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Uutiskirje 5/2010 ilmestyy 9.4. 
Ilmoitusvaraukset 6. huhtikuuta.

Lisätietoja ja varaukset:
sauli.ilola@kemia-lehti.fi, puh. 040 546 1241
leena.laitinen@kemia-lehti.fi, puh. 040 577 8850
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Lab-dig Oy on yli 30 vuotta toiminut yri-
tys, joka keskittyy tunnettujen analyyttisten 
laitteiden ja tarvikkeiden maahantuontiin. 

Palvelemme asiakkaitamme 
ammattitaidolla ja antaumuksella.

www.labdig.fi

Kemira ja VTT uskovat, että Suomeen 

kannattaa investoida. Sijoituskohteena on 

uusi vesiosaamiskeskus, jonka tehtävänä 

on jalostaa suomalaista vesiosaamista 

tuotteiksi ja kassavirroiksi. 

Maailman johtavan laboratoriosuo-
datusteknologian toimittajan Erlabin 
uudet Captair®Flex™ -sarjan 
hormittomat vetokaapit tarjoavat 
varmakäyttöisen, joustavan moduuli-
ratkaisun, joka on erittäin helppo 
asentaa ja siirtää.
Molekyyli- ja/tai partikkelisuodatuk-
sella varustettu kolonni mahdollistaa 
nesteiden ja kiinteiden aineiden 
käsittelyn samalla yksiköllä, jonka  
pieni energiankulutus tuo labora-
toriolle todellisia säästöjä.
Ympäristömyötäiset kaapit täyttävät 
tiukimmat suodatukselle ja suojauk-
selle asetetut laatustandardit, mikä 
takaa käyttäjälle täydellisen suojan.

Uusi tutkimuskeskus nostaa esiin 
suomalaisen vesiosaamisen.Sc
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Vedellä on nostetta
Uusi vesitutkimuksen keskus työllistää 
jatkossa noin 200 alan osaajaa vuosittain. 
Rekrytointi on jo käynnistetty sekä Suo-
messa että ulkomailla. Tutkimustyön pai-
nopiste on Suomessa ja kokonaisinves-
tointi neljän vuoden aikana arviolta 120 
miljoonaa euroa, josta osa katetaan ulko-
puolisella rahoituksella. 

Päätös uudesta keskuksesta pohjautuu 
vahvaan näkemykseen siitä, että veteen 
liittyvät liiketoiminnan muodot ovat tule-
vaisuudessa yhä tärkeämpiä. Niiden mää-
rä ja globaalit markkinat ovat kasvussa.

Yritykset mainitsevat keskeisiksi kehi-
tysalueiksi makean veden valmistuksen 
energia- ja kustannustehokkaasti merive-
destä, jäteveden käsittelyssä syntyvän bio-
massan hyödyntämisen energian tuotan-
nossa sekä tuotteiden biohajoavuuden. 

Toiminta-alueena on koko maailma. 
Katseet ovat kääntyneet etenkin nopeasti 
kehittyviin maihin, joissa väestön ja teol-
lisuuden kiivas kasvu luo tarvetta veden 
kierrättämiselle ja laajalle vesitekniselle 
osaamiselle. Sen seurauksena kaupaksi 
käyvät myös vesikemikaalit, suunnitel-
mat sekä laitokset analyysi- ja annoste-
lulaitteineen.

Veturi löytyi
”Vesi on uuden liiketoiminnan alue, mutta 
Suomesta on puuttunut keskitetyn kehityk-
sen veturiyritys. Osaamista on ollut, mutta 
nyt on tarkoitus saada eri alueet tukemaan 
toisiaan ja antamaan nopean kasvun vaa-
tima kriittinen massa”, sanoo VTT:n asia-
kasjohtaja Jaakko Raukola.

 

Velvoitteet hallussa?
Yhdellä silmäyksellä juuri  
teitä koskeva kotimainen- ja  
EU-lainsäädäntö...  Klikkaa 
mainosta, niin tiedät miten. 

Kysy lisää expec@expec.fi.

•	 Kemianteollisuuden	työtaistelu		 	
 laajentuu
•	 Honeywell	kehittää	laitestandardia	
•	 Ekokem	ja	Kiertokapula	yhteistyöhön
•	 Saksaan	jättimäinen	litiumakkutehdas
•	 Kemikaalien	saatavuuteen	katkoksia?
•	 Kemikaalivirasto	haarukoi		 	
 rekisteröintien määrää
•	 Isot	yritykset	jyräävät	rekisteröinnissä
•	 Ainoa	edustaja	raastupaan	Hollannissa
•	 Jalokaasujen	mysteereitä	Kumpulassa
•	 Alumnit	koolla	Kumpulassa
•	 Luista	paljastuu	salaisuuksia
•	 Siipikarja	määrättiin	jälleen	suojaan
•	 Heurekassa	tutkitaan	bakteereita
•	 MyScience-verkkolehti	kertoo	nuorille		
 tieteestä
•	 Millennium-leiriläisiä	Argentiinasta		
 Uuteen-Seelantiin
•	 Vinkkejä	verkkolehdistä
•	 Bioetanolia	gm-poppelista
•	 Palveluruutu

mailto:sauli.ilola@kemia-lehti.fi
mailto:leena.laitinen@kemia-lehti.fi
http://www.labdig.fi
http://81.255.85.214:8080/mini_site/CAPTAIR2/
http://www.tekniikanmuseo.fi
http://www.dreambroker.fi/w/9d8e5612a
mailto:expec@expec.fi
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näkyvyyttä!
Varaa logopaikka yrityksellesi.

KEMIA
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Ilmoita edullisesti kemian ammattilaisille. 
Kemia-lehden uutiskirjeellä on jo yli 3100 tilaajaa!

www.energy-enviro.fi

Uusi oppimisympäristö kemian 
oppimisen ja opetuksen tueksi

Kemianluokka Gadolin
Vuoden 2010 uudet teemat:

vihreä kemia
energia

materiaalikemia
arkipäivän kemia

www.helsinki.fi/ 
kemianluokka

European business briefing

KAIKKI TARVITSEMASI
Kemia-lehden
verkkopalvelusta!

Vihreät Sivut
Tule mukaan ja tavoitat 
asiakkaasi.
Lue tästä, miten Vihreät 
Sivut vaikuttavat!

Lisätietoja:
sauli.ilola@kemia-lehti.fi
puh. 040 546 1241 

AEL:n huippuseminaarien  
sarja jatkuu:
Partikkelikokoanalyysit – lisätietoa  
prosessista ja tuotteista
18.–19.5.2010, AEL, Helsinki

Termoanalyysimenetelmät – monipuoliset 
sovellusmahdollisuudet
20.5.2010, AEL, Helsinki

Tarkemmat ohjelmat ja ilmoittautuminen 
osoitteesta: www.ael.fi/materiaalitutkimus

Helsinki Chemicals Forum
Helsinki 20.–21.5.2010
Pääteemoina kemikaalilainsäädännön haas-
teet, kemikaalipolitiikka kehittyvillä talous- 
alueilla, kilpailukyky ja vihreän kemian  
mahdollisuudet. Luvassa huippuluentoja! 
Avainpuhujina ovat nobelistit  
Martti Ahtisaari ja Paul J. Crutzen. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  
www.helsinkicf.eu

PulPaper 2010   
Helsingin Messukeskus 1.–3.6.2010
Tule sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuuden  
vuoden tärkeimmälle kohtauspaikalle!  
Monipuolisen näyttelyn yhteydessä on AEL:n 
järjestämä kansainvälinen konferenssi, jonka 
teemana on ”Implementing the new rise.” 
Tutustu konferenssin ohjelmaan tästä. 

Rekisteröidy messukävijäksi osoitteessa 
www.pulpaper2010.com

Ympäristöalan ammattitapahtuma
Ympäristö, Yhdyskunta,  
Vesi&Viemäri,  
Jäte&Kierrätys 2010
Helsingin Messukeskuksessa 6.–9.10.
www.finnexpo.fi

ChemBio Finland 2011
Helsingin Messukeskuksessa  
22.–24.3.2011
Lue lisää tästä.

Pörssinoteerattuna yrityksenä Kemira tulee seu-
raamaan uuden keskuksen kehitystä neljännesvuo-
sittain. Ensimmäisten tulosten odotetaan syntyvän 
ja pääsevän julkisuuteen melko nopeasti. 

Suomeen on syntynyt monialaista osaamista 
muun muassa sellu- ja paperiteollisuuden tarpeita 
täyttämään. Paperikoneessa tarvittavaa mittaus-
tekniikkaa voidaan soveltaa myös muille runsaasti 
vettä tarvitseville teollisuudenaloille. Analyysi- ja 
säätötekniikka suljettuine automaatioratkaisui-
neen on yksi tehostuvan liiketoiminnan alueista. 

Myös kaivosteollisuus on huomattava veden-
käyttäjä. Raukolan mukaan merkittävä osa tunne-
tuista mutta hyödyntämättömistä malmivaroista 
sijaitsee hyvin kuivilla alueilla. Prosessien kier-
rot on opittava sulkemaan mahdollisimman tar-
kasti. 

Lauri Lehtinen

Piristystä arkipäivään.
Tilaa maksuton 

Ajatusten Aamiainen 
sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi

Tärkeysjärjestys
Patrik (4 v.) kertoi kuulumisia päiväkodista:  
– Mia haluaa mennä minun kanssa naimisiin 
ja Anna Markuksen, mutta me Markuksen 
kanssa mennäänkin mopokisoihin.

– Mirjam

Kemia-lehden ilmoitukset 
kiinnostavat!

Lue tästä huomioarvo- 
tutkimuksen tuloksista.

 Uudessa ACQUITY UPLC® H -Class 
-laitteistossa yhdistyy tavallisen 

HPLC:n helppokäyttöisyys ja modernin 
UPLC:n huippusuorituskyky!  

Erinomainen laite tutkimukseen ja 
laadunvalvontaan!

HPLC Simplicity with UPLC  
Performance!

Kolme kertaa tänä keväänä:
Kemian Gadolin-klubi
Helsingin yliopiston kemian laitoksessa
6. huhtikuuta, 29. huhtikuuta ja 18. toukokuuta.
Kemiasta kiinnostunut nuori! Tervetuloa 
tutustumaan kemian tutkimuksen kiehtovaan 
maailmaan. 

Lue lisää ja ilmoittaudu: 
www.helsinki.fi/kemianluokka/

Luma- ja teknologiapäivät 2010
Helsinki 15.–16.4.2010
Suosittu koulutustapahtuma on maksuton  
kaikkien asteiden opettajille, tutkijoille ja  
opiskelijoille. 

Ennakkoilmoittautuminen on alkanut! 
Lue lisää tästä.

PlasTec 10 -messut 
Helsingin Messukeskus 13.–16.4.2010
Muovialan ammattilaiset kohtaavat! 
Samanaikaisesti kuusi synergistä teollisuus-
tapahtumaa ja runsas ohjelmatarjonta. Päivitä 
ammattitaitosi ja verkostoidu. Rekisteröidy 
kävijäksi veloituksetta: www.plastec.fi
Tervetuloa messuille!

Suomen Kemian Seuran  
täydennyskoulutuskurssi
Laboratoriodokumentointia  
– miksi, miten ja milloin
27.4.2010 Hotelli Arthur, Helsinki
Yhtenevät työtavat ja toiminnan jäljitettävyys 
ovat laboratoriodokumentoinnin peruskiviä. 
Tule kuuntelemaan asiantuntijoiden näkökulmia 
ja tapauskertomuksia!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 30.3.  
mennessä: www.kemianseura.fi

Ympäristönsuojelulain-
säädäntöpäivä 
Helsinki 6.5.2010
Kemianteollisuus ry järjestää ympäristönsuo-
jelulainsäädännön uusia virtauksia luotaavan 
teemapäivän. Tule päivittämään tietosi sekä 
kysymään asiantuntijoilta.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu tästä.

http://www.energy-enviro.fi
http://www.helsinki.fi/kemianluokka
http://www.helsinki.fi/kemianluokka
http://chemicalwatch.com/home
http://chemicalwatch.com/home
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php
http://www.kemia-lehti.fi/pdf/vihreat_ilm_kiinnostavat.pdf
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php
mailto:sauli.ilola@kemia-lehti.fi
http://www.ael.fi/materiaalitutkimus
http://www.helsinkicf.eu
http://www.ael.fi/pulpaper2010?lang=en
http://www.pulpaper2010.com
http://www.finnexpo.fi
http://www.finnexpo.fi/news_single.asp?id=2341&code_language=fi
http://www.positiivarit.fi/
http://www.kemia-lehti.fi/pdf/ilmoitusten_huomioarvo_kemia_5_09.pdf
http://www.waters.com/waters/promotionDetail.htm?id=10138555&xcid=Alias_hclassfi
http://www.helsinki.fi/kemianluokka/
http://www.helsinki.fi/lumo/tiedepaivat/
http://www.plastec.fi
http://www.kemianseura.fi
http://www.chemind.fi/tilaisuuden-kuvaus?tilaisuus=15545647
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Onko ammattiliittosi 
LAL, TEK, UIL tai YKL?

Tilaa Kemia-lehti jäsenetuhintaan:
http://www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm

Kemianteollisuuden työtaistelu on laaje-
nemassa. Ylempiä toimihenkilöitä edus-
tavan YTN:n mukaan kaikki kemian 
ylemmät toimihenkilöt marssivat ulos työ-
paikoiltaan 1. huhtikuuta.

Kahdessakymmenessä suurimmassa 
yrityksessä työskentelevät aloittavat la-
kon 6. huhtikuuta, jos sopimukseen työ-
ehdoista ei sitä ennen päästä.

Kemian ylemmät toimihenkilöt ovat 
9:nnestä maaliskuuta lähtien toteuttaneet 
kaksipäiväisiä työnseisauksia 20 suurim-
massa yrityksessä ja niiden tytäryhtiöis-
sä. Tänään 19.3. lakkoillaan Teknoksessa, 
Tikkurilassa ja Sachtleben Pigmentsissä, 
joissa työnseisaus jatkuu maanantaihin 
22.3. Seuraavaksi eli 23.–24.3. ovat vuo-

rossa lääkeyhtiöt Bayer Schering Pharma, 
Farmos ja Santen.

YTN:n ja kemian alan työnantajia edus-
tavan Kemianteollisuus ry:n väliset neu-
vottelut katkesivat tuloksettomina 8. maa-
liskuuta.

Kiistakapulana on, että ylemmät toi-
mihenkilöt vaativat yleissitovaa työehto-
sopimusta eli tessiä, jollainen muillakin 
kemian henkilöstöryhmillä on. Kemiante-
ollisuus haluaa entiseen tapaan noudattaa 
palkkapöytäkirjaa. Siinä määritellään lä-
hinnä vain palkka, kun taas muista työeh-
doista sovitaan paikallisesti kullakin työ-
paikalla.

Kemian alalla työskentelee noin 7 500 
ylempää toimihenkilöä.

Kemianteollisuuden
työtaistelu laajentuu

Ylemmät 
toimihenkilöt 
peräävät 
erityisesti työ-
matkustamiseen 
kuluvan vapaa-
ajan korvaamista 
rahana tai vapaana.

Sc
an

st
oc

kp
ho

to

Avaa tästä 
Kemia-lehden 

mediakortti 2010

Anna palautetta 
tai kerro uutisvinkkisi:
toimitus@kemia-lehti.fi

Autojätti Daimler ja esseniläinen 
energiakonserni Evonik laajenta-
vat Saksan Kamenzissa toimivan 
tuotantolaitoksensa Euroopan 
suurimmaksi litium-ioniakku-
kennoja valmistavaksi tehtaaksi.

Molemmat osapuolet investoi-
vat kaksi vuotta kestävään raken-
nushankkeeseen 200 miljoonaa 
euroa. Laitoksen kapasiteetin on 
määrä kymmenkertaistua nykyi-
sestä eli nousta 2,9 miljoonaan 

Saksaan jättimäinen  
litiumakkutehdas

Autojätti 
Daimler uskoo 
sähköautojen 
läpimurtoon.

akkukennoon vuonna 2013.
Daimler ja Evonik sopivat yri-

tyskumppanuudesta vuosi sitten 
vauhdittaakseen sähköautojen 
läpimurtoa. Daimler osti tuolloin 
49,9 prosentin omistusosuuden 
Evonikin perustamasta Li-Tec 
Battery -yhtiöstä, joka vastaa li-
tiumakkutuotannosta.

Hankkeesta kirjoitti Auto Mo-
tor und Sport.

Pekka	T.	Heikura

Ekokem ja jätehuoltoyhtiö 
Kiertokapula laajentavat yh-
teistyötään teollisuuden, kau-
pan ja yritysjätteiden käsitte-
lyyn. Tähtäimessä on lisätä 
jätteen hyötykäyttöä tehosta-
malla materiaalin käsittelyä. 
Toiminta käynnistyy Kiertoka-
pulan Järvenpään, Hyvinkään, 
Hämeenlinnan ja Valkeakos-

ken toimipaikoissa.
Ekokem ja Kiertokapula 

aloittivat yhteistyön asumi-
sen jätteiden energiahyödyn-
tämisessä vuonna 2007. Tätä 
nykyä noin 350 000 asukkaan 
kotitalouksien sekajätteet hyö-
dynnetään Riihimäen ja Hy-
vinkään kaupunkien kauko-
lämpönä.

Yritysjätteen hyötykäyttöä tehostetaan

Ekokem	ja	Kiertokapula	
yhteistyöhön
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Honeywell	kehittää
laitestandardia
Teollisuusautomaatiojätti Honeywell on 
liittynyt ryhmään, joka kehittää yhtenäistä 
standardia kenttälaitteiden integroimisek-
si teollisuuslaitosten ohjausjärjestelmiin. 
Yhtiö kuuluu prosessiautomaatioteknolo-
gian kehitysryhmään, jonka jäsenet ovat 
sitoutuneet siihen, että niiden järjestelmis-
sä voidaan käyttää FDI-spesifikaatiopaket-
teja. Paketti viimeistellään kuluvan vuo-
den aikana.

http://www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoitustiedot.htm
mailto:toimitus@kemia-lehti.fi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teemana luonnonvarat 
sekä luonnon ja synteettiset polymeerit 
 

- Aalto-yliopiston uusi biotuotetekniikan tutkinto-ohjelma edistämään uusiutuvien 
luonnonvarojen kestävää käyttöä, 
koordinaattori Pia Lahti , Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu 
 

- Biojalostamoiden uudet analyysimenetelmät COST FP0901, 
professori Stefan Willför, Åbo Akademi 
 

- Biosensoreiden uudet sovellusalueet teollisuuden mittauksissa, 
Tutkimusjohtaja, dos. Vesa Virtanen, Kajaanin yliopistokeskus, Biotekniikan 
laboratorio, Oulun yliopisto 
 

- Luonnontuotteiden kaupallistaminen politiikkanosteessa ja säädösviidakossa, 
tutkimuspäällikkö Kari Tiilikkala, MTT 
 

- Uudet polymeerit ja hybridimateriaalit, karakterisointi ja analytiikka, 
Helsingin yliopisto 
 

- Paneelikeskustelu 
 

 
Tervetuloa! 

 

 

 

 

 

Tilaisuus on ilmainen. 

Ilmoittautuminen viimeistään 13.4.2010 Mia Kronqvist, mia.kronqvist@ketek.fi, 
044 7250 202 
 
Seuraa päivitettyä ilmoitusta: www.ketek.fi/oske tai www.fifcluster.fi 

 

Analytiikkapäivät 2010 
Aika: 20.4.2010 klo 9-16 

Paikka: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun auditorio, 
Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola 

 

 

Lisätietoja: 

TkT Leena Favén   FT Hanna-Kaisa Koponen  
Uusiutuva metsäteollisuus –osaamisklusteri Nanoteknologian klusteriohjelma 
044 7250 273   044 7250 270 
 
www.fifcluster.fi   www.nanocluster.fi 
 
 

 

 



Kemikaalivirasto haarukoi
rekisteröintien määrää
Kemikaalivirasto Echa yrittää selvittää, kuinka paljon sinne on 
tulossa ns. ensi vaiheen rekisteröintiasiakirjoja. Virasto on lä-
hettänyt asiaa kartoittavan sähköpostikyselyn 8 000 yritykseen, 
jotka ovat tehneet yhteensä 54 000 esirekisteröintiä 12 000 ai-
neesta.

Ensimmäisessä vaiheessa rekisteröidään aineet, joita tuotetaan 
yli tuhat tonnia vuodessa tai jotka ovat syöpä-, perimä- ja lisään-
tymisvaarallisia. Rekisteröintiaikaa on 30.11.2010 asti. Echan 
kyselyyn voi vastata myös täällä.

Kemikaalien jatkokäyttäjien 
kannattaa varustautua tulevaan 
vuodenvaihteeseen varmuusva-
rastoin, sillä joidenkin aineiden 
kauppaan saattaa tulla tilapäinen 
katkos.

Näin sanoo Kemianteollisuus 
ry:n apulaisjohtaja Juha Pyöt-
siä, joka puhui aiheesta järjestön 
Reach ja CLP -seminaarissa.

Mahdollisen katkoksen syynä 
on, ettei kaikkia aineita ehditä re-
kisteröidä määräajassa kemikaa-
livirastoon. Ensimmäinen aikara-
ja, 30.11.2010, on rekisteröinnin 
etenemisvauhtiin nähden liian lä-
hellä, Pyötsiä varoittaa.

Tiedonvaihtofoorumeita eli 
SIEFejä muodostetaan hitaasti ja 

REACH

tajia edustavasta Eurométauxista, 
teollisuuden Reach Alliances-
ta, öljy-yhtiöiden Concawesta, 
kemiantukkurien FECC:sta ja  
pk-sektorin UEAPME:sta. Ryh-
män on määrä keksiä ratkaisut 
ongelmiin maaliskuuhun 2011 
mennessä.

Kimmo	Heinonen

Pk-sektorin Reach-ongelma

”Isot	yritykset	jyräävät
rekisteröinnissä”

Mitä kuuluu ja kuka 
käskee. Pienyritykset 

valittavat joutuneensa 
suurten jyrän alle.

Ainoa	edustaja
raastupaan	
Hollannissa

Ainoalla edustajalla (Only Rep-
resentative) tarkoitetaan EU-alu-
eella toimivaa yritystä, joka vas-
taa EU:n ulkopuolisen yrityksen 
puolesta tämän valmistamien ja 
maahantuomien kemikaalien re-
kisteröintiprosessista. EU:n ulko-
puolisilla toimijoilla ei ole oike-
utta hoitaa rekisteröintejä itse.

Kimmo	Heinonen

Kemikaalien saatavuuteen
tulossa	katkoksia?

Kemikaalien käyttäjien on hyvä täyttää varastonsa ennen vuodenvaih-
detta.

niiden työ kangertelee. Esimer-
kiksi kemian suurmaassa Italias-
sa on tällä hetkellä rekisteröinti-
aikeita yhtä monta kuin pienessä 
Suomessa. Aikooko Italian ke-
mianteollisuus jäädä prosessis-
sa vapaamatkustajaksi, ei tiedä 
kukaan.

Kemikaalivirasto on omasta 
puolestaan vakuuttanut, että vi-
raston tietojärjestelmät kestävät 
ensimmäisen rekisteröintivai-
heen paineet, eikä lisäaikaa ole 
luvassa.

Kemianteollisuuden 9.–10. 
maaliskuuta järjestämä seminaa-
ri keräsi 200 hengen kiinnostu-
neen kuulijakunnan.

Kimmo	Heinonen
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Hollannissa on jäänyt kiin-
ni ns. ainoana edustajana 
toimiva kiinalaisyritys, joka 
ei täytä tehtävän pätevyys-
vaatimuksia. Postilokerofirma 
on tehnyt suuren määrän esire-
kisteröintejä kemikaalivirastoon 
kiinalaisten kemikaalivalmistaji-
en puolesta.

Epäpätevä kiinalaisyrittä-
jä löytyi Hollannin ympäristö-
ministeriön tutkinnassa. Firman 
toiminta käsitellään yleisen syyt-
täjän asiana hollantilaisessa alioi-
keudessa.

Tapauksesta kertoneen Chemi-
cal Watch -lehden mukaan vas-
taavia yrityksiä löytyy jatkossa 
varmasti lisää.

Kiinalaisyrittäjä hyp-
päsi vääriin kenkiin.

Kemikaalien rekisteröinti on pie-
nille ja keskisuurille yrityksille 
kohtuuttoman hankala prosessi, 
sanoo EU-maiden pk-sektoria 
edustava UEAPME-järjestö.

Pienyritykset joutuvat nyhtä-
mään tietoa SIEF-tiedonvaihto-
ryhmiltä eivätkä sittenkään saa 
sitä tarpeeksi. Ryhmien jäsen-
maksut ja muut niistä koituvat 
kustannukset ovat pienille suh-
teettoman suuria. Pienempien 
mielipiteitä ei kuunnella, vaan 
suurkonsernit harjoittavat sane-
lupolitiikkaa.

Verkkosivuillaan julkaisemas-
saan raportissa järjestö listaa 
lukuisia muitakin rekisteröin-
tiin liittyviä pulmia.

Rekisteröinnin tah-
measta etenemisestä 
on huolissaan myös 
Euroopan komissio, 
joka perusti helmi-
kuussa korkean ta-
son työryhmän sel-
vittämään asiaa.

DCG-ryhmään 
(Directors’ Con-
tact Group) kuu-
luu johtajia komis- 
sion lisäksi kemi- 
kaalivirastosta, kemi-
anteollisuuden järjestös-
tä Ceficistä, metallijalos-

https://www.webropol.com/P.aspx?id=419218&cid=100476423
http://chemicalwatch.com/home
http://chemicalwatch.com/home
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_s_experience_with_REACH_EN.pdf
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Helium, neon, argon… Jalokaa-
sut ja niiden mysteerit ovat aihee-
na Kumpulan kollokvion  esitel-
mässä tiistaina 6. huhtikuuta kello 
16.15. Aiheesta kertoo professori 
Markku Räsänen Helsingin yli-
opiston kemian laitoksesta.

Ajankohtaista luonnontieteel-

Jalokaasujen	mysteereitä
Kumpulassa

listä tutkimusta esittelevä yleisö-
luentojen sarja on avoin kaikille 
kiinnostuneille. Esitelmät pide-
tään Helsingin yliopiston Kum-
pulan kampuksella Physicu-
min auditoriossa D101, Gustaf 
Hällströmin katu 2. Kollokvion 
puheenjohtajana kevätkaudel-

la 2010 toimii professori Juha 
Karhu geotieteiden ja maantie-
teen laitoksesta.

Kollokvioesitelmät voi katsoa 
myös yliopiston verkkovideopal-
velussa osoitteessa http://www.
helsinki.fi/videot/.

* * * * *

* * * * *

Alkuaineesta	112
copernicium

Alkuaine 112 on nyt viralli-
sesti nimeltään copernicium. 
Tähtitieteilijä Nikolaus Ko-
pernikuksen mukaan annetun 
nimen vahvisti kansainvälinen 
kemianjärjestö Iupac. 277 ker-
taa vetyä raskaamman alkuai-
neen löysi vuonna 1996 saksa-
laisen GSI-tutkimuskeskuksen 
tutkijaryhmä, joka sai itse eh-
dottaa löydölleen nimeä. Sama 
tutkimuskeskus ehdotti nimiä 
myös alkuaineille 107–111.

Keksintösäätiön 
palvelut
laajenevat

Keksintösäätiö on käynnistä-
nyt Tuoteväylä-nimisen pal-
velun. Tuoteväylä auttaa sekä 
yksityishenkilöitä että aloitta-
via yrityksiä näiden ideoiden 
ja keksintöjen arvioinnissa ja 
jalostamisessa liiketoiminnak-
si. Väylä ohjaa lupaavat ideat 
eteenpäin sopiville yhteistyöta-
hoille ja kohti kaupallistamis-
ta. Palvelua vetävät alueelli-
sissa ely-keskuksissa toimivat 
keksintöasiamiehet.

Helsingin yliopiston Kumpulan 
kampuksella muisteltiin men-
neitä ja tavattiin vanhoja opis-
kelutovereita 11. maaliskuuta. 
Kampuksen ensimmäinen alum-
nitapahtuma houkutteli paikalle 
liki 400 matemaattis-luonnontie-
teellisen tiedekunnan alumnia.

Kemian alumneja saapui Kum-
pulaan yli sata. Kemian laitoksen 
suuri luentosali täyttyikin lähes 
kokonaan johtaja Markku Räsä-
sen vetämän tilaisuuden ajaksi.

Helsingin Yliopiston Kemistit 
ry:n puheenjohtaja Antti Lah-
denperä esitteli kemian opiske-

Alumnit	koolla	Kumpulassa

Kumpulan 
kampuksen 
Chemicum-

rakennus val-
mistui vuonna 

1995.

lijoiden aine- ja etujärjestön toi-
mintaa. Opinnoissaan loistavasti 
menestynyt Tiina Sarnet huo-
mioitiin Suomalaisten Kemistien 
Seuran myöntämällä palkinnolla.

Laitoksen ensimmäiselle kun-
nia-alumnille, Kemianteollisuus 
ry:n entiselle toimitusjohtajalle 
Hannu Vornamolle luovutettiin 
kunniakirja hänen pitkäaikaises-
ta työstään kemian ja kemian lai-
toksen hyväksi.

Uutisia alumneille
Sen jälkeen alumnit jakautuivat 
lyhyille kierroksille tutustumaan 

kemian laitoksen tutkimukseen ja 
toimintaan eri yksiköissä. Ohjel-
ma jatkui fysiikan laitoksessa tie-
dekunnan järjestämän cocktail-
tilaisuuden antimia nauttien.

Myös Kemiauutiset-verkko-
lehden neljäs numero julkaistiin 
alumneille omistettuna erikois-
numerona. Kemian laitoksen leh-
ti kertoo laitoksessa opiskelusta, 
sen tutkimuksesta, kansainväli-
sestä toiminnasta ja yhteistyö- 
tahojen kuulumisista.

Lehteen voi tutustua osoittees-
sa www.helsinki.fi/kemia.

Janne	Salo
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Lääkejätit  
notkahtavat

Maailman suurimpien lää-
ke- ja bioteknologiayritysten 
liikevaihdon kasvu hidastuu 
huomattavasti aikajaksolla 
2008–2014. Näin ennustaa tut-
kimusyritys Datamonitor. Sen 
tuoreen raportin mukaan lää-
kejättien reseptilääkemyynti 
kasvaa vuonna 2014 vain 1,2 
prosenttia. Kaudella 2002–
2008 kasvuvauhti oli 10,5 pro-
senttia. Pudotuksen taustalla 
on ennen muuta kilpailevien 
kopiolääkkeiden tulo markki-
noille. Lähivuosina umpeutuu 
lisää merkittävien alkuperäis-
lääkkeiden patentteja.

Etsitkö osaajaa!
Ilmoitus Kemian  

uutiskirjeessä tavoittaa 
yli 3000 alan  

ammattilaista!
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http://www.helsinki.fi/videot/
http://www.helsinki.fi/videot/
http://www.helsinki.fi/kemia
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Kiinnostunut Reachistä?
Tilaa veloitukseton Reach-tiedote:
kimmo.heinonen@finn-kasei.fi

Tiedekeskus Heurekassa jär-
jestetään sunnuntaina 21. maa-
liskuuta kello 11–17 koko per-
heelle tarkoitettu teemapäivä, 
joka otsikkona on Hyvät, pahat 
ja rumat bakteerit.

Vierailijat pääsevät tekemään 
tuttavuutta muun muassa Emmi 
ja Elviira -kuttujen, kodin pien-
ten tuholaisten ja oikean lehmän 
luurangon kanssa. Työpajois-
sa voi myös testata hajuaistin-
sa, opiskella eläinlääkäriksi tai 

Kun arkeologit hyödyntävät apu-
naan nykyaikaista analytiikkaa, 
he saavat muun muassa luut ker-
tomaan monenlaisia tarinoita.

Arkeologisissa kaivauksissa 
löytyneet luut voidaan ajoittaa 
radiohiilianalyysin avulla ja si-
ten seurata, kuinka Suomen asu-
tus on levinnyt jääkauden jälkeen 
merestä kohonneille alueille. 

Vanhojen kalmistojen kätkemi-

en luiden stabiili-isotooppiana-
lyysi kertoo, millainen ruokava-
lio tuhat vuotta sitten eläneillä 
suomalaisilla oli, ja muinais-dna-
tutkimus paljastaa, mitä tauteja 
menneisyydessä podettiin.

Analytiikasta arkeologian työ-
kaluna voi lukea ensi viikolla il-
mestyvästä Kemia-lehden nume-
rosta 2/2010.

Luista	paljastuu
salaisuuksia

Tämän luun omistaja on tal-
lannut planeettaamme hulp-

peat 30 000 vuotta sitten.

askarrella pikkupöpöjen peuhu-
nurkkauksessa. Miniluentojen ai-
heisiin kuuluvat Lapatossun la-
pamato, suomalainen salmonella 
ja tubit pubissa.

Heurekan lisäksi tapahtuman 
järjestäjiä ovat Helsingin yli-
opiston elintarvikehygienian ja 
ympäristöterveyden osasto sekä 
mikrobiologisen elintarviketur-
vallisuuden tutkimuksen huip-
puyksikkö.

Heurekassa	tutkitaan
bakteereita

Näin hauskaa oli Heurekan 
tiedeleirillä pari vuotta sitten. 
Ylihuomenna sunnuntaina pääs-
tään tutustumaan bakteereihin.
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Markku Oinonen

Siipikarja on tänäkin keväänä 
suojattava luonnonvaraisilta lin-
nuilta. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön mukaan siipikarja on 
toukokuun loppuun asti pi-
dettävä sisällä tai katet-
tava lintujen ulkoi-
lualue esimerkiksi 
verkolla.

Syynä vapaan 
laidunnuksen kiel-
tämiseen ovat Kes-
ki-Euroopassa jälleen to-
detut lintuinfluenssatapaukset. 
Useilta tiloilta on löytynyt H5- 
ja H7-tyypin viruksia. Ne ovat 
matalapatogeenisia eli niiden 
taudinaiheuttamiskyky on pieni, 
mutta linnuissa kiertäessään ne 
voivat muuttua vaarallisemmik-
si. Myös korkeapatogeenisia vi-
rusmuotoja on tavattu Englannis-
ta ja Saksasta.

Viruksen alatyyppi H5N1 alkoi 

Siipikarja	määrättiin
jälleen suojaan

Kana voi saada influenssatartun-
nan luonnonvaraiselta linnulta, 
jos ne pääsevät kontaktiin kes-
kenään.

levitä nopeasti Aasiassa syksyllä 
2003. Viime vuonna raportoitiin 
73 laboratoriossa varmistettua 
tartuntatapausta ihmisissä.
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Ämmässuon 
kaasuvoimalalle
miljoonien 
energiatuki

Espoon Ämmässuon kaato-
paikalle rakennettava bio-
kaasuvoimalaitos on saa-
nut valtiolta 3,4 miljoonan 
euron energiatuen. Vuoden 
2011 loppuun mennessä val-
mistuvasta voimalasta tulee 
Suomen suurin kaatopaik-
kakaasuja hyödyntävä yk-
sikkö, joka tuottaa vuodessa 
noin 120 gigawattituntia säh-
köä yleiseen sähköverkkoon. 
Voimalan tuottama lämpö 
hyödynnetään kaatopaikka-
alueen prosesseissa ja tilojen 
lämmityksessä.

mailto:kimmo.heinonen@finn-kasei.fi
http://www.heureka.fi
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Uusi englanninkielinen nuorten tie-
deverkkolehti MyScience aloittaa 
toimintansa tänään 19. maaliskuuta. 
Lehden ensimmäinen numero ilmes-
tyy osoitteessa www.myscience.fi 
kello 15.

Lehteä julkaisee valtakunnallinen 
Luma-keskus. MyScience toimii sa-
malla konseptilla kuin keskuksen 
suomenkieliset verkkolehdet Luova 
ja Jippo.

MyScience tavoittelee luonnontie-
teistä, matematiikasta ja teknologias-
ta kiinnostuneita nuoria lukijoita ym-
päri maailman. Tänä vuonna lehden 
pääteemoja ovat muun muassa ilmas-
tonmuutos ja uusiutuva energia, jot-
ka kuuluvat myös kesän Millennium 
Youth Camp -tiedeleirin teemoihin.

Millennium-leirille saa-
puvat nuoret pääsevät 
MyScience-verkkoleh-

den avulla tutustumaan 
suomalaiseen tutki-

mukseen jo etukäteen.

Helsingissä 6.–13. kesäkuu-
ta pidettävän ensimmäisen 
Millennium Youth Camp -tie-
deleirin osallistujat on valit-
tu. Tuhannen hakijan joukos-
ta mukaan pääsi 30 lahjakasta 
16–19-vuotiasta nuorta eri puo-
lilta maailmaa, muun muassa 
Yhdysvalloista, Etelä-Afrikas-
ta, Intiasta ja Japanista.

Ensimmäisellä karsinta-
kierroksella painotettiin luon-
nontieteiden, matematiikan ja 
teknologian harrastuneisuut-
ta, toisella kierroksella haki-
jat laativat teemaansa liitty-
vän projektisuunnitelman. MY 
Camp -leirillä työskennellään 
kuudessa ryhmässä, joiden 
teemoina ovat ilmastonmuu-

tos, uusiutuvat energianläh-
teet, uusiutuvat luonnonvarat, 
vesi, ICT ja sovellettu mate-
matiikka.

Leirin tavoitteena on lisätä 
tietoa Suomesta innovatiivi-
sena tutkimus- ja teknologia-
maana sekä kertoa Suomen 
tarjoamista opiskelu- ja työs-
kentelymahdollisuuksista.

Millennium-leiriläisiä

Argentiinasta	Uuteen-Seelantiin

MyScience-
verkkolehti
kertoo nuorille 
tieteestä
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Voiko ilmastonmuutoksen vielä pysäyttää? Entä  
väestöräjähdyksen estää?

Suuria kysymyksiä pohtivat huippututkijat Peter 
Lund ja Hans Rosling Unicefin ja Aalto-yliopiston 
järjestämässä tapahtumassa, josta kirjoittaa nuorten 
verkkotiedelehti Luova.

Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa tek-
nillisen fysiikan professorina toimivan Lundin mu-
kaan ilmaston globaali muuttuminen on rikkaiden 
maiden syytä. Kohtuullista on siksi, että vauras maa-
ilma myös ratkaisee ongelman eikä sälytä sitä köy-
himpien niskaan.

Mahdollisuudet ilmastonmuutoksen torjumiseen 
ovat Lundin mukaan olemassa. Työssä on käytettävä 
useita keinoja, joista avainasemassa ovat energiate-
hokkuus ja uusien energialähteiden hyödyntäminen.

Väestönkasvun taas voi saada laskuun vain yhdel-
lä, paradoksaaliseltakin kuulostavalla tavalla: pie-
nentämällä kehitysmaiden lapsikuolleisuutta, sanoo 
Tukholman Karoliinisen instituutin terveystieteen 
professorina työskentelevä Rosling. Kun vanhemmat 
uskovat lastensa jäävän eloon, niitä ei enää hankita 
perheeseen mahdollisimman paljon, kuten nykyään.

Maapallo voidaa säilyttää elinkelpoisena tulevillekin 
sukupolville, kun toimiin ryhdytään nyt, sanovat 
huippututkijat.

* * * * *

Teollisuussijoitus 
sijoitti	Nordic	
Miningiin
Valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen 
Teollisuussijoitus Oy on merkinnyt 
norjalaisen kaivosyhtiön Nordic Mi-
ningin osakkeita 6 miljoonalla Norjan 
kruunulla eli 765 000 eurolla. Nordic 
Miningin suomalaisella tytäryhtiöllä 
Keliber Oy:llä on Keski-Pohjanmaan 
Ullavalla yksi Euroopan suurimmista 
litiumesiintymistä. Sinne on suunnit-
teilla maanosan ensimmäinen litium-
karbonaattia tuottava kaivos.

Vinkkejä 
verkkolehdistä
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http://www.myscience.fi/
http://www.myscience.fi/
http://www.helsinki.fi/luova
http://www.helsinki.fi/jippo
http://www.helsinki.fi/luova/2010/03/11/huippututkijat-rosling-ja-lund-kyseenalaistavat-tietomme-vaestonkasvusta-ja-ilmastonmuutoksesta
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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.

KEMIA
Kemi

Kiinnostunut ympäristöasioista?
Tilaa Verkkoviesti: 

www.uusiouutiset.fi

Numeron 3/2010 osateemoina

tutkimuksen työkalut, turvallisuus  
ja Reach

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

Ilmoitus teemanumerossa huomataan!
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Belgian Gentissä sijaitsevassa koelaitoksessa 
aletaan tuottaa toisen sukupolven bioetanolia 
muuntogeenisistä poppeleista. Geenimuun-
telulla vähennetään poppeleiden ligniinipi-
toisuutta, minkä ansiosta sopivat paremmin 
bioetanolin raaka-aineeksi. Gm-poppelit kas-
vattaa Flaamin bioteknologiainstituutti VIB.

Poppeliprojekti on osa belgialaisen Ghent 
Bio-Energy Valleyn ja hollantilaisen Biopark 
Terneuzenin yhteistä Bio Base Europe -suur-
hanketta.

Gentin pilottilaitoksessa kokeillaan bio-
etanolin raaka-aineena myös muita puulajeja 
sekä maatalouden erilaisia sivuvirtoja, kuten 
vehnän korjuujätettä. Bioetanolin lisäksi lai-
toksessa valmistetaan biomuoveja ja muita 
biopohjaisia tuotteita.

Geenimuunnelluis-
sa poppeleissa on 
tavallista vähem-
män ligniiniä.

Bioetanolia	 
gm-poppelista
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