuopio-Varkilan ja Pentti
Huovisen kanssa, aikuiset voivat vaikkapa kuunnella Pertti Musta-
joen luentoa lujista luista. Mukana myös Luuranko-Tane!

Lisätietoja ohjelmasta saa osoitteesta www.heureka.fi.
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Ihmisvirtsa on maailman
fosfaattitarpeessa
pisara meressä
Kemia-lehden uutiskirje 2/2008 tarjosi ihmisvirtsaa korvaa-
maan maailman ehtyviä fosforivaroja. Ensin on kuitenkin hyvä 
tehdä hieman laskelmia.

Fosforin globaalikulutus oli vuosituhannen vaihteessa 125 
miljoonaa tonnia vuodessa. Yli 90 prosenttia määrästä käyte-
tään lannoiteteollisuudessa.

Ihmisvirtsasta fosfaattia on eri lähteiden mukaan 0,3–0,6 pro-
senttia. Euroopan vuosittainen 350 miljardin litran kokonais-
määrä tarjoaa fosfaattia siis 1–2 miljoonan tonnin varaston. Se 
on teoreettinen maksimi, jos joka tippa saadaan talteen erotus-
prosesseja varten.

Kyltymättömään maailmanlaajuiseen tarpeeseen määrä riit-
tää teoriassa pariksi päiväksi. Käytännössä keräysprosentti on 
varmasti huomattavasti sataa pienempi, joten realistisempi ar-
vio lienee pari tuntia. Jos virtsatalkoisiin saadaan mukaan maa-
pallon koko väestö, fosfaattia kertyy toki enemmän, mutta sil-
loinkin maksimissaan vain puolentoista kuukauden kulutuksen 
tarpeiksi.

Muitakin virtsalähteitä tulee kuitenkin mieleen. Paikallinen 
keruu ja hyödyntäminen esimerkiksi navetoista ja sikaloista 
saattaisi olla järkevämpää, aine saataisiin tällöin myös paljon 
väkevämpänä. Entä vessajätteen kiintoaine?

Jätevedenpuhdistamoissa saostuskemikaaleilla fosforista 
syntyy rautafosfaattia. Liete päätyy kaatopaikalle ja fosfaatit 
siis takaisin maakerroksiin eikä suoraan vesistöjä rehevöittä-
mään. Kemira kehittää ja tarjoaa lietteenkäsittelyratkaisuja, 
joissa komponentit saadaan paremmin talteen.

Lannoiteprosessit imaisisivat fosfaatit mukavasti, mutta käy-
tössä tämä keino ei vielä ole. Joskus liete poltetaan, jolloin fos-
fori päätyy tuhkaan ja edelleen maaperään. Senkin voisi sijoit-
taa lannoitereaktoriin.

Kemira ei ole enää mukana fosfaattibisneksessä. Itse olen 
kuitenkin kierrätyksen innokas kannattaja.

Ilkka Pollari
Kirjoittaja on Kemiran tutkimuskeskuksen johtaja.

KESKUSTELUA
Hymyilevä
“Tane” 
odottaa jo 
perheen
pienimpiä
Lasten lää-
ketieteen
päiville.

Chili sopii erinomaisesti leikka-
uspotilaiden kivunlievitykseen, 
paljastaa tuore yhdysvaltalais-
tutkimus. Tutkijoiden mukaan 
chilipalosta eristetty, puhdistettu 
kapsaisiini-niminen alkaloidi la-
mauttaa hermosolut, mikä estää 
ihmistä tuntemasta kipua. Juuri 
kapsaisiini on myös chilipippu-
rin tulisen maun aiheuttaja.

Kapsaisiinin tehoa kokeiltiin 
polvi- ja lonkkaleikkauksissa. 
Sitä saaneet potilaat eivät tarvin-
neet eivätkä pyytäneet mitään 
muuta lievitystä kipuihinsa.

Lisäksi kapsaisiinin teho on 
pitkäaikainen. Ainetta tiputettiin 
avoimiin haavoihin vain ker-
ran, ja kipu häipyi jopa viikok-
si eteenpäin, kertoi Der Spiegel 
-lehdelle kivun hoitoon erikois-
tunut Eugene Viscusi philadel-

Chili vie kivun

Chilistä eristetty kapsai-
siini peittosi morfiinin ja 
opioidit leikkauspotilaiden 
kivunhoidossa.Fu

tu
re

im
ag

eb
an

k

phialaisesta Thomas Jeffersonin 
yliopistosta.

Ilman kapsaisiinia jääneille 
potilaille piti antaa morfiinia ja 
opioideja useita annoksia lyhyin 
väliajoin. Perinteisen kipulääki-
tyksen haittoja ovat sivuvaiku-
tukset ja riippuvuusriski. Nii-
tä voidaan myös väärinkäyttää 
huumeina. Lisäksi vaarana on 
yliannostus. Kapsaisiinilla ei 
näitä ongelmia ole.

Pekka T. Heikura

Hyödyttää myös kansanterveyttä

Uutta tietoa koiran 
tautiperimästä
Koira on ihmisen paras ystävä taistelussa tauteja vastaan, sanoo Suo-
men nuorimpiin professoreihin kuuluva 33-vuotias palkittu biokemisti, 
geenitutkija Hannes Lohi. Kun lemmikin geenivirheiden salat selviävät, 
kohenee hänen mukaansa myös kansanterveys, sillä nelijalkaisten ja nii-
den emäntien ja isäntien vaivat ovat pitkälti yhteisiä.

Rotukoirilla on ongelmana sisäsiittoisuus, jonka seurauksena geeni-
virheiden riski kasvaa. Koirilla on eläinmaailmassa eniten perinnöllisiä 
sairauksia, jopa toistatuhatta. Joka vuosi tutkijat löytävät kymmenkunta 
uutta tautia, kertoo 13. maaliskuuta ilmestyvä Kemia-lehti 2/08, jossa 
toimittaja Juha Granathin haastattelema Hannes Lohi esittelee työ-
sarkaansa.

Lohen tutkimusaineistona on Pohjoismaiden suurin, 200 koirarotua 
käsittävä geenipankki, jonka sisältöä parhaillaan kartoitetaan perus-
eläinlääketieteen ja lääketieteellisen genetiikan osaston laboratoriossa 
Helsingin Biomedicumissa.

Vuonna 2006 aloitettu työ sai viime vuoden lopulla melkoisen piris-
tysruiskeen, kun EU päätti tukea koiragenomiikan tutkimusta seuraavien 
neljän vuoden ajan 12 miljoonalla eurolla. Lähes miljoona euroa lankesi 
Lohen ryhmälle, jonka erikoistehtävänä on epilepsiageenien kartoitus.

”Epilepsioita esiintyy koirilla jopa kymmenen kertaa enemmän kuin 
ihmisillä”, sanoo Lohi, joka oli pari vuotta sitten löytämässä ensimmäistä 
tautigeeneistä, EPM2b:ta. Ihmisellä geenivirhe johtaa tappavaan Laforan 
tautiin. Jopa kolmisen prosenttia maailman väestöstä kärsii epilepsioista, 
eikä kolmasosalle potilaista ole lääkehoitoa kohtausten hillitsemiseksi.

Kun geenejä tunnistetaan lisää, tutkijat pyrkivät testaamaan eri koiraro-
dut epilepsian kitkemiseksi. ”Samalla avautuvat huikeat mahdollisuudet 
miljoonien ihmispotilaiden hoitamiselle”, Lohi ennustaa.

Geeniteknologialla voidaan analysoida, tuoko karjalaissuomalai-
nenlaika monimuotoisuutta suomenpystykorvien rotuun. Vekku-
koiran emä on venäläinen Rilu ja isä suomalainen Jeri. 
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VTT:n hanke etenee

Ekokaupunki Kiinaan
VTT:n projekti kiinalaisen ekokaupungin rakentamisesta on etenemäs-
sä kaupallistamisvaiheeseen. Käynnisteillä on alustava selvitys vihreän 
kaupungin suunnittelusta ja rakentamisesta. Selvitykseen sisältyvät Pe-
kingin Mentougoun alueelle soveltuvan ekokaupungin konseptin laatimi-
nen, toteutussuunnitelma ja tarvittavat teknologiset kehittämistoimet.

VTT selvittää myös, miten kaupunki voidaan rakentaa ympäristöä 
säästävällä tavalla ympäristöarvoiltaan merkittävälle alueelle siten, että 
rakennetaan sekä uusia taloja että peruskorjataan vanhoja taloja. Lisä- ja 
täydennysrakentamisen suunnittelu, materiaalit ja rakenteet ovat kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisia. Materiaalien ja energian kulutus on 
ekologista ja taloudellista ja päästöt minimissä.

VTT esitteli hankkeen Kiinassa vuosi sitten. Finnish High Tech Eco-
cityyn kuuluvat innovatiivinen ekologinen kaupunkisuunnittelu, ener-
giatehokas ja vähäjätteinen asuminen, suljettu vesijärjestelmä, integroitu 
telekommunikaatio, vähäpäästöinen henkilöliikenne, tehokas jätehuolto 
ja kierrätys sekä paikallinen aurinko-, tuuli- ja bioenergioihin perustuva 
päästötön energiantuotanto.

Tavoitteena on, että kaupunki rakennetaan VTT:n spin off -yrityksen 
Global Ecosolutions Oy:n johdolla.

Kohde on merkittävä näyteikkuna maailmalle, sillä alue on suosittu 
turistikohde Kiinassa. Ekokaupunkia on suunniteltu myös yhdeksi Pe-
kingin olympialaisten aikana esiteltäväksi teemaksi.

Suomalaisten lisäksi selvitykseen osallistuu Mentougoun aluehallinnon 
edustajia sekä kiinalaisia asiantuntijoita Tsinghuan ja Nankain yliopis-
toista.

Hankkeen ohjausryhmän suomalaisina jäseninä toimivat VTT:n tek-
nologiajohtaja, professori Kari Larjava ja professori Eero Paloheimo, 
joka alun perin esitti idean suomalaiseen teknologiaan perustuvan eko-
kaupungin rakentamisesta Kiinaan.
 

Kiinaan syntyvä ekokaupunki sijoitetaan osaksi nykyistä 
kaupunki- ja kylärakennetta. 
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Ihmisvirtsa on maailman
fosfaattitarpeessa
pisara meressä
Kemia-lehden uutiskirje 2/2008 tarjosi ihmisvirtsaa korvaa-
maan maailman ehtyviä fosforivaroja. Ensin on kuitenkin hyvä 
tehdä hieman laskelmia.

Fosforin globaalikulutus oli vuosituhannen vaihteessa 125 
miljoonaa tonnia vuodessa. Yli 90 prosenttia määrästä käyte-
tään lannoiteteollisuudessa.

Ihmisvirtsasta fosfaattia on eri lähteiden mukaan 0,3–0,6 pro-
senttia. Euroopan vuosittainen 350 miljardin litran kokonais-
määrä tarjoaa fosfaattia siis 1–2 miljoonan tonnin varaston. Se 
on teoreettinen maksimi, jos joka tippa saadaan talteen erotus-
prosesseja varten.

Kyltymättömään maailmanlaajuiseen tarpeeseen määrä riit-
tää teoriassa pariksi päiväksi. Käytännössä keräysprosentti on 
varmasti huomattavasti sataa pienempi, joten realistisempi ar-
vio lienee pari tuntia. Jos virtsatalkoisiin saadaan mukaan maa-
pallon koko väestö, fosfaattia kertyy toki enemmän, mutta sil-
loinkin maksimissaan vain puolentoista kuukauden kulutuksen 
tarpeiksi.

Muitakin virtsalähteitä tulee kuitenkin mieleen. Paikallinen 
keruu ja hyödyntäminen esimerkiksi navetoista ja sikaloista 
saattaisi olla järkevämpää, aine saataisiin tällöin myös paljon 
väkevämpänä. Entä vessajätteen kiintoaine?

Jätevedenpuhdistamoissa saostuskemikaaleilla fosforista 
syntyy rautafosfaattia. Liete päätyy kaatopaikalle ja fosfaatit 
siis takaisin maakerroksiin eikä suoraan vesistöjä rehevöittä-
mään. Kemira kehittää ja tarjoaa lietteenkäsittelyratkaisuja, 
joissa komponentit saadaan paremmin talteen.

Lannoiteprosessit imaisisivat fosfaatit mukavasti, mutta käy-
tössä tämä keino ei vielä ole. Joskus liete poltetaan, jolloin fos-
fori päätyy tuhkaan ja edelleen maaperään. Senkin voisi sijoit-
taa lannoitereaktoriin.

Kemira ei ole enää mukana fosfaattibisneksessä. Itse olen 
kuitenkin kierrätyksen innokas kannattaja.

Ilkka Pollari
Kirjoittaja on Kemiran tutkimuskeskuksen johtaja.

KESKUSTELUA
Hymyilevä
“Tane” 
odottaa jo 
perheen
pienimpiä
Lasten lää-
ketieteen
päiville.

Chili sopii erinomaisesti leikka-
uspotilaiden kivunlievitykseen, 
paljastaa tuore yhdysvaltalais-
tutkimus. Tutkijoiden mukaan 
chilipalosta eristetty, puhdistettu 
kapsaisiini-niminen alkaloidi la-
mauttaa hermosolut, mikä estää 
ihmistä tuntemasta kipua. Juuri 
kapsaisiini on myös chilipippu-
rin tulisen maun aiheuttaja.

Kapsaisiinin tehoa kokeiltiin 
polvi- ja lonkkaleikkauksissa. 
Sitä saaneet potilaat eivät tarvin-
neet eivätkä pyytäneet mitään 
muuta lievitystä kipuihinsa.

Lisäksi kapsaisiinin teho on 
pitkäaikainen. Ainetta tiputettiin 
avoimiin haavoihin vain ker-
ran, ja kipu häipyi jopa viikok-
si eteenpäin, kertoi Der Spiegel 
-lehdelle kivun hoitoon erikois-
tunut Eugene Viscusi philadel-

Chili vie kivun

Chilistä eristetty kapsai-
siini peittosi morfiinin ja 
opioidit leikkauspotilaiden 
kivunhoidossa.Fu

tu
re

im
ag

eb
an

k

phialaisesta Thomas Jeffersonin 
yliopistosta.

Ilman kapsaisiinia jääneille 
potilaille piti antaa morfiinia ja 
opioideja useita annoksia lyhyin 
väliajoin. Perinteisen kipulääki-
tyksen haittoja ovat sivuvaiku-
tukset ja riippuvuusriski. Nii-
tä voidaan myös väärinkäyttää 
huumeina. Lisäksi vaarana on 
yliannostus. Kapsaisiinilla ei 
näitä ongelmia ole.

Pekka T. Heikura

Saksassa kehitetään
superkovia poria
Saksassa kehitetään uutta superkovaa metallia, jonka on määrä olla 
yhtä kovaa kuin timantti mutta kestää kuumuutta selvästi sitä pa-
remmin. Materiaali on myös timanttia huomattavasti halvempaa.

Freibergin teknillisen korkeakoulun vuoriakatemian tutkijoiden 
tähtäimessä ovat superkovat porat maalämpövoimaloiden raken-
tamiseen, kertoo Die Welt.

Maalämpöporauksissa tunkeudutaan jopa viiden kilometrin sy-
vyyteen, jolloin paine ja lämpötila nousevat äärimmäisen korkeiksi. 
Timanttiporat eivät kestä näissä oloissa pitkään ja palavat jo 600 
asteen kuumuudessa. Timanttiset poranpäät ovat lisäksi erittäin 
kalliita, 50 000 euroa kappaleelta.

Superkovien aineiden kysyntä on kasvanut viimeisten 12 vuoden 
aikana kolminkertaiseksi. Uuden poramateriaalin on tarkoitus syn-
tyä viidessä vuodessa. Kehitystyötä varten yliopiston yhteyteen on 
avattu erillinen suurpainetutkimuskeskus.

Hanketta rahoittaa muun muassa vuonna 2006 perustettu yksi-
tyinen Krüger-säätiö, johon miljoonalahjoittaja Peter Krüger on 
siirtänyt kiinteistöomaisuuttaan.

Pekka T. Heikura

Reach-neuvontaa 
Plastec 08 -messuilla
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV ja Suomen ym-
päristökeskus Syke järjestävät Reach-neuvontapalveluiden seminaarin 
15. huhtikuuta. Yritysten vastuu kemikaaliturvallisuudessa kasvaa 
-seminaari on osa Helsingin messukeskuksessa 15.–18. huhtikuuta pi-
dettävää muovialan Plastec 08 -messutapahtumaa, ja se on osallistujille 
maksuton. Lisätietoa saa osoitteesta www.finnexpo.fi/plastec.

Teknologiakeskus KETEK Oy 

Tutkii, Testaa ja Analysoi 
Asiakaslähtöisesti

• Tuotekehityksen tuki
• Prosessikehitys
• Analyysipalvelut

Koostumusanalyysit 
Terminen analytiikka
Korroosiotestaus ja olosuhdetestit
Mekaaninen testaus
Vaurioanalyysit

Laboratoriopäällikkö Mirva Rahkonen 
06-825 3263, GSM 050 5118 680
mirva.rahkonen@ketek.fi

TEKNOLOGIAKESKUS
KETEK OY

KETEK Chemistry
Korpintie 8
67100 Kokkola
www.ketek.fi



Tarvitsetteko projektiinne kemian alan 
asiantuntijaa?

Akateemisen tutkinnon suorittaneet Kemikaalit ympäristös-
sämme –kurssin osanottajat hakevat yrityksistä / julkishal-
linnosta haasteellisia kemian alan tehtäviä projektitöikseen 
ajalle 28.4.–19.8.2008. 

Kurssin (yht. 26 op, 6 kk) teoriaosuuden keskeiset teemat ovat ke-
mikaalien ominaisuudet, ympäristö- ja terveysvaikutukset, ympäris-
töhaittojen korjaaminen, kemian analytiikka, kemikaalilainsäädän-
tö, REACH, kestävä kehitys, riskinarviointi ja laatujärjestelmät. 

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia jär-
jestää kurssin yhteistyössä Helsingin yliopiston kemian laitoksen 
analyyttisen kemian laboratorion kanssa. Kurssi on Uudenmaan 
TE-keskuksen rahoittamaa täydennyskoulutusta. 

Yhteydenottoanne toivotaan 4.4.2008 mennessä.

Lisätietoja:
Kurssinjohtaja Juhani Kronholm
p. (09) 191 50269 / 050 367 1682
juhani.kronholm@helsinki.fi

Helsingin yliopisto
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
www.helsinki.fi/palmenia

Uusi rahasto 
sijoittaa 
puhtaisiin 
teknologioihin
VNT Management Oy on koonnut uuden 
pääomasijoitusrahaston, joka sijoittaa eri-
tyisesti uusiin energiateknologioihin. Nii-
hin kuuluvat tuulivoima, aurinkoenergia, 
polttokennot, aaltokennot ja biomassat, 
energiatehokkuusteknologiat, puhtaat tuo-
tantoteknologiat ja jätteiden hyötykäyttö-
teknologiat.

Suomen teollisuussijoitus, Varma, Etera, 
Eläke-Fennia, Veritas ja yksityissijoittajat 
ovat investoineet rahastoon yhteensä 47 
miljoonaa euroa. Rahasto tekee sijoituksia 
alku- ja kasvuvaiheen teknologiayrityksiin 
pääsääntöisesti Suomessa, valikoidusti Eu-
roopassa.

Testitaloissa 
kokeillaan
biopolttoöljyjä
Öljyala on aloittanut kenttätutkimuksen, jossa 
seurataan biopolttoöljyjen toimivuutta omakoti-
talojen lämmityksessä. Parivuotisessa hankkees-
sa testataan erityyppisten biopolttoöljyseosten 
soveltuvuutta tavallisiin öljylämmityslaitteisiin 
ja lisäksi seosten säilyvyyttä.

Testeissä on kahden lämmityskauden aikana 
mukana runsaat parikymmentä omakotitaloa, 
jotka sijaitsevat pääosin Uudellamaalla. Tutki-
muksen aikana taloissa käytetään tavallisesta 
lämmitysöljystä ja eri biopolttoöljyistä valmis-
tettuja seoksia, kertoo Öljyalan palvelukeskus.

Kenttäkokeet pohjustavat biopolttoöljyjen 
asteittaista tuloa öljylämmittäjien käyttöön. 
Öljy-yhtiöt ovat asettaneet yhteisen tavoitteen, 
jonka mukaan biopolttoöljyn osuus lämmitys-
polttonesteistä olisi kaksi prosenttia vuonna 
2009. Vuoteen 2016 mennessä osuus kasvaisi 
kymmeneen prosenttiin.

Uusi työkalu 
Suomenlahden 
tilan arviointiin
Ennusteita Suomenlahden tilan kehitykses-
tä voi nyt tarkastella uuden, verkossa toi-
mivan analyysityökalun avulla. Tarjolla on 
tietoa veden laadusta, eliölajien tilanteesta 
ja vaihtoehtoisia skenaarioita ravinnepääs-
töjen vaikutuksista eri vesistöalueilla EU:n 
vesipuitedirektiivin tavoitevuonna 2015. 

Tiedot voidaan matemaattisten mene-
telmien avulla yhdistää kokonaisvaltaisten 
arvioiden tekemiseksi. Myös ilmaston-
muutoksen vaikutus Suomenlahden ra-
vinnekuormitukseen on otettu huomioon. 
Kaikkiaan työkalu mahdollistaa 48 erilaisen 
skenaarion vertailun.

Työkalun prototyyppi kehitettiin suo-
malais-virolaisessa Evagulf-hankkeessa, 
jota johti Helsingin yliopiston bio- ja ym-
päristötieteiden laitoksen Kotkan yksikkö. 
Työkalua on tarkoitus kehittää laajemmassa 
kolmivuotisessa tutkimuskokonaisuudessa 
uudella Interreg-ohjelmakaudella.

Wallac on kliinisen kemian laboratorioiden ja lääketeollisuuden kokonaisjärjestelmätoimittaja.
Laitteidemme ja kemiallisten testisarjojemme avulla voidaan havaita tietty sairaus tai 
sairastumisriski ja siten parantaa elämänlaatua. Laitteidemme avulla voidaan myös nopeuttaa lääke-
ainekehitysprosessia ja sitä kautta saada uusia lääkkeitä nopeammin markkinoille. Olemme osa 
amerikkalaista PerkinElmer Inc. – konsernia. Meitä wallaclaisia on Turussa tällä hetkellä noin 700. 

Tuotekehityksessämme kansainvälisyys on arkipäivää. Tuotteemme leviävät globaaleille 
markkinoille ja uudet palvelutarpeet voivat syntyä missä päin maailmaa tahansa. Osaamista meillä 
on monenlaista, mutta tavoite on sama: luoda ratkaisuja, jotka edistävät terveyttä ja parantavat 
elämän laatua. Uudet innovaatiot ovat yhteistyön tulosta. Tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden 
eteenpäinvienti on jatkuvaa vuoropuhelua ja osaamisalojen yhteentuomista.  

VANHEMPI TUTKIJA 
Johdat molekyylidiagnostiikan tutkimusryhmää. Etsit uusia seulontamenetelmiä ja geneettisiä markkereita 
sekä osallistut niiden suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistyössä kansainvälisten tutkimusryhmien, 
asiakkaiden ja eri kehitysosastojen kanssa.  

Sinulla on molekyylibiologian koulutus (FT) sekä näyttöä tieteellisestä osaamisesta. Tunnet 
molekyylidiagnostiikan tai vaihtoehtoisesti sytogenetiikan menetelmät. Sinulla on aiempaa kokemusta 
tutkimusprojektien johtamisesta sekä tuntemusta kliinisen diagnostiikan toiminta-alueesta. Kommunikoit 
sujuvasti myös englannin kielellä.  

Lisätietoja tehtävästä antaa 25.2.2008 jälkeen Kaj Blomberg puh. (02) 267 8419 tai 
kaj.blomberg@perkinelmer.com. 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
Molekyylidiagnostiikan tuotekehityksen projektipäällikkönä johdat vaativia uuden tuotteen 
kehittämisprojekteja, joissa kehitetään DNA-siruja geneettisten poikkeamien diagnostiikkaan.  

Sinulla on biotieteiden alan ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta projektipäällikön tai tutkimusryhmän 
johtajan tehtävästä kansainvälisessä työympäristössä. Tunnet molekyylidiagnostiikan menetelmät sekä In 
Vitro Diagnostisten -reagenssien laatujärjestelmät. Lisäksi tunnet tuotekehityksen periaatteet. 
Kommunikoit sujuvasti myös englannin kielellä. 

Lisätietoja tehtävästä antaa  25.2.2008 jälkeen Jorma Hermonen, puh. (02) 267 8755 tai 
jorma.hermonen@perkinelmer.com 

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen viimeistään 9.3.2008 sähköpostiosoitteeseen 
recruiting@perkinelmer.com tai postitse Wallac Oy, henkilöstöhallinto, PL 10, 20101 Turku.  

Helsingin Energia on yksi Suomen suurimmista energia-alan palveluyrityksistä. 
Se myy sähköenergiaa yli 300 000 asiakkaalle Suomessa ja kattaa kaukolämmöllä 
yli 90 % pääkaupungin lämmitystarpeesta. Helsingin kaupungin omistaman Helsingin 
Energian liikevaihto vuonna 2006 oli 674 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 1 250.

Haemme HelenVoiman Tuotannon tukipalvelut -yksikköön

Kemikaali asiantuntijaa
hoitamaan lakisääteisiä kemikaalien hallintaan liittyviä tehtäviä. 
Keskeisiä tehtäväalueita ovat mm.

• Viranomaisyhteistyö Turvatekniikan keskuksen, pelastuslaitoksen sekä 
ympäristö- ja muiden viranomaistahojen kanssa

• SEVESO-direktiivin ja REACH-asetukseen perustuvien määräysten, 
lupien ja tarkastusten toteuttaminen Helenin eri toimipisteissä 
yhdessä viranomaisten kanssa

Edellytämme hakijoilta tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa 
sekä kokemusta kemikaali- ja viranomaisasioiden hoidosta, hyvää englannin 
kielen taitoa, neuvottelutaitoa sekä joustavuutta.

Lisätietoja tehtävästä antavat yksikön päällikkö Tapio Öhman, p. 050 559 2255, 
ja erikoisasiantuntija Lea Lemmetti, p. 050 559 2765.

Jätä hakemuksesi 3.3.2008 mennessä osoitteessa www.helsinginenergia. /
tyopaikat.

Professori
Johan Gullichsen
sai laatupalkinnon

Emeritusprofessori Johan Gul-
lichsenille on myönnetty vuorineu-
vos Matti Sundbergin laaturahaston 
5 000 euron laatupalkinto. Palkinnon 
perusteena ovat Gullichsenin ansiot 
sellu- ja paperitekniikan opettajana, 
tutkijana ja yrittäjänä.

Johan Gullichsenin 1970-luvulla 
kehittämä paperin valmistuksen kes-
kisakeusteknologia eli mc-tekniikka 
oli huomattava uudistus. Tekniik-
ka parantaa sellun laatua, pienentää 
valmistusprosessin haitallisia ym-
päristövaikutuksia ja lisää paperi- 
ja selluntuotannon kannattavuutta. 
Gullichsenin keksintö on erityisen 
merkittävä kierrätyspaperin uusio-
valmistuksessa.

Gullichsen toimi Teknillisen kor-
keakoulun selluloosatekniikan pro-
fessorina ennen siirtymistään eläk-
keelle vuonna 1999. Hän toimi 
Ahlström Osakeyhtiön hallituksen 
jäsenenä 34 vuotta ja jatkaa yhä 
vuonna 1971 perustamassaan Ar-
hippainen & Gullichsen -konsultti-
yrityksessä avustaen metsäteollisuu-
den yrityksiä laatu- ja ympäristöon-
gelmien ratkaisemisessa.

Johan Gullichsen sai Marcus Wal-
lenbergin palkinnon vuonna 1986. 
Hänet valittiin paperiteollisuuden 
Hall of Fameen vuonna 2005.
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Kiinnostaako kauppa Kiinaan? Siitä kuulet lisää 
Business in China Procurement Summit -tapahtumassa:
http://www.businesschinaexpo.com

Tarjolla on 20 miljardin euron arvosta hankesopimuksia. 
Lisätietoja osoitteesta: 
http://www.businesschinaexpo.com/projects.asp



OHJELMA
Morning session
Chairman Academy Professor Markku Leskelä

09.00–09.10 Prof. Markku Leskelä: 
Opening of the Symposium

09.10–09.50 Prof. Steven Ley (University of Cambridge): 
New tools for molecule makers

09.50–10.30 Prof. H. Kenttämaa (Purdue University): 
Gas-phase reactivity studies on organic 
bi-, tri- and tetraradicals

10.30–11.00 Coffee and tea break

11.00–11.40 Prof. J. C. Bünzli (EPFL, Lausanne): 
Lanthanide helicates: from self-assembly 
to cell imaging

11.40–12.20 Prof. J.-E. Bäckvall (University of Stockholm):
Immobilization of organometallic catalysts 
in mesoporous materials

12.20–13.30 Lunch

Afternoon session
Chairman Professor Lauri Halonen

13.30–14.10 Prof. J. Reedijk (University of Leiden): 
Heavy metals as useful drugs

14.10–14.50 Prof. Carl Gahmberg (University of Helsinki): 
Molecular complexity of leukocyte adhesion

14.50–15.20 Coffee and tea break

15.20–16.00 Prof. Sir Harold W. Kroto (Florida State 
University):
Architecture in nanospace

16.00–16.40 Prof. B. Gerber (Hebrew University of 
Jerusalem):
New organic chemistry of the noble gases: 
From molecules to prospects of novel materials

16.40–17.20 Prof. Y. Öhrn (University of Florida): 
Time-dependent, nonadiabatic, 
direct molecular reaction dynamics

17.30–18.30 Reception

Kemian Symposium 
Kemian Symposium on osa Suomalaisen Tiedeaka-
temian 100-vuotisjuhlia. Maineikas kemisti Professo-
ri Gustav Komppa oli eräs Akatemian perustajista. 
Sadan vuoden aikana kemia on kehittynyt valtavasti 
ja lomittunut vahvasti moniin lähi tieteenaloihin. 

Symposiumin puhujat ovat Suomalaisen Tiedeaka-
temian ulkomaisia ja kotimaisia jäseniä. He kertovat 
omista erikoisaloistaan ja siksi Symposium kattaa hy-
vin monia aihepiirejä. 
Kaikki kemiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita 
osallistumaan.

Osallistumisesta pyydetään ilmoittautumaan 
ennen 30.4.2008 osoitteeseen: 
http://kampela.it.helsinki.fi/elomake/lomak-
keet/7213/lomake.html

Osallistumistietoja tarvitaan tarjoilujen 
järjestämistä varten.

Studia Generalia
Torstaina 22.5.2008 klo 18–20 pidetään Tieteiden 
talossa (Kirkkokatu 6, Helsinki) studia generalia 
aiheena EU:n uusi kemikaaliasetus REACH 
(Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals).

Ohjelma:
Apulaisjohtaja Juha Pyötsiä (Kemianteollisuus ry): 

REACHin merkitys 
Yksikön päällikkö Juhani Sormunen
(Kemikaalivirasto):

Kemikaaliviraston toiminnasta
Johtaja Kyösti Sysiö (Dynea Oy): 

Helsinki Chemical Forum

Studia generalia on tarkoitettu 
kaikille asiasta kiinnostuneille.

TERVETULOA!

SUOMALAINEN TIEDEAKATEMIA 100 VUOTTA

Kemian symposium
Chemistry – from atoms and molecules 

to new materials and nanoscience
23.5. 2008 klo 9.00–17.30
Tieteiden talo Kirkkokatu 6, Helsinki

Lisätietoja: www.acadsci.fi/100v/prog.php



Tapaa eu:n kemikaaliviraston 
asiantuntijat kotikaupungissaan



Tapaa eu:n kemikaaliviraston 
asiantuntijat kotikaupungissaan

15.-18.4.2008 HELSINGIN MESSUKESKUS
Teollisuuden kovin kärki kohtaa! Kansainvälinen muovi- ja kumiteollisuuden ammattitapahtuma, PlasTec 08, järjestetään 
15.–18.4. Helsingin Messukeskuksessa. Järeä teollisuustapahtuma kokoaa saman katon alle konepaja- ja tuoteteollisuuden 
koko ketjun. Tule näkemään ja kuulemaan alasi viimeisimmät uutuudet ja solmimaan kontakteja yli toimialarajojen! 

Rekisteröidy veloituksetta kävijäksi osoitteessa www.teollisuus08.fi.
PlasTec 08 sisältää paljon alan uusinta tietoa! Ohjelmaa järjestämässä ovat mm. Suomen Muoviyhdistys ry, Muovifakta Oy, VTT, 
REACH-neuvontapalvelu, MUOKE - Muovimuotoilun monimuoto-opetus ja AEL Muovialan koulutuskeskus. Katso ohjelmatiedot: 
www.plastec.fi

Aukioloajat: ti-to klo 9–17, pe klo 9–16. Rekisteröidy ennakkoon veloituk-
setta netissä www.teollisuus08.fi tai Messukeskuksen sisäänkäynneillä. 

Järjestäjät: Suomen Messut ja Expomark Oy.


