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Xevo™ QTof MS — seuraavan sukupolven 
QTof-laite Watersilta, MS-teknologian 
edelläkävijältä. Tutustu tarkemmin 
www.waters.com/xevo

Lab-dig Oy on yli 30 vuotta toiminut yritys, 
joka keskittyy tunnettujen 

analyyttisten laitteiden ja tarvikkeiden maa-
hantuontiin. Palvelemme asiak-

kaitamme ammattitaidolla ja 
antaumuksella.

www.labdig.fi

Uusi oppimisympäristö kemian 
oppimisen ja opetuksen tueksi

Kemianluokka Gadolin
Vuoden 2009 uudet teemat:

vihreä kemia
energia

materiaalikemia
arkipäivän kemia

www.helsinki.fi/ 
kemianluokka

www.energy-enviro.fi

•	 Biotie	keräsi	osakeannilla	miljoonia
•	 Ari	Koskisen	ryhmä 
 huippututkimusverkostoon
•	 Valtio	vauhdittamaan	kuitutehtaan		 
 jatkoa
•	 Pääkaupunkiseutu	sähköautojen	aikaan
•	 Hengittävä	akku	on	tehopakkaus
•	 Howard	Jacobs	on	Vuoden	professori
•	 Innovaatiot	palkittiin
•	 Vaarallisten	kemikaalien	listaan 
	 täydennystä
•	 Pohjolan	Voima	vetämään 
 tuhkakonsortiota
•	 Alfa	Lavalilta	jäähdytys 
 samppanjatuotantoon
•	 Uusi	kirja	kemian	opetuksesta
•	 Millenium-tiedeleirille	suursuosio
•	 Powtech	2010	houkuttelee 
	 prosessiosaajat	Nürnbergiin
•	 Kasvihuoneilmiö	voitti	piparikisan
•	 Honeywell-yhtiö	suunnittelee 
	 biovoimalan	Italiaan
•	 Palveluruutu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa 
tutkimusprofessorina työskentelevän 
Pirjo Pietisen työtä kiitetään moni-
puoliseksi ja käytäntöön sovellettavak-
si. Hän on edistänyt aktiivisesti ravit-
semuksen merkityksen tuntemusta 
julkisuudessa. 

Pietinen pitää saamaansa tunnustusta 
kunnianosoituksena koko suomalaiselle 
ravitsemustutkimukselle ja jakaa kiitos-
ta työtovereilleen. 

”Suomi herättää kansainvälistä ar-
vostusta poikkeuksellisesta taidostaan 
soveltaa tutkimustyön tuloksia kansan-
terveystyöhön. Meillä on myös hyvin 
toimiva tutkijoiden ja elintarviketeol-
lisuuden yhteistyö. Sen ansiosta mark-
kinoille on saatu nopeasti esimerkiksi 
entistä vähäsuolaisempia tuotteita ja 
funktionaalisia elintarvikkeita.”

Suolan saannin vähentyminen on 
Pietisen mukaan esimerkki menestys-
tarinasta, josta muut maat ovat häm-
mästellen ottaneet mallia. Kolmen 

AIV-palkittu Pirjo Pietinen: 

”Suomi	osaa	viedä	tutkimustulokset	
kansanterveystyöhön”
Professori	Pirjo	Pietinen	on	
saanut	A.I.	Virtanen	-palkinnon	
tunnustuksena ravinnon ja 
terveyden	välisiä	yhteyksiä	
koskevasta tutkimuksestaan. 
Hän	on	tutkinut	erityisesti	
ravinnon	yhteyksiä	sydän-	ja	
verisuonitautien sekä 
syöpien	riskiin.	

Pirjo Pietinen.
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ALALLA TAPAHTUU
Tehokasta 
näkyvyyttä!
Varaa logopaikka yrityksellesi.

Lisätietoja:
sauli.ilola@kemia-lehti.fi
puh. 040 546 1241 
leena.laitinen@kemia-lehti.fi 
puh. 040 577 8850

Kaikki tarvitsemasi
Kemia-lehden
verkkopalvelusta!

Vihreät Sivut
Tule mukaan Vihreille Sivuille 
ja tavoitat asiakkaasi!

Avaa tästä Kemia-lehden 
mediakortti 2010

AIV-palkittu…

KEMIA
Kemi

Ilmoita edullisesti kemian ammattilaisille. 
Kemia-lehden uutiskirjeellä on jo yli 3000 tilaajaa!

Tulta päin!
Tekniikan päivät
14.–15. tammikuuta 2010  
Otaniemessä Dipolissa 

Tuli on teemana seuraavilla kaksipäiväi-
sillä Tekniikan päivillä. Ohjelmassa on 
lyhyitä mielenkiintoisia luentoesityksiä 
savusaunan rakentamisesta ja tulisijojen 
suunnittelusta hiilidioksidin talteenot-
toon ja biopolttokennoihin. Osallistujia 
viihdyttävät tulishow, musiikkiesitykset, 
lyhytelokuvat jne.  
Ja kaikki tämä tuliteeman ympärillä. 
Tapahtuma on kaikille avoin ja  
sinne on vapaa pääsy. 
TULE OTTAMAAN SELVÄÄ!
Lisätietoja: www.tekniikanpaivat.fi

Suomen Kemian Seuran  
täydennyskoulutuskurssi
Nopea analytiikka
10.–11.2.2010 Hotelli Arthur, Helsinki

Tule kuulemaan alan osaajien esityksiä 
ajankohtaisesta teemasta! Monipuolisen 
kurssin aiheina ovat mm. kehittyneet 
analyysiteknikat ja niiden mahdollisuu-
det, ympäristö-, vesi- ja sisäilma-ana-
lytiikka, automatisoidut analysaattorit, 
kemiallinen nenä, molekyylidiagnostiik-
ka ja mikrofluidistiikka.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset  
7.1.2010 mennessä:
www.kemianseura.fi

Kemian opetuksen päivät
Kokkola 8.–9.4.2010

Teemana tutkiva oppiminen ja  
opettaminen. 
Lue lisää tästä.

PlasTec 10 -messut 
Helsingin Messukeskuksessa 
13.–16.4.2010

Samanaikaisesti kuusi synergistä teolli-
suustapahtumaa ja runsas 
ohjelmatarjonta. Näyttelytilan myynti on 
parhaillaan käynnissä. 
Katso lisää: www.plastec.fi

Luma- ja teknologiapäivät 
2010
Helsinki 15.–16.4.2010

Suosittu koulutustapahtuma on mak-
suton kaikkien asteiden opettajille, 
tutkijoille ja opiskelijoille. Tarkka ohjelma 
ilmestyy tammikuussa.
www.helsinki.fi/luma

Helsinki Chemicals Forum
Helsinki 20.–21.5.2010

Pääteemoina kemikaalilainsäädännön 
haasteet, kemikaalipolitiikka kehittyvillä 
talousalueilla, kilpailukyky ja vihreän 
kemian mahdollisuudet.  
Luvassa huippuluentoja! 
Avainpuhujina ovat nobelistit  
Martti Ahtisaari ja Paul J. Crutzen. 
Hyödynnä nopean varaajan etu ja ilmoit-
taudu ennen tammikuun loppua:
www.helsinkicf.eu

Piristystä arkipäivään.
Tilaa maksuton 

Ajatusten Aamiainen 
sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi

Avaa luukku!
Positiivarien  

joulukalenteri 
virittää joulun tunnel-

maan aattoaamuun asti.

Suurperheellinen
Arin (3 v.) kahdella veljellä oli 
joulujuhlat peräkkäin samana 
iltana. Kun sanat ” ja hän lähti 
sinne yhdessä kihlattunsa Ma-
rian kanssa, joka odotti lasta” 
kaikuivat jo toiseen kertaan, 
Ari kysyi ihmeissään: – Taasko 
Maria on raskaana?

Hannu-isä

vuosikymmenen aikana suomalaisten miesten 
laskennallinen suolan saanti on laskenut noin 
15 grammasta ja naisten suolan saanti noin 11 
grammasta vuorokaudessa lähelle suositusrajaa, 
joka on miehillä 7 ja naisilla 6 grammaa vuoro-
kaudessa. Vastaavana aikana sekä miesten että 
naisten aivohalvauskuolleisuus on reilusti puo-
littunut.

Suomalaiset kuluttajat ovat Pietisen mukaan 
valistuneita ja vastaanottokykyisiä. ”Esimerkik-
si tuotteiden päällysmerkintöjä seurataan meil-
lä poikkeuksellisen hyvin, ja siksi niitä on voitu 
hyödyntää terveellisiin ravitsemustottumuksiin 
opastamisessa.”

Pirjo Pietinen on osallistunut urallaan mo-
niin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja toi-
minut vierailevana tutkijana mm. Yhdysvallois-
sa ja Belgiassa sekä Maailman terveysjärjestön 
WHO:n palveluksessa Genevessä. Hän sai vuon-
na 2007 Euroopan maiden ravitsemustutkijoiden 
kattojärjestön FENSin tunnustuspalkinnon.

Nobelisti Artturi Ilmari Virtasen mukaan ni-
metty palkinto jaettiin nyt 14. kerran, ja sen sai 

ensimmäisen kerran ravitsemustieteilijä. Palkin-
to luovutettiin 10. joulukuuta pidetyssä Ravitse-
muksen Tutkimussäätiön juhlaseminaarissa.

Palkinnon jakavat yhdessä Suomalaisten Ke-
mistien Seura, Biobio-seura (Societas Bioche-
mica, Biophysica et Microbiologica Fenniae) ja 
Ravitsemuksen Tutkimussäätiö, joka aloitti toi-
mintansa vuonna 1929 Kemiantutkimus-Säätiö-
nä. Palkintoon kuuluu 10 000 euron rahapalkin-
non lisäksi hopeinen mitali ja kunniakirja. 

Palkinto on jaettu 2000-luvulla vain kerran, 
2006 professori Kai Simonsille. Perinne on pää-
tetty elvyttää Ravitsemuksen Tutkimussäätiön 
80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 

Seminaarissa julkistettiin säätiön historiaa va-
lottava dosentti Touko Perkon teos Kalevanka-
dun Akatemia. Säätiö – A. I. Virtanen -ravitse-
mus. Virtasen laboratorion loistokausi Suomen 
luonnontieteiden huippulaboratoriona alkoi jo 
Valion vanhan laboratorion aikana 1920-luvulla 
ja kesti peräti viisi vuosikymmentä. 

Leena Laitinen

TEK tukee jäseniään monin tavoin 
opintojen alusta läpi ammattiuran.
TEK on vahva toimija työmarkkinoilla 
sekä koulutus- ja teknologiapolitii-
kassa.

Tietoa – turvaa – neuvontaa
www.tek.fi
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Valtio	vauhdittamaan
kuitutehtaan jatkoa
Työ- ja elinkeinoministeriö 
TEM on käynnistänyt uuden 
hankkeen, jonka päämääränä 
on saada Kuitu Finlandin vis-
koosikuitutehtaan toiminta jat-
kumaan. Haussa on vuosi sitten 
konkurssiin menneelle tehtaalle 
ostaja, joka käynnistäisi tuotan-
non uudelleen.

Hankkeessa on ministeriön, 
konkurssipesän ja päävelkojan 
lisäksi mukana ulkopuolinen 
neuvonantaja.

”Pyrimme mahdollisim-
man nopeasti löytämään uuden 

omistajan, joka jatkaisi toimin-
taa Valkeakoskella”, sanoo joh-
taja Anssi Paasivirta TEMistä. 
Hankkeen yksityiskohdista Paa-
sivirta ei puhu, mutta asia etenee 
hänen mukaansa nyt ”intensiivi-
senä prosessina”.

SciTech	ei	luovuta

Aiemmista ostajakandidaateista 
vahvimman, konsulttiyhtiö Sci-
Tech Servicen vetämän ryhmän 
aikeet kokivat muutama viik-
ko sitten kolauksen. Syynä oli 

Kuitu Finlandin viskoosista 
tehtiin luonnonmukaisia palon-
suojamateriaaleja, joiden käyt-
tökohteita ovat muun muassa 

patjat ja huonekalut.
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KEMIA
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Kiitämme lämpimästi lehden lukijoita, ilmoittajia  
ja yhteistyökumppaneita.

Toivotamme valoisaa joulun aikaa ja  
hyvää uutta vuotta 2010.
Kemia-Kemi-lehden toimitus

KEMIA
Kemi

Helsingin Kamppiin avattiin täl-
lä viikolla Suomen ensimmäinen 
sähköautojen katulatauspiste. 
Lataaminen on muutaman kuu-
kauden ajan maan kaikille säh-
köautoilupioneereille ilmaista.

Sen jälkeen Helsingin pilot-
tikohteessa kokeillaan latauk-
sen maksamista kännykällä. Sa-
malla kerätään jatkokehityksen 
pohjaksi kokemuksia julkisen 
latauspaikan toiminnasta.

Myös Espoossa aukeaa ylei-

teollisen rahoittajan eli Ruukki 
Groupin vetäytyminen konsor-
tiosta.

SciTech ei kuitenkaan luovut-
tanut vaan alkoi heti etsiä uutta 
investoijaa.

”Etsintä jatkuu, eikä asian saa-
ma tuore käänne sitä pysäytä”, 
vakuuttaa Heikki Hassi SciTech 
Servicestä.

Sitä, lasketaanko SciTech-
ryhmä ministeriössä yhä mah-
dollisten ostajien joukkoon, 
Anssi Paasivirta ei halua kom-
mentoida.

Päivi	Ikonen

Pääkaupunkiseutu
sähköautojen	aikaan

sölle tarkoitettu sähköautojen 
latausasema vielä tämän kuun 
aikana. Tapiolassa sijaitsevaan 
Kaupinkallion paikoitushalliin 
asennetaan yhteensä seitsemän 
lataustolppaa.

Kaupinkalliossa lataus mak-
setaan pysäköintimaksun yhtey-
dessä. Espooseen on ensi vuon-
na tulossa lisää latauspisteitä, 
joissa testataan erilaisia maksu-
tapoja.

Ladattavilla sähköau-
toilla voi nykytekniikalla 
ajaa yhdellä latauksella 
50–200 kilometriä.
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Biotie	keräsi	 
osakeannilla yli 
seitsemän miljoonaa

 
Lääkekehitysyhtiö Biotie Thera-
pies on kerännyt institutionaali-
sille sijoittajille suunnatulla osa-
keannillaan 7,2 miljoonaa euroa. 
Tulos nostaa yhtiön pääoman 
runsaaseen 51 miljoonaan. Ke-
räys keskeytettiin joulukuun al-
kupuolella, kun sijoittajat olivat 
ylimerkinneet annin jo yli kak-
sinkertaisesti.

Toimitusjohtaja Timo Vero-
maan mukaan osakeannin tuot-
to varmistaa yhtiön rahoituk-
sen pitkälle vuoteen 2011. Hän 
kertoo yhtiön tiedotteessa, että 
seuraavien puolentoista vuoden 
kuluessa on odotettavissa usei-
ta tärkeitä kliinisten tutkimusten 
etappeja.

Ari	Koskisen	ryhmä	
huippututkimus-
verkostoon

Teknillisen korkeakoulun Ke-
mian ja materiaalitieteiden tie-
dekunnan professorin Ari Kos-
kisen tutkimusryhmä on valittu 
pohjoismaiseen kemian huip-
pututkimusverkostoon. Tutkija-
koulutuksen ja tohtoritutkijoi-
den NordForsk-verkosto edistää 
kontakteja pohjoismaisten, luo-
teisvenäläisten ja Baltian mai-
den ryhmien välillä.

Kemian ohjelma tarjoaa jat-
ko-opiskelijoille ja tutkijoille 
monipuolista huippukoulutus-
ta orgaanisen synteesin alalla. 
Hankkeen osapuolet edustavat 
erilaisia, toisiaan täydentäviä or-
gaanisen synteesin ja metodolo-
gian kehityksen osa-alueita.

* * * * *
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, mikko.laavainen@raisio.com

, susanna.rosin@raisio.com

Hengittävä	
akku on 
tehopakkaus
Brittiläiset tutkijat kehittävät 
uudentyyppistä akkua, jon-
ka kapasiteetin on määrä olla 
kymmenkertainen nykyisiin 
matkapuhelinakkuihin verrat-
tuna, kertoo Focus-lehti. 

Sen sijaan että käyttäisi 
mahdollisimman suurta po-
sitiivista litium-kobolttioksi-
dielektrodia, uutuusakku luo 
elektrodinsa itse. Purkauksen 
yhteydessä akku ottaa ulko-
kalvolle ympäröivästä ilmas-
ta happea, joka reagoi elektro-
lyytissä olevien litiumionien 
kanssa ja päätyy sitten hiilen 
sisään. Ladattaessa prosessi 
on päinvastainen.

Uutuusakun prototyyppi va-
rastoi tilavuusyksikköä kohti 
jo kahdeksan kertaa enemmän 
energiaa kuin nykyakut.

Pekka	T.	Heikura

Hei...	nyt	loppuu	akku!	
Selitys ei kelpaa enää sen 
jälkeen,	kun	uudet	tehoakut	
tulevat markkinoille.
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Onko ammattiliittosi LAL, TEK, UIL tai YKL?
Tilaa Kemia-lehti jäsenetuhintaan:

http://www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm

KEMIA
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VTT:n ja Aalto-yliopiston Inno-
vation Cup 2009 -kilpailu on rat-
kennut. 

Voittajaksi ylsi Ecomining-
teknologia, jonka ovat kehittä-
neet VTT:n tutkijat Elina Ves-
tola, Mona Arnold ja Jutta 
Laine-Ylijoki. Voittoisa tekno-
logia sisältää biologisen proses-
sin, jolla jalostetaan teollisuuden 
kaatopaikkojen jätemateriaaleja 
hyötykäyttöön.

Vuoden 2009 innovaatiokil-
van teemana olivat ympäristö-
myötäiset teknologiat. Finaaliin 
ylsi myös viisi muuta ryhmää, 
joiden tutkimushankkeita raati 

Vuoden professoriksi on valit-
tu molekyylibiologi Howard 
Jacobs. Akatemiaprofessori Ja-
cobs työskentelee Tampereen 
yliopiston lääketieteellisen tek-
nologian instituutissa, jossa hän 
johtaa suomalaisten mitokond-
riotautien ja ikääntymisen huip-
puyksikköä.

Valinnan perusteena oli, että 
Jacobs on kansainvälisesti erit-
täin arvostettu tiedemies, joka on 

Howard	Jacobs
on	Vuoden	professori

Tuore Vuoden 
professori säväytti 
itsenäisyyspäivänä 
presidentinlinnas-

sa frakkitakissa, 
kiltissä ja maihin-

nousukengissä.

IM
T

saanut muun muassa EU:n tär-
keimmän tiedepalkinnon, Des-
cartes-palkinnon. Jacobs toimii 
päätoimittajana useissa genetii-
kan huippulehdissä. Punkkari-
professoriksi kutsuttua Jacobsia 
pidetään myös esimerkillisenä 
opettajana ja nuorten tutkijoi-
den ohjaajana.

Vuoden professorin valitsee 
Professoriliitto.

Innovaatiot palkittiin

Kaatopaikasta	ekokaivos
piti kaupallisesti lupaavina.

Teknillisen korkeakoulun pro-
fessorin Jukka Seppälän johta-
man polymeeritutkimusryhmän 
tuloksia kiitettiin vaikuttaviksi 
paitsi polymeeri- ja petrokemian 
teollisuudessa myös metsäteolli-
suudessa sekä nanomateriaalien 
ja biomateriaalien kehityksessä.

Kolmen teekkarin, Harri 
Hallilan, Antti Ritvasen ja Ju-
ha Haajan muodostama Synos-
te-ryhmä on keksinyt älymate-
riaaliteknologiaan perustuvan 
menetelmän luuston epämuo-
dostumien korjaamiseen.

Kaatopaikasta kai-
vokseksi. VTT:n tut-
kijoiden kehittämän 
teknologian avulla 
saadaan metallit ja 
muut arvomateriaalit 
talteen.
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Vaarallisten	
kemikaalien
listaan	täydennystä

Kandidaattilistalle kerätään 
muun muassa hitaasti hajoavat, 

biokertyvät ja myrkylliset sekä 
syöpää aiheuttavat ja lisään-
tymisterveydelle vaaralliset 

kemikaalit.

Erityistä huolta aiheuttavien ai-
neiden ns. kandidaattilista täyden-
tyy. Kemikaaliviraston jäsenvalti-
oiden komitea nimesi joulukuun 
kokouksessaan listalle 15 uutta 
kemikaalia, jotka ovat haitallisia 
ihmiselle tai ympäristölle.

Aineet lisätään virallisesti 
kandidaattilistalle tammikuus-
sa 2010, jolloin listaa seuraavan 
kerran päivitetään.

Kandidaattilistalla olevien ke-
mikaalien ja niitä sisältävien 
seosten ja esineiden toimittajien 
on annettava ostajalle tiedot, jot-
ka mahdollistavat aineen turvalli-
sen käytön. Tuottajien ja maahan-
tuojien puolestaan tulee ilmoittaa 
vaarallisia aineita sisältävien tuot-
teiden valmistuksesta ja tuonnista 
kemikaalivirastolle.
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Pohjolan	Voima	
vetämään tuhkakonsortiota
Pohjolan Voima on ottanut veto-
vastuun EU:n laajuisen Reach-
konsortion toiminnasta. Konsor-
tio rekisteröi kemikaalivirastoon 
lämpövoimaloiden seospolton 
tuhkia. Niillä tarkoitetaan bio-
polttoaineiden, turpeen, massa- 
ja paperiteollisuuden lietteiden, 
hiilen ja kierrätyspolttoaineiden 
poltossa syntyneitä tuhkia.

Lämpövoimatuotannon sivu-

tuotteiden rekisteröinti edistää 
vastaisuudessa niiden hyöty-
käyttöä. Tuhkaa käytetään esi-
merkiksi maarakentamisessa, 
rakennusteollisuudessa ja lan-
noitteena, rikinpoistokipsiä ra-
kennusteollisuudessa.

Tuhkakonsortioon on tähän 
mennessä liittynyt 52 jäsentä eri 
maista. Hankkeen hallinnosta 
vastaa Linnunmaa Oy.

http://www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm
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LAHJAVINKKI!

http://www.tiedekirja.fi


Tulosta ja täytä ristikko ja kirjoita yhteystietosi. Postita vastauksesi 5. tam-
mikuuta 2010 mennessä osoitteeseen Kemia-lehti, Pohjantie 3, 02100 Es-
poo, tai skannaa ristikko ja meilaa se osoitteeseen toimitus@kemia-lehti.
fi. Arvomme vastaajien kesken kirjapalkinnon.

Jouluristikko	Kemia-lehden	lukijoille!
Ristikon täyttäjä:

Meiliosoite:



Alfa	Lavalilta	jäähdytys
samppanjatuotantoon
Alfa Laval on toimittanut lämmönvaihtimet Moët & 
Chandonin samppanjatehtaaseen. Vaihtimia käytetään 
samppanjan valmistusprosessissa jäähdytykseen ennen 
juoman pullottamista. Uuden laitteiston ansiosta jääh-
dyttämiseen kuluva aika on puolittunut.

Jäähdytyksen jälkeen seuraa samppanjan valmistuk-
sen legendaarisin vaihe, jonka aikana syntyvät hienot 
kuplat. Pullotettuun viiniin lisätään tarkalla reseptillä 
valmistettua sokeri-hiivaliuosta, joka aloittaa käymisen 
uudestaan. Kun pullot on suljettu, käymisen aiheuttama 
hiilidioksidi ei pääse pois vaan liukenee viiniin.

Toinen käyminen pysähtyy itsestään vajaassa vuodes-
sa, mutta samppanjan kypsyminen jatkuu vielä pitkään 
sen jälkeen, vähintään 15 kuukautta. Vintage-vuosiker-
rat kypsyvät ainakin seitsemän vuotta.

KEMIA
Kemi

Aito samppanja valmistetaan Champagnen alueen 
rypäleistä, jotka puristetaan terttuineen. Valmistuksen 
jälkeen parasta juomaa kypsytetään vuosia.

Uusi kirja 
kemian 
opetuksesta

 
Kolmas kemian opetusta pe-
rusopetuksesta korkeakou-
luihin käsittelevä kirja on 
ilmestynyt. Teoksen Arki-
elämä, kokeellisuus ja työ-
turvallisuus kemian ope-
tuksessa perusopetuksesta  
korkeakouluihin  (Aksela, M. 
& Pernaa, J.) sähköiseen ver-
sioon voi tutustua Helsingin 
yliopiston Kemian opetuksen 
keskuksen verkkosivuilla. 

Kirjan 20 euron hintaista 
paperiversiota saa 21. joulu-
kuuta alkaen Yliopistopai-
nosta.

Kansainvälinen Millennium 
Youth Camp -tiedeleiri on he-
rättänyt huomattavaa kiinnos-
tusta ympäri maailman. Leirille 
tuli määräaikaan mennessä 995 
hakemusta. 

”Suosio ylitti kaikki odotuk-
semme. Hakemuksia tuli kai-
kista viidestä maanosasta ja yh-
teensä 62 eri maasta”, iloitsee 
professori Maija Aksela, leirin 
ohjausryhmän puheenjohtaja.

Eniten hakijoita on Romanias-
ta, toiselle sijalle ylsi Uusi-See-
lanti ja kolmannelle isäntämaa 

Maailman johtava prosessitek-
nologian messutapahtuma Pow-
tech järjestetään Saksan Nürn-
bergissä 27.–29. huhtikuuta 
2010. Laajan näyttelyn lisäksi 
kokonaisuuteen kuuluu runsaas-
ti muuta ohjelmaa, kuten alan se-
minaareja ja symposioita.

Partikkeliteknologian maa-
ilmankongressi WCPT6 käyn-
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Millennium-tiedeleirille
suursuosio

Tiedeleirillä 
ei pelkäs-
tään paiste-
ta makkaraa 
nuotiolla 
vaan tutus-
tutaan myös 
suomalai-
seen tutki-
mukseen 
ja opiske-
lumahdol-
lisuuksiin 
Suomessa.

Suomi. Kymmenen kärjessä 
ovat myös muun muassa Thai-
maa, Saksa ja Japani.

Tiedeleiri järjestetään 6.–13. 
kesäkuuta 2010. Mukaan pää-
see 30 osallistujaa, jotka vali-
taan maaliskuuhun mennessä. 
Leiriläisten on oltava iältään 
16–19-vuotiaita ja kiinnostu-
neita luonnontieteistä, matema-
tiikasta ja tekniikasta.

Leirin järjestää Tekniikan 
Akatemia yhdessä Luma-kes-
kuksen, Kerhokeskuksen ja ope-
tusministeriön kanssa. Edellinen, vuoden 2008 Powtech-tapahtuma keräsi yhteen reilut 

700 näytteilleasettajaa ja yli 15 000 kävijää.

Powtech	2010	houkuttelee
prosessiosaajat	Nürnbergiin

nistyy jo päivää aiemmin, 26. 
huhtikuuta. Samaan aikaan 
Powtechin kanssa osuu myös 
TechnoPharm, life science-, lää-
ke-, kosmetiikka- ja elintarvike-
alan messutapahtuma.

Lisätietoa saa osoitteis-
ta www.powtech.de ja www.
technopharm.de.
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Lehtitilaukset: 
www.kemia-lehti.fi

http://www.helsinki.fi/kemma
http://www.yliopistopaino.fi
http://www.yliopistopaino.fi
http://www.millenniumyouthcamp.fi/
http://www.powtech.de/
http://www.technopharm.de
http://www.technopharm.de
http://www.kemia-lehti.fi


PALVELURUUTU
•	Saitko	uutiskirjeen	edelleen	lähetettynä?	
Tilaa oma uutiskirje maksutta:  
http://www.kemia-lehti.fi/uutiskirje.htm
 
•	Kemia-lehden	tilaukset.	
http://www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm
 
•	Tilauksen	peruutus:	
Lähetä viesti otsikolla “Perun uutiskirjeen” osoitteeseen 
tilaukset@kemia-lehti.fi. Kirjoita viestiin sähköposti-
osoite, johon uutiskirje on tullut.
 
•	Osoitteenmuutokset:	
Lähetä viesti otsikolla “Uutiskirjeen osoitteenmuutos” 
osoitteeseen tilaukset@kemia-lehti.fi. 
Kirjoita viestiin vanha sähköpostiosoite, johon uutiskirje 
on tullut, ja uusi sähköpostiosoite, johon haluat kirjeen 
jatkossa.

•	Täältä	löydät	aiemmat	uutiskirjeet:
http://www.kemia-lehti.fi/uutispdf.htm

•	Kommentoi	uutiskirjettä:
toimitus@kemia-lehti.fi

Hyödy jäsenyydestä  
kemian seuroissa!
• Kemia-lehti kotiin kannettuna 
• Koulutustapahtumat jäsenhintaan
• Paikka ammattilaisten verkostossa
Tutustu ja liity osoitteessa www.kemianseura.fi

UUDET	SISÄLLÖT,	ENTISET	HINNAT!
Kemia-lehden	mediakortti	2010
on	julkaistu.	Löydät	sen	täältä.

Kiinnostunut ympäristöasioista?
Tilaa Verkkoviesti: 

www.uusiouutiset.fi

Numeron 1/2010 osateemoina

laboratoriot ja prosessit
Varaukset ja lisätietoja: 
Myyntipäällikkö Sauli Ilola 
puh. 040 546 1241
sauli.ilola@kemia-lehti.fi

Ilmoitus teemanumerossa huomataan!

KEMIA
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Kasvihuoneilmiö
voitti piparikisan
Oulun yliopiston perinteinen piparirakennus-
kilpailu on ratkennut.

Tieteellisten rakennelmien sarjassa ylivoi-
maisen voiton vei Plant Hormone Sisters te-
oksellaan Kasvihuoneilmiö. Voittotyön taka-

Voittoisa Kasvihuo-
neilmiö on taidokas 
taikinakopio Oulun 
yliopiston kasvihuo-
neista Romeosta ja 
Juliasta.
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na on biologian laitoksen kahdeksanhenkinen 
leipuriryhmä.

Perinteisten piparkakkutalojen sarjassa yk-
kössijalle ylsi Kartanoksi ristitty mökki, jon-
ka rakensi Herkkuhamsterien joukkue.

Sarjan Muut rakennelmat kultamitali me-
ni Viihdevuotisille eli TTK:n kanslian nai-
sille, joiden teos on nimeltään Pukki palve-
lupinteessä.

Kaikki kisaan osallistuneet rakennelmat 
ovat ihailtavissa täällä.

Honeywelliin kuuluva Envergent Techno-
logies suunnittelee italialaisen energiayhti-
ön Industria e Innovazionen uuden tuotan-
tolaitoksen. Envergent toimittaa laitokseen 
myös teknologian. RTP-teknologia eli nopea 
pyrolyysiprosessi muuntaa biomassan pyro-
lyysiöljyksi.

Vuonna 2012 valmistuva laitos hyödyn-
tää raaka-aineenaan männyn hakkuutähdettä 
ja puhdasta purkupuuta. Laitoksessa jalos-
tetaan päivittäin noin 150 tonnia täyskuivaa 
biomassaa pyrolyysiöljyksi, joka käytetään 
uusiosähkön tuotantoon.

Envergent kehittää tekniikkaa, jolla pyro-
lyysiöljy voidaan jalostaa myös uusiutuviksi 
polttoaineiksi, kuten biobensiiniksi, biodie-
seliksi ja biokerosiiniksi. Yhtiön tavoitteena 
on saada tekniikka lisensoitavaksi vuoteen 
2012 mennessä.

Honeywell-yhtiö	suunnit-
telee	biovoimalan	Italiaan

http://www.kemia-lehti.fi/uutiskirje.htm
http://www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm
mailto://tilaukset@kemia-lehti.fi
mailto://tilaukset@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/uutispdf.htm
mailto://toimitus@kemia-lehti.fi
http://www.kemianseura.fi
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoitustiedot.htm
http://www.uusiouutiset.fi
mailto:sauli.ilola@kemia-lehti.fi
http://www.oulu.fi/kulttuuri/pipari/2009aanestys.htm

