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Uutiskirje 11/2010 ilmestyy 17.9. 
Ilmoitusvaraukset 14. syyskuuta.

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

KEMIA
Kemi

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

 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!

•	 Alalla tapahtuu
•	Kemistikilta maailmanennätysjahdissa
•	 Tulevaisuuden	pakkauksia	Pasilassa
•	 Biomateriaalien	tutkijat	Tampereelle
•	 Aerosolitutkijat	Helsinkiin
•	 Sähkeitä
•	Reach:
  – Marraskuun määräaika pitää
  – Ongelmia ainoasta edustajasta
  – ”Rekisteröi ajoissa yksi aine”
•	 Ekokem	huolehtii	Hki-Vantaan	jätteistä
•	 Led-valo	mullistaa	vihannestuotantoa
•	 Teknos	vahvistaa	asemiaan	Puolassa
•	 Huippututkija	Heurekassa
•	Kaksitoista uutta diabetesgeeniä
•	 Anaboliset	steroidit	niittävät	 
 voimailijoita
•	 Biokaasua	tankkiin
•	 Luma-sanomat on värikäs verkkolehti
•	 Alfa	Laval	toimittaa	Intiaan
•	 Palveluruutu

European business briefing

	 VTT:n	strategioita	linjaa	jatkossa	materiaalitekniikan	tutkimusjohtajan	

paikalta koko keskuksen tieteelliseksi johtajaksi siirtyvä Anne-Christine 

Ritschkoff.

VTT:lle uusi tieteellinen johtaja

”Tulevaisuuden	suuntana
puhtaat teknologiat”

VT
T

Anne-Christine Ritschkoff  kuuntelee heikkoja signaa-
leja ja rakentaa niiden perusteella VTT:n tulevaisuu-
den vahvuuksia.

Syyskuun alussa VTT:n tieteellisenä johta-
jana aloittavaa professori Anne-Christine 
Ritschkoffia kiinnostavat erityisesti puh-
taat teknologiat.

Kestävä kehitys ja vihreät teknologi-
at ovat olleet nousussa sekä Suomessa et-
tä maailmalla jo kymmenkunta vuotta, ja 
suuntaus on voimistumassa, Ritschkoff 
muistuttaa.

”Tulevaisuudessa on tarve lisätä ener-
giatehokkuutta. Vettä ja raaka-aineita taas 
pitäisi käyttää vähemmän. Käyttämällä eri 
tieteenalojen tietoja hyväksemme voimme 
löytää ratkaisuja, jotka vastaavat kaikkiin 
näihin tarpeisiin”, Ritschkoff uskoo.

Kehityssuuntaa edustavat myös materi-
aalitehokkuus ja teollisuuden sivuvirtojen 
tehokas hyötykäyttö.

”Jätejalostamokonseptin kehittäminen ja 
sivuvirtojen ohjaaminen raaka-ainekäyt-
töön on hyvä esimerkki teknologiasta, jo-
ta tulevaisuudessa voitaisiin hyödyntää.”

Pitkän	linjan	VTT:läinen
kuuntelee heikkoja signaaleja

Helsingin yliopiston biotieteiden laitokses-
sa vuonna 1996 tohtoriksi väitellyt Ritsch-
koff aloitti tutkijana VTT:ssä jo vuonna 
1987. Kuluneiden 23 vuoden aikana hän 
kertoo ehtineensä tehdä talossa ”monen-
laisia asioita”.

”Tulin alun perin kehittämään uusia 

mailto:sauli.ilola@kemia-lehti.fi
mailto:leena.laitinen@kemia-lehti.fi
http://www.labdig.fi
http://www.tekniikanmuseo.fi
www.waters.com/waters/promotionDetail.htm?id=10138555&xcid=Alias_hclassfi&locale=en_FI
http://chemicalwatch.com/home
http://chemicalwatch.com/home
http://www.biotechnica.de/homepage_e
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Avaa tästä Kemia-lehden 
mediakortti 2010

KEMIA
Kemi

Ilmoita edullisesti kemian ammatti-
laisille. Kemia-lehden uutiskirjeellä 
on jo yli 3200 tilaajaa!

Kemianteollisuus ry:n teemapäivä: 
Uusi käyttöturvallisuustiedote 
ja aineiden luokitus- ja  
merkintäilmoitus
Helsinki 23.9.2010
Teemapäivä on tarkoitettu erityisesti sellaisille 
yrityksille, jotka laativat käyttöturvallisuus-
tiedotteita tai joutuvat tekemään luokitus- ja 
merkintäilmoituksen. Se soveltuu myös muille 
alan yrityksille ja asiantuntijoille tietoiskuksi 
aiheesta.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.chemind.fi/chemasverkkokauppa

Kemianteollisuus ry:n teemapäivä: 
Luokituksen- ja merkintöjen 
tekeminen
Helsinki 20.10.2010
Teemapäivä sopii erityisesti yritysten tuote- 
turvallisuudesta sekä luokituksesta ja merkin-
nöistä vastaaville henkilöille sekä myös muille  
CLP- ja REACH-asetusten toimeenpanotilan-
teesta kiinnostuneille.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.chemind.fi/chemasverkkokauppa

LUMA- ja  
teknologiaviikko 2010
järjestetään 8.–14.11.2010. 
Ympäri Suomea järjestettävää tapahtumaviik-
koa koordinoi valtakunnallinen LUMA-keskus, 
ja järjestämiseen osallistuu useita yhteistyöta-
hoja. Viikon päätapahtumiin kuuluva LUMA- ja 
teknologiaseminaari pidetään 8. marraskuuta 
Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella.
Lisätietoja: www.helsinki.fi/luma/viikko/

ChemBio Finland 2011
Helsingin Messukeskuksessa  
22.–24.3.2011
Varaa nyt oma osastopaikka! 
Lue lisää tästä.

Piristystä arkipäivään.
Tilaa maksuton 

Ajatusten Aamiainen 
sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi
112
Kalle (7 v.) ratkoi lasten ristisana-
tehtävää. Ruudukossa oli vihje: 
”Huudetaan hädän hetkellä.”  
Kalle pohti ääneen vastausta kun-
nes keksi:  – Äitii!

SGS Finland järjestää seminaarin
REACH ja haitta-aineet  
kulutushyödykkeissä
9.9.2010 Helsinki
REACH-asetus vaikuttaa lähes kaikkiin toi-
mialoihin ja koskee suoraan tai epäsuorasti 
suurinta osaa eurooppalaisista yrityksistä.
Seminaarissa käsitellään näitä yritysten 
REACH-velvoitteita sekä niihin liittyviä  
menettelyjä ja työkaluja.
Vielä ehtii ilmoittautua!
Lisätiedot ja ilmoittautumislomake  
löytyvät täältä.

Suojelu, pelastus ja  
turvallisuus ry   
(ent. SPT-jaosto) pitää ensimmäisen syys- 
kokouksensa
16.9.2010 klo 16.30 alkaen. 
Paikkana on Hotel ARTHUR, Vuorikatu 19, 
Helsinki (lähellä rautatieasemaa). Samalla 
pidämme SPT-jaoston päätöskokouksen.  
Ilmoittautumiset 9.9. mennessä Irma Yli-
kankaalle, email: irma.ylikangas@fmi.fi

Ekokem kouluttaa:
Asiantuntijaseminaari
Riihimäki 22.–23.9.2010
Vaativan ympäristönhuollon asiantuntijasemi-
naari on suunniteltu yritysten ja laitosten ympä-
ristönsuojelusta vastuussa oleville henkilöille, 
jotka toimivat tuotannon, varastoinnin, tehdas-
palvelun ja ympäristönsuojelun tehtävissä.

Ohjelma on koottu aiheista, jotka ovat ajankoh-
taisia jäte- ja ongelmajätehuoltoaan kehittäville 
yrityksille, jätteiden hyödyntäjille, käsittelijöille 
ja viranomaisille. Tule kuuleman alan huippu-
osaajia viranomaisorganisaatioista sekä  
Ekokemistä ja muista yrityksistä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä.

TEHOKASTA 
näkyvyyttä!
Varaa logopaikka yrityksellesi.

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 

Uusi oppimisympäristö kemian 
oppimisen ja opetuksen tueksi

Kemianluokka Gadolin
Vuoden 2010 uudet teemat:

vihreä kemia
energia

materiaalikemia
arkipäivän kemia

www.helsinki.fi/ 
kemianluokka

www.energy-enviro.fi

Ympäristö- ja yhdyskunta-alan 
ammattitapahtuma

www.ymparistotekniikkamessut.fi

puunsuojamenetelmiä ja tein pitkään puu- ja bio-
alan tutkimusta. Sitten alkoivat kiinnostaa pin-
tailmiöt ja siirryin nanoteknologian hyödyntämi-
seen”, Ritschkoff kertaa uraansa.

Vielä kuluvan kuun loppuun asti Ritschkoff toi-
mii VTT:n sovelletun materiaalitekniikan tutki-
musjohtajana. Lisäksi hän on mukana muun muas-
sa Metsäklusteri Oy:n tutkimusvaliokunnassa sekä 
valtioneuvoston kanslian ja työ- ja elinkeinominis-
teriön johtamassa biotaloustyöryhmässä.

Tieteellisenä johtajana Ritschkoff seuraa Jorma 
Lammasniemeä, joka siirtyy osa-aikaeläkkeelle 
ja samalla Senior Advisor -tehtäviin.

Tieteellinen johtaja vastaa VTT:n strategisesta 
tutkimuksesta sekä tieteellisistä tutkimus-ja tek-
nologialinjauksista. Niissä Ritschkoff lupaa yh-

TEK tukee jäseniään monin tavoin  
opintojen alusta läpi ammattiuran.

TEK on vahva toimija työmarkkinoilla 
sekä koulutus- ja teknologiapolitiikassa.

Tietoa – turvaa – neuvontaa
www.tek.fi

distää VTT:n kaikkien erikoisalojen osaamisen ja 
vahvuudet.

”Kuuntelen myös tarkkaan niin sanottuja heik-
koja signaaleja ja pyrin löytämään keinot, joiden 
avulla organisaatiomme voi toteuttaa sille asete-
tut tavoitteet.” 

Sanna Alajoki

http://www.kemia-lehti.fi/ilmoitustiedot.htm
http://www.chemind.fi/koulutusohjelmat
http://www.chemind.fi/koulutusohjelmat
http://www.helsinki.fi/luma/viikko/
http://www.finnexpo.fi/exhibition.asp?Id=1699
http://www.positiivarit.fi/
http://www.fi.sgs.com/sgssites/fimko/fi/reach-ja-haitta-aineet-kulutushyodykkeissa.htm
mailto:irma.ylikangas@fmi.fi
http://www.ekokem.fi/portal/fi/koulutus_ja_opastus/koulutus/asiantuntijaseminaarit/
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.helsinki.fi/kemianluokka
http://www.helsinki.fi/kemianluokka
http://www.energy-enviro.fi
http://www.tek.fi
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Tule osaavaan joukkoomme 

KEMIAN OPETTAJAKSI!
Valmennuskeskus on Suomen suurin ja kokenein yksityi-
nen valmennuskurssijärjestäjä. Olemme toimineet alalla
vuodesta 1975, ja vuosittain kursseiltamme pääsee noin
2000 oppilasta haluamaansa opiskelupaikkaan. Valmennus-
keskus on osa Talent Partnersia, Suomen suurinta suomalais-
ta yksityistä koulutus- ja konsultointiyritystä.

•	 Etsimme	Jyväskylään	kauden	2010–2011	lääketieteen	
valmennuskursseillemme kemian opettajaa. Opetus  
tapahtuu	tammi–toukokuussa	1–2	kertaa	viikossa,	 
oppitunteja	yhteensä	45–90.

•	 Edellytämme	hakijalta	esiintymis-	ja	opetuskykyä,	 
asiantuntemusta kemian alalta sekä innostuneisuutta 
omaa alaa sekä opetustyötä kohtaan.

•	 Tarjoamme	sinulle	haasteellista,	palkitsevaa	ja	mielen-
kiintoista opetustyötä. Maksamme hyvän palkan  
(min 30 € / oppitunti) ja oppilaspalautteisiin pohjautu-
van bonuksen. Lisäksi saat valmistelutyötä helpottavan 
opetusmateriaalin sekä vahvan tuen ja perehdytyksen 
kymmeniä kursseja pitäneiltä opettajiltamme.

Lisätiedot ja hakemukset 30.9.2010 mennessä:
Sami Puurtinen, kurssipäällikkö
sami.puurtinen@valmennuskeskus.fi,  
puh 0207 280 340 / 040 531 6399

KK Valmennuskeskus Oy, Tammasaarenkatu 7, 00180 Hki, 
www.valmennuskeskus.fi

Sinä	valitset	tulevaisuutesi	–	
yhdessä onnistumme

Marjapussia ja coronaa  
viiden vuorokauden ajan

Kemistikilta 
maailmanennätysjahdissa

”Miksi tyytyä vuosijuhlaan, 
kun voi juhlia koko vuoden”, 
kuuluu juhlavuoden vastaan-

sanomaton slogan. Myös  
Kemistikillan Tisle-lehti rapor-
toi juhlavuoden tapahtumista.

Marjapussin ja coronan ystä-
villä on edessään iloiset ajat. 
Aalto-yliopiston teknillisen 
korkeakoulun Kemistikilta 
haastaa jäsenensä ja kannat-
tajansa pelaamaan perinteisiä 
kemistipelejä yhtämittaises-
ti viiden vuorokauden eli 120 
tunnin ajan 16.–21. syyskuu-
ta. 

Kemistikillan puheenjohtaja 
Mikko Peura ja juhlatirehtöö-
ri Victor Heinänen toivottavat 
tervetulleiksi kaikki pelaami-
sesta innostuneet pelitaidois-
ta riippumatta. Ennätysten on 
määrä paukkua 16. syyskuuta 
klo 16 alkaen kemian laitok-
sen edustalla Espoon Otanie-
messä.

Tempaus on osa Suomen 
vanhimman teekkarikillan ja 
kemistiyhdistyksen, vuonna 
1891 perustetun Kemistikil-
lan 120-vuotisjuhlien viettoa. 
Vuoden kohokohta on juhlal-
linen Kondensatio 120, jota 
vietetään 26. helmikuuta 2011 
Otaniemen Dipolissa. Kemis-
titeekkarit järjestävät lukuvuo-
den mittaan myös monia pieni-
muotoisempia tapahtumia. 

Lisätietoa juhlavuoden ta-
pahtumista löytyy osoitteesta 
www.kemistikilta.fi/120/.

Leena Laitinen

Helsingin messukeskuksessa ovat 21.–
24. syyskuuta valokeilassa tulevaisuu-
den pakkaukset ja pakkausmateriaalit. 
Itämeren alueen merkittävin pakkaus-
alan tapahtuma PacTec 2010 tarjoaa 
näyttelyn lisäksi sarjan maksuttomia 
seminaareja, joissa tutkaillaan alan ke-
hitystä.

Metsäteollisuus ry:n kokoamassa 
avajaisseminaarissa toimitusjohtaja 
Matti Remes ja Stora Enson tutkimus-
johtaja Jukka Kilpeläinen pohtivat, 
kuinka brändi ja pakkaus toimivat yh-

dessä. Perjantaina pakkauksiin pureu-
dutaan tapaustutkimusten kautta, esi-
merkkeinä Oululainen ja Saarioinen.

Elintarviketieteiden seuran tuot-
tamien iltapäiväseminaarien aiheita 
ovat pakkaamisen ajankohtaiset tee-
mat: ympäristö, jäljitettävyys ja tuo-
tekehitys.

Messuille voi rekisteröityä en-
nakkoon osoitteessa www.pactec.
fi. Samaan aikaan messukeskuksessa 
järjestetään myös FoodTec ja Graf-
Tec-messut.

Pakkaus	on	
myös viesti.

Sc
an

st
oc

kp
ho

to

Tulevaisuuden	pakkauksia
Pasilassa

http://www.valmennuskeskus.fi
mailto:sami.puurtinen@valmennuskeskus.fi
http://www.valmennuskeskus.fi
http://www.kemistikilta.fi/120/
http://www.pactec.fi/
http://www.pactec.fi/
http://www.foodtechelsinki.fi
http://www.graftec.fi
http://www.graftec.fi


Haemme VTT:lle Espooseen

Tiimipäällikköä 
Biosysteemien mallinnus -tiimiin  

 
HAEMME tiimipäällikköä Terveyden ja hyvinvoinnin 
biotekniikan osaamiskeskukseen. Vastuualueenasi 
on Biosysteemien mallinnus -tiimin kompetenssin 
strategian mukainen kehitys ja resurssien tarkoituk-
senmukainen käyttö. Työ tehdään tiiviissä yhteis-
työssä bioinformatiikkaa tarvitsevien tiimien kanssa, 
joten tehtävän menestyksekäs hoito edellyttää hyviä 
yhteistyötaitoja. Lisäksi tehtäviisi kuuluu systeemi-
biologiaan liittyvien projektien tutkimus- ja kehitystyö 
sekä uusien hankkeiden valmistelu.  

ODOTAMME sinulta vahvaa näyttöä bioinformatii-
kan ja laskennallisen biologian tutkimuksista, joissa 
ratkotaan biologisia ongelmia laskennallisin mene-
telmin. Sinulla on tohtoritutkinto tai vastaavat tiedot 
soveltuvalta alalta. Projektipäällikkökokemus ja kyky 
itsenäiseen tutkimukseen katsotaan eduksi. Sinulla 
on lisäksi korkea työmoraali ja olet hyvä kommuni-
koimaan sekä omaat hyvät yhteistyötaidot. 
 
TARJOAMME tiimipäällikölle haasteellisen tehtävän 
osaamiskeskuksen tutkimustoimintojen kehittämi-
sessä tiiminsä kautta. Teknologiapäällikkö ja muiden 
tiimien päälliköt tukevat työskentelyä ja verkostoitu-
mista sekä VTT:n sisällä että asiakasrajapinnassa. 
  
LISÄTIETOJA antavat:
tiimipäällikkö Pekka Savolahti, puh. 020 722 5933 
ja teknologiapäällikkö Richard Fagerström, 
puh. 020 722 4472. 
Sähköpostilla: etunimi.sukunimi@vtt.fi 
 

Lähetä hakemuksesi hakulomakkeellamme  
osoitteessa www.vtt.fi/careers

Hakuaika päättyy 12.09.2010

VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutki-
muskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknolo-
gisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. Työpaikkana tarjoamme 
haasteita ja mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. VTT:llä 
työskentelee noin 2900 eri alojen asiantuntijaa. Liikevaihtom-
me on 280 M€. Päätoimipisteemme ovat Espoossa, Tampe-
reella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Aerosolitutkijat	Helsinkiin

Tampere isännöi syyskuussa eu-
rooppalaisten biomateriaalitut-
kijoiden järjestön vuosittaista 
kongressia.

ESB (Annual Conference of 
the European Society for Bio-
materials) -kokous tuo noin 700 
biomateriaalien ja kudostekno-
logioiden osaajaa ja teollisuuden 
edustajaa eri puolilta maanosaa 
Tampere-taloon 11.–15.9. Ko-
kous on järjestyksessä 23:s.

Konferenssin aihepiirejä ovat 
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Biomateriaali-
tutkijoiden ko-
kouspaikkana 
toimii Pohjois-
maiden suurin 
konsertti- ja 
kongressikes-
kus Tampere-
talo.
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Suomi on lyhyessä ajas-
sa noussut maailman 
kärkeen pienhiukkas-

tutkimuksessa. Helsinki 
isännöi nyt kautta aikojen 
suurinta alan kongressia.
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Biomateriaalien
tutkijat	Tampereelle

muun muassa proteiinipohjaiset 
materiaalit, kantasoluteknologiat 
ja biomateriaalit, luukudostekno-
logiat, uudet polymeeri-, lasi- ja 
metalli- ja keraamiset materiaa-
lit, lääkeannostelun sovellukset, 
nanoteknologia sekä kuvantami-
nen ja mallintaminen.

Kongressin järjestämisestä 
vastaa Suomen biomateriaaliyh-
distys yhdessä Tampereen teknil-
lisen yliopiston biolääketieteen 
tekniikan laitoksen kanssa.

Kansainvälinen aerosolikongres-
si tuo Helsinkiin 1 500 pienhiuk-
kasten, ilmaston, ilmanlaadun ja 
nanoteknologian asiantuntijaa. 
Sunnuntaina 29. elokuuta käyn-
nistyvä IAC 2010 -kokous (In-
ternational Aerosol Conference) 
jatkuu kolmanteen syyskuuta.

Kongressin aiheet ulottuvat 
biopolttoaineiden hiukkaspääs-
töistä homeisiin ja niiden ter-
veysvaikutuksiin sekä nanopin-

noitteista tulivuorituhkaan ja 
ilmastomallien ennusteisiin.

Konferenssissa jaetaan useita 
kansainvälisiä palkintoja, muun 
muassa arvostettu Fuchs-palkin-
to, joka myönnetään pienhiuk-
kastutkimuksen pioneereille.

IAC-kongressi järjestetään jo-
ka neljäs vuosi, vuorotellen Yh-
dysvalloissa, Aasiassa ja Euroo-
passa.

http://www.vtt.fi/careers
http://www.vtt.fi
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Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO – News) on maailman johtava tiedettä ja tutkimustoi-
mintaa palveleva yritys. Autamme asiakkaitamme rakentamaan terveempää, puhtaampaa 
ja turvallisempaa maailmaa. Vuotuinen liikevaihtomme on yli 10 miljardia dollardia. Meillä 
on noin 35.000 työntekijää, jotka palvelevat yli 350.000 asiakastamme lääketeollisuuden ja 
biotekniikan alalla, sairaaloissa ja kliinisen diagnostiikan laboratorioissa, yliopistoissa, tutki-
muskeskuksissa ja valtion laitoksissa sekä ympäristötekniikan ja teollisuuden laadun- ja pro-
sessivalvonnan parissa.

Thermo Fisher Scientific Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi tuotteita, järjestelmiä ja palve-
luja tutkimuksen, terveydenhuollon ja teollisuuden laboratorioille. Yhtiöllä on maailmanlaa-
juinen myynti- ja huoltoverkosto. Suomessa yhtiö kehittää ja valmistaa Finnpipettejä ja pipe-
tinkärkiä, kuoppalevyjä, kuoppalevyinstrumentteja, magneettipartikkeliprosessoreita sekä 
Konelab-järjestelmiä ja automaatioratkaisuja kliiniseen kemiaan. Thermo Fisherin Vantaan, 
Espoon ja Joensuun yksiköissä on yhteensä noin 650 työntekijää. Vuoden 2009 liikevaihto oli 
131 miljoonaa euroa.

Haemme nyt Sample Preparation & Analysis (SP&A) 
-liiketoimintayksikön palvelukseen Vantaalle

TUOTEPÄÄLLIKKÖÄ
Pääasialliset tehtävät:
•	Uuden	tuoteportfolion	lanseeraaminen,	kehittäminen	ja	toteuttaminen
•	Tuotekehityksen,	tuotemarkkinoinnin,	myynnin	ja	operaatio-osastojen	

ohjaaminen ja tukeminen uusien tuotteiden markkinoille saattamiseksi
•	Yhteistyö	markkinointi-	ja	myyntitiimien	sekä	yhteistyökumppaneiden	

kanssa
•	Markkinointistrategioiden,	markkinointi-	ja	mainosmateriaalien	kehit-

täminen
•	Tuotelanseerauksien	suunnittelu,	toteutus	ja	seuranta	yhteistyössä	

markkinointi- ja marcom-tiimien kanssa

Tehtävä edellyttää:
•	Soveltuvaa	korkeakoulututkintoa
•	Vahvaa	molekyylibiologian	taustaa	sekä	PCR	ja	qPCR	teknologioiden	

tuntemusta, muiden analyysimenetelmien tuntemusta katsotaan eduksi
•	Vähintään	3	vuoden	kokemusta	markkinoinnin	tehtävistä
•	Kokemusta	markkinoinnin,	myynnin	ja	tuotekehityksen	prosesseista
•	Erinomaista	englannin	kielen	suullista	ja	kirjallista	taitoa,	muu	kielitaito	

katsotaan eduksi
•	Vahvaa	kokemusta	projektien	johtamisesta
•	Organisointi-	ja	ongelmanratkaisukykyä
•	Matkustusvalmiutta	ja	-halukkuutta

Lisätietoja tehtävästä antaa: 
Hanna	Granö-Fabritius	(Market	&	Product	Line	Manager),	
p. (09) 3291 0361 tai 0400-672 772.

Yrityksemme tarjoaa innostavan ja kansainvälisen työympäristön, kilpai-
lukykyisen palkkatason sekä ajanmukaiset työvälineet.

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydämme toimittamaan  
3.9.2010 mennessä osoitteeseen Thermo Fisher Scientific Oy, henkilöstö-
osasto,	Ratastie	2,	01620	Vantaa	 
tai sähköpostitse osoitteeseen paikanhaku@thermofisher.com

Biotechnica-
palkinnon
tavoittelijat julki
European Biotechnica Award 2010 
-palkinnosta kisaavat kolme finalis-
tia ovat selvillä. Kolmen kärkeen 
ylsivät sveitsiläinen Addex Phar-
maceuticals, itävaltalainen Apeiron 
Biologics ja belgialainen Galapa-
gos Genomics.

Addex kehittää lääkkeitä Par-
kinsonin tautiin, skitsofreniaan ja 
masennukseen. Apeironin lääkeke-
hityksen kohteena on akuutti keuh-
kovaurio ards, ja Galapagos pyrkii 
saamaan aikaan uudenlaisia lääk-
keitä luu- ja niveltauteihin.

Voittaja julkistetaan Hannoveris-
sa Biotechnica 2010 -messujen alla 
4. lokakuuta.

15 vuotta
kemiaa Kumpulassa
Helsingin yliopiston kemian laitok-
sen yksiköiden siirtymisestä saman 
katon alle Kumpulan kampukselle 
tulee syksyllä kuluneeksi tasan 15 
vuotta, kirjoittaa uusi verkkolehti 
Luma-sanomat.

Tapahtumaa juhlitaan tiistaina 7. 
syyskuuta kemian laitoksen luento-
salissa A110. Ohjelmaan voi tutus-
tua Luma-sanomien sivuilla.

Mukaan juhlintaan voi ilmoittau-
tua täällä.

Terveyttä	ja	
bioenergiaa
teollisuuden 
sivutuotteista
Turun ammattikorkeakoulun koor-
dinoimassa EU-hankkeessa kehite-
tään kestävän kehityksen mukaisia 
teknologioita teollisuuden sivu-
tuotteiden hyödyntämiseksi. Sus-
bio (Sustainable utilization of waste 
and industrial non-core materials) 
-projektiin osallistuu muun muassa 
Tallinnan teknillinen yliopisto.

Kehitteillä ovat menetelmät, joil-
la erotellaan elintarvikelaatuisis-
ta sivuvirroista ravinnoksi kelpaa-
vat ainekset. Terveysvaikutteiset 
komponentit on tarkoitus jalostaa 
muun muassa proteiineiksi ja ras-
vahapoiksi, kun loppu menee bio-
energiaksi. Erotellut ainesosat 
hyödynnetään elintarvike- ja rehu-
teollisuudessa sekä teknokemian 
teollisuudessa.

http://www.thermofisher.com
mailto:paikanhaku@thermofisher.com
http://www.biotechnica.de/
http://www.luma.fi/2010/09/07/15-vuotta-kemiaa-kumpulassa-tapahtuma
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/22279/lomake.html


Väärin valittu ainoa edustaja 
(Only Representative) on aiheut-
tanut hankaluuksia monelle EU:n 
ulkopuoliselle kemikaalitoimitta-
jalle, kertoo Chemical Watch.

Joskus ainoa edustaja paljas-
tuu postilaatikkoyritykseksi, jo-
ka ei tunne Reach-lainsäädäntöä 
lainkaan. Tavarantoimittajalla on 
tällöin periaatteessa oikeus vaih-
taa edustajaa, mutta siihen vaa-
ditaan alkuperäisen edustajan 
suostumus, jota ei aina ole help-
po saada.

Chemical Watch listaa joukon 
muitakin hankalia tapauksia. Ke-
mikaaliviraston kanta on, ettei 
ongelmien ratkaisu kuulu sille.

Yrityksen on tärkeää tehdä en-
simmäinen kemikaalirekisteröin-
tinsä mahdollisimman nopeasti, 
korostaa Euroopan kemianteolli-
suuden järjestö Cefic.

Järjestö pitää Reach-rekiste-
röintiä monimutkaisena oppimis-
prosessina. Ensimmäinen rekis-
teröintikerta paljastaa yritykselle, 
mitä hankaluuksia asiassa mah-
dollisesti on. Ongelmien rat-
kaisuja voi käyttää hyväkseen 

Reach-rekisteröinnin takaraja 30. 
marraskuuta on entisellään, eikä 
siitä tingitä, muistuttaa Chemical 
Watch. Asian ovat lehdelle vah-
vistaneet EU:n teollisuuskomis-
saari Antonio Tajani ja ympäris-
tökomissaari Janez Potocnik.

Yritys saattaa saada lisä-
ajan puutteellisten rekisteröin-
tiasiakirjojensa täydentämiseen 
määräajan jälkeen, mutta vain 
esimerkiksi sellaisessa harvinai-
sessa tapauksessa, että päärekis-
teröijä on tehnyt konkurssin ei-
vätkä muut rekisteröijät siksi voi 
viitata sen asiakirjoihin.

Epätäydellisetkin asiakirjat 
on joka tapauksessa toimitettava 
kemikaalivirasto Echaan marras-
kuun aikana, ja asiakirjojen puut-
teista on ilmoitettava etukäteen. 
Lisäajan myöntäminenkään ei 
ole automaatti, vaan virasto pe-
rehtyy jokaiseen tapaukseen erik-
seen. 

REACH

Onko ammattiliittosi 
LAL, TEK, UIL tai YKL?

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

Echa julkistaa tarkemmat tie-
dot poikkeusmenettelyistä syys-
kuun aikana.

Julkisuudessa esiintyneet tie-
dot mahdollisista laajemmista 
aikataulumuutoksista ehtivät ai-
heuttaa yrityksissä hämmennystä 
ja epätietoisuutta.

Kimmo	Heinonen

KEMIA
Kemi

Marraskuun 
määräaika pitää
Lisäaikaa vain  
poikkeustapauksille
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Cefic neuvoo:

”Rekisteröi ajoissa yksi aine”Ongelmia
ainoasta edustajasta

Vastuunsa tuntevat ainoat edus-
tajat ovat käyneet vastaiskuun 
perustamalla yhteisen järjestön. 
Only Representative Organisati-
on -järjestön jäseneksi pääsevät 
vain yritykset, jotka täyttävät tar-
kasti määritellyt vaatimukset asi-
antuntemuksesta ja tietojärjestel-
mien hallinnasta.

EU:n ulkopuoliset kemikaali-
toimittajat eivät voi rekisteröi-
dä tuotteitaan itse, vaan niiden 
on hoidettava rekisteröintipro-
sessi ainoaksi edustajaksi kutsu-
tun toimijan tai ns. EU-maahan-
tuojan välityksellä.

Kimmo	Heinonen

seuraavien aineiden rekisteröin-
neissä.

Nettisivuillaan Cefic antaa 
myös ohjeita rekisteröintipro-
sessin toimintamallin (Business 
Rules) soveltamisesta.

Järjestön lanseeraama uutis-
kirje seuraa lupa- ja rajoitus-
menettelyjen vaikutuksia raaka-
ainevalikoimiin ja teollisuuden 
prosesseihin.

Kimmo	Heinonen

Biomolekyylien dynamiikkaa 
Jyväskylässä
Jyväskylän yliopiston kansainvälisessä kesäkoulussa paneuduttiin 
tänä vuonna (bio)molekyylien dynamiikkaan. Kokeellisten mene-
telmien lisäksi kurssilla esiteltiin tietokonesimulaatiomenetelmiä 
molekyylien liikkeiden tutkimuksessa. Koulun pääluennoitsijana 
toimi professori Jens Bredenbeck, joka on vaikuttanut merkit-
tävästi ultranopeiden IR-pulssien avulla tapahtuvan molekyylien 
dynamiikkatutkimuksen kehitykseen.

Kesäkoulu pidettiin 16.–20. elokuuta.

http://chemicalwatch.com
http://www.cefic.org
http://chemicalwatch.com
http://chemicalwatch.com
http://www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm
http://cefic.be/Files/Publications/Tips-on-Business-rules_v100510.pdf
http://www.cefic.org/Files/Publications/20100813-Authorisation_Restriction-newsletter_1st part.pdf
http://www.cefic.org/Files/Publications/20100813-Authorisation_Restriction-newsletter_1st part.pdf


refining the future

Kuuntele, mitä
nesteoililaiset
ajattelevat
huipputiimistä, työn 
monipuolisuudesta ja
ilmapiiristä osoitteessa
nesteoil-urapolut.fi

Kun tulet töihin reilun viiden tuhannen nesteoililaisen 
pariin, tulet yhtiöön, jossa elävät kunnolla tekemisen, 
jatkuvan kehittämisen ja yhdessä toimimisen perinteet. 
Vaihtuvuus on meillä vähäistä, mutta kehittymismahdol-
lisuudet mainiot ja urakierto halutessasi vilkasta.
Ja yhä useammin myös kansainvälistä.

Olemme juuri investoineet ja investoimassa tuotantoom-
me eri puolilla maailmaa yli miljardi euroa. Tavoitteemme 
on nousta maailman ykköseksi uusiutuvista raaka-aineista 
valmistettavien, puhtaamman liikenteen polttoaineiden 
kasvavilla markkinoilla. Kehittämällämme maailman 
puhtaimmalla NExBTL-dieselillä on tässä tärkeä osa.  

Tutkimus ja Teknologia -yksikkö kehittää uusia tuotteita ja tuotantoteknologioita
sekä tarjoaa asiantuntija- ja laboratoriopalveluja ensisijaisesti toimialojen ja yhtiön tarpeisiin.  

Tutkimus ja Teknologia -yksikköön kuuluva Epäorgaaninen ja orgaaninen -ryhmä vastaa yhtiön tuotantoa ja 
tuotekehitystä tukevasta kemiallisesta tutkimuksesta.  Oleellisena osana tätä toimintaa on tutkimus- ja kehitys- 
hankkeisiin liittyvä analyyttinen tutkimus sekä osallistuminen tuote- ja tuotanto-ongelmien selvittämiseen. 
 

Kaksi aktiivista & toimeen tarttuvaa

Tutkijaa
Porvoon Teknologiakeskukseen.

Toinen tehtävistä on vakituinen ja toinen määräaikainen vanhempainvapaan sijaisuus 31.12.2011 asti.

Vakituisessa tehtävässä tarjoamme sinulle haastavan ja mielenkiintoisen vastuualueen kemian tutkimuksen alalla. 
Työ painottuu erityisesti bioraaka-aineidemme analytiikkaan. Toimit asiantuntijana tutkimusprojekteissa sekä myös 
läheisessä yhteistyössä sidos- ja asiakasryhmiemme kanssa.

Sinulla on alalle soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. kemia, biokemia) ja omaat usean vuoden kokemuksen 
tutkimustyöstä ja analytiikasta. Hallitset ainakin joitakin seuraavista analyysitekniikoista: MS, IR, GC, HPLC, 
LC-MS. Katsomme eduksi kokemuksen myös alkuaineanalytiikasta.

Määräaikaisessa työsuhteessa tehtävänäsi on vastata epäorgaanisesta analytiikasta sekä toimia asiantuntijana 
tutkimusprojekteissa. Toimit läheisessä yhteistyössä sidos- ja asiakasryhmiemme kanssa. 
Sinulla on alalle soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. kemia, biokemia) ja kokemusta epäorgaanisesta 
analytiikasta, erityisesti alkuaineanalytiikasta ja mielellään ICP-tekniikasta. 

Edellytämme kummassakin tehtävässä sujuvaa englannin kielen taitoa sekä hyvää ryhmätyövalmiutta.  

Tarjoamme innostuneen ja aihealueeseen sitoutuneen työyhteisön tuen sekä mahdollisuuden ammatilliseen 
kehittymiseen kansainvälisessä ympäristössä.

Tehtäviin valituilta edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää huumausainetestauksen. 

Lisätietoja tehtävistä antaa Leena Matilainen, p. 050 458 3762.  

Tietoa ja tunnelmia Neste Oilista työpaikkana löydät osoitteesta www.nesteoil-urapolut.fi.
Hakemuksesi voit täyttää www.nesteoil.fi/tyopaikat 6.9.2010 mennessä.

http://www.nesteoil-urapolut.fi
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Kemikaalilainsäädäntöä ja 
nanotieteitä Otaniemessä
Aalto-yliopistossa Espoon Otaniemessä järjestetään 14. syys-
kuuta kaikille avoin miniseminaari EU:n kemikaalilainsäädän-
nön nykytilanteesta. Seminaari on osa kaksipäiväistä kurssia, 
johon kuuluu myös työpaja. Lisätietoja seminaarista ja kurssista 
löytyy täältä. 

Tänään 27. elokuuta klo 14 alkaen Otaniemessä järjestetään 
nanotieteen seminaari ensimmäisen Aalto-professorin Risto Nie-
misen kunniaksi. Kaikille avoimen seminaarin ohjelmaan voi 
tutustua tästä.

Ekokem ja Finavia ovat tehneet 
sopimuksen Helsinki-Vantaan ja 
Helsinki-Malmin lentoasemien 
kokonaisjätehuollosta. 

Sopimus kattaa kokonaisuuden 
aina syntyvien jätteiden määrä-, 
laatu- ja syntypaikkakartoituk-
sesta, keräyksestä ja kuljetuksis-
ta toteutuneen jätehuollon rapor-
tointiin asti.

Yhtiöiden väliseen sopimuk-
seen kuuluu myös lentoasemien 
ympäristönhuollon jatkokehitys.

Ekokem ohjaa kaikki jäteja-
keet eteenpäin hyötykäyttöön. 
Kierrätettävät materiaalit, kuten 

Helsinki-Vantaan	lentoase-
maa käytti viime vuonna 

noin 12,6 miljoonaa mat-
kustajaa, joten jätettäkin 

syntyy melkoisesti.

Teknos	vahvistaa
asemiaan	Puolassa

Puuteollisuuden 
maaleissa Tek-
nos on jo Puolan 
markkinajohtaja, 
Oliva-kaupan myö-
tä siitä tulee myös 
metallimaalien 
ykkönen.

Ekokem huolehtii
Helsinki-Vantaan	jätteistä

25	metriä	pitkässä	verhossa	on	12	000–20	000	led-valoa.	Projek-
tipäällikkö Niko Kivioja (vas.) Netled Oy:stä ja toimitusjohtaja Esa 
Kivioja	KKK-Vihannes	Oy:stä	ovat	testanneet	verhon	toimivuuden	
kasvihuoneviljelyn tehostajana.

Led-valo mullistaa
vihannestuotantoa
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pahvi, paperi, muovi ja metallit, 
menevät uusiokäyttöön. Sen osan 
jätteestä, jota ei voida kierrättää, 
yhtiö toimittaa energiakäyttöön 
tuottamaan kaukolämpöä ja säh-
köä. Energiaksi päätyvät myös 
lentoasemilla syntyvät ongelma-
jätteet.

pujen valon väriä ei voida sää-
tää, ne on vaihdettava joka toinen 
vuosi ja ne ovat huonosti kierrä-
tettäviä.

Led-valotuksen energiasta 30 
prosenttia saadaan kasvin yhteyt-
tämiseensä tarvitsemiksi siniseksi 
ja punaiseksi valoksi. Valon mää-
rää ja väriä on mahdollista sää-
tää kunkin kasvin valotusresep-
tin mukaiseksi. Ledit ovat myös 
pitkäikäisiä ja helposti kierrätet-
täviä. Lisäksi led-valotukseen 
siirtyminen voi parhaimmillaan 
puolittaa kasvihuoneen energian-
kulutuksen.

Suomalainen Netled Oy on ke-
hittänyt kasvihuonevalotukseen 
tarkoitetun led-verhon, jonka se 
esittelee lokakuisilla Hortifair-
messuilla Hollannissa. Led-valon 
avulla on mahdollista moninker-
taistaa kurkun, tomaatin, salaat-
tien ja yrttien antama sato.

Kasvit pystyvät hyödyntämään 
kasvihuoneissa nykyisin käytet-
tävien suurpainenatriumlamppu-
jen energiasta vain 9 prosenttia. 
Hukkalämpö polttovioittaa kas-
veja ja asettaa lisäksi haastei-
ta kasvihuoneen ilmastoinnille, 
kosteudelle ja rakenteille. Lamp-

minta jatkuu Gdyniassa.
Teknos on toiminut Puolassa 

reilut 15 vuotta, ja sillä on siellä 
jo ennestään hyvä asema metal-
limaalien markkinoilla. Moder-
neissa puuteollisuuden maaleissa 
Teknos on Puolassa markkina-
johtaja.

Sopimus vaatii vielä kilpai-
luviranomaisten luvan, mutta 
Teknoksessa uskotaan, että yh-
distyminen saadaan päätökseen 
lokakuun loppuun mennessä.

Suomalainen Teknos ja puolalai-
nen maalinvalmistaja Oliva yh-
distyvät. Uudesta Teknos-Oliva-
nimisestä yhtiöstä tulee Puolan 
johtava metallimaalien toimija.

Oliva on arvostettu brändi, jol-
la on Puolassa vahva markkina-
asema metalli- ja venemaaleissa. 
Gdyniassa toimiva yritys työllis-
tää 90 henkeä, ja sen liikevaih-
to on 8 miljoonaa euroa. Tulevan 
Teknos-Olivian liikevaihto on yli 
20 miljoonaa euroa. Tuotantotoi-

http://chemat.tkk.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/current_trends_in_eu_chemical_regulations/
http://chemat.tkk.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/nanotieteen_seminaari_aalto_professori_risto_niemisen_kunniaksi/
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[ INTRODUCING XEVO TQ-S ]

You’re going to need a bigger graph.[ ]
The Xevo™ TQ-S from Waters. Featuring high 
sensitivity with StepWave,™ our revolutionary 
off-axis ion-source technology lets you quantify 
compounds at lower levels than you ever thought 
possible. And its sensitivity, speed  and selectivity 
will take your results to an entirely new level.  
Learn more at waters.com/xevotqs

Waters Finland Kutomotie 16 00380 HELSINKI 
Puh: (09) 5659 6288 e-mail: finland@waters.com

©2010 Waters Corporation. Waters, Xevo, StepWave and 
The Science of What's Possible are trademarks of Waters Corporation.

Huippututkija
Heurekassa

Michael Grätzel 
on valmiina vas-
taamaan nuorten 
kysymyksiin.

Matti Rajala/Millennium Technology Prize

Miten voitetaan Millennium-palkin-
to? Voiko aurinkokennon rakentaa it-
se? Mitä on painettu elektroniikka ja 
mitä sillä voi tehdä? 

Muun muassa näihin kysymyk-
siin saa vastauksen Millennium 
Youth Forumissa perjantaina 24. 
syyskuuta. Tiedekeskus Heurekas-
sa järjestettävä keskustelu-, tiede- ja 
työpajatapahtuma on tarkoitettu ylä-
koululaisille, lukiolaisille ja korkea-
koulujen fukseille.

Foorumin tähtipuhujana esiintyy 
vuoden 2010 Millennium-pääpal-
kinnon voittanut professori Michael 
Grätzel, joka tunnetaan kolmannen 
sukupolven aurinkokennojen kehittä-
jänä. Yleisöllä on myös tilaisuus esit-
tää huippututkijalle kysymyksiä tie-
teen ja tekniikan maailmasta.

Tapahtumaan on vapaa pääsy, mut-
ta mukaan on ilmoittauduttava en-
nakkoon 15.9. mennessä täällä.

Vuoden 2009 Elias Tillandz -pal-
kinto on myönnetty tiedeartikke-
lille, jossa esitellään uusimmat 
tiedot elimistön ruskean rasvan 
toiminnasta ja merkityksestä. 
BioCity Turussa toimiva Kirsi 
Virtasen tutkimusryhmä julkaisi 
artikkelinsa New England Jour-
nal of Medicine -lehdessä.

BioCity Turun tutkijoille suun-
nattu tunnustus jaettiin nyt kuu-
detta kertaa. Palkinto on nimetty 
Turun Akatemian professorin Eli-
as Tillandzin (1640–1693) mu-
kaan, joka toi kokemusperäisen 
tieteen Turkuun ja julkaisi siellä 
ensimmäisen varsinaisen tieteel-
lisen tutkimuksen.

Ruskean rasvan
tutkijat palkittiin

http://www.technologyacademy.fi/my-forum-fi.html
http://www.technologyacademy.fi/my-forum-fi.html
http://www.heureka.fi/
http://www.heureka.fi/
http://www.kerhokeskus.fi/fi/tutkiva_nuori/millennium_youth_forum/myf_2010_ilmoittautuminen
http://waters.com/xevotqs
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Kiinnostunut Reachistä?
Tilaa veloitukseton Reach-tiedote:
kimmo.heinonen@finn-kasei.fi

Etsitkö osaajaa!
Ilmoitus Kemian uutiskirjeessä tavoittaa 

yli 3000 alan ammattilaista!

Anabolisilla steroideja käyttävil-
lä kehonrakentajilla ja voimala-
jien harrastajilla on huomattava 
riski kuolla äkilliseen sydänpy-
sähdykseen. Lihaksien kasvat-
tamiseen tarkoitetut pillerit ovat 
oletettuakin vaarallisempia ja 
heikentävät sydämen toimintaa 
luultua enemmän, osoittaa tuore 
amerikkalaisselvitys.

Sydämen vasemman kam-
mion pumppausteho oli pudon-
nut selvästi jopa 83 prosentil-
la painonnostajista, jotka olivat 
pitkään syöneet anabolisia val-
misteita, kertovat massachusett-
silaiset tutkijat. Tila voi johtaa 
pumppaustoiminnan loppumi-
seen kokonaan. Vertailuryhmällä 
eli ”puhtailla” urheilijoilla veren-
pumppaus oli normaalia alhai-
sempi vain joka seitsemännellä.

Tutkijat pelkäävät, että voi-
mailijoiden sydänkuolemat am-
paisevat lähiaikoina nousuun, sil-
lä monet hormoneja vuosikausia 
popsineet ovat tulossa ikään, jos-
sa käytön jälkiseuraukset alkavat 
näkyä.

Tutkimuksesta kirjoitti Der 
Spiegel.

Pekka	T.	Heikura

MTT:n hankkeessa kehitetään 
edellytyksiä paikalliselle biokaa-
sutuotannolle Etelä-Suomessa ja 
Pohjois-Virossa. Biokaasun on 
tarkoitus päätyä liikennepoltto-
aineeksi.

Biokaasu on puhtain polttoaine, 
jota autoissa tätä nykyä voidaan 
käyttää. Kaasuautolla päästellään 
käytännössä päästöttömästi.

W-Fuel-hankkeen johtaja, eri-
koistutkija Sanna Marttinen ker-
too, että suunnitelmien pohjaksi 
otetaan kaikki biokaasun raaka-
aineeksi kelpaava materiaali.

”Biokaasua voidaan yhdyskun-

tien ja teollisuuden biojätteen li-
säksi tuottaa energiakasveista, 
lietteistä, lannasta ja muista maa-
talouden biojätteistä”, Marttinen 
luettelee.

Suomessa kulkee biokaasulla 
vasta parikymmentä autoa, Viros-
sa ei vielä ensimmäistäkään. Tar-
vittava teknologia on kuitenkin jo 
valmista, sillä biokaasu soveltuu 
käytettäväksi moottoreissa, jotka 
on kehitetty maakaasuautoihin. 
Polttoaineena biokaasu on ym-
päristömyötäisempää kuin maa-
kaasu.

Anaboliset steroidit kasvattavat 
hauista mutta vaurioittavat sy-
däntä – usein kohtalokkaasti.
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Tutkijat ennakoivat epidemiaa

Anaboliset steroidit
niittävät voimailijoita

Biokaasua tankkiin

Biokaasuauto ei tuota 
lainkaan hiilidioksidi-
päästöjä, ja myös sen 
hiukkas- ja typenoksi-
dipäästöt ovat hyvin 
pienet.
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Tutkijoiden löytö:

Kaksitoista uutta
diabetesgeeniä

Diabetesriskiä kanne-
taan perimässä, mut-
ta sairastumista voi 
ehkäistä terveellisillä 
elintavoilla.
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Laajassa kansainvälisessä tutki-
muksessa on löydetty 12 uutta 
geeniä, jotka lisäävät riskiä sai-
rastua kakkostyypin diabetek-
seen.

Nyt tiedossa on yhteensä 38 
geeniä, joiden tiedetään nostavan 
sairastumisriskiä. Niistä tärkein 
on geenivariantti TCF7L2, jo-
ka eurooppalaisilla kohottaa ris-
kiä jopa 40 prosenttia verrattuna 
niihin, jotka eivät geenimuutosta 
kanna. Muiden geenien vaikutus 
on selvästi pienempi.

Uusi tutkimus paljasti myös 
geenejä, joiden vaikutusmeka-
nismi on erilainen kuin aiemmin 
tunnettujen diabetesgeenien. Esi-

merkiksi geeni KLF14 lisää insu-
liiniresistenssiä vain silloin, kun 
se on peritty äidiltä.

Tyypin 2 diabetes johtuu hei-
kentyneestä insuliinin eritykses-
tä ja kasvaneesta insuliiniresis-
tenssistä eli siitä, että insuliinilla 
ei ole elimistössä normaalia vai-
kutusta.

Yhdysvaltalais-eurooppalai-
sen tutkimuksen tulosten taka-
na on osaltaan myös Itä-Suomen 
yliopiston Metsim-hanke (Me-
tabolic Syndrome in Men), jon-
ka vastuututkijoita ovat akatemi-
aprofessori Markku Laakso ja 
professori Johanna Kuusisto.

mailto:kimmo.heinonen@finn-kasei.fi
http://www.wfuel.info
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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.
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Kemi

Kiinnostunut ympäristöasioista?
Tilaa Verkkoviesti: 

www.uusiouutiset.fi

Numeron 6/2010 osateemoina

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

Ilmoitus teemanumerossa huomataan!
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Valtakunnallinen Luma-keskus on perustanut 
uuden verkkolehden. Luma-uutisten perinnet-
tä jatkava Luma-sanomat on monipuolinen, 
vuorovaikutteinen viestintäkanava, jossa kuu-
luu niin tutkijoiden, opettajien kuin opiskeli-
joidenkin ääni.

Luonnontieteistä, matematiikasta ja tekno-
logiasta kertova lehti tarjoaa teemajuttujen li-
säksi vinkki- ja linkkipalstoja nuorille luki-
joille. Blogeja lehden sivuilla pitävät muun 
muassa ansiokkaasta Luma-toiminnasta pal-
kitut koulut eri puolilta maata.

Luma-sanomat on
värikäs verkkolehti

Kemia-lehti toivottaa tulok-
kaalle menestystä ja 

runsasta lukijakuntaa. Sc
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Alfa Laval
toimittaa 
Intiaan
Alfa Laval on saanut Intias-
ta 6,8 miljoonan euron tila-
uksen lämmönvaihtimille ja 
nesteenkäsittely- ja säiliön-
puhdistuslaitteille. Tilaaja 
kuuluu maailman johtaviin 
funktionaalisten elintarvik-
keiden valmistajiin. Laitteet 
menevät mallastetun mai-
tojuoman tuotannossa. Lai-
tetoimitus nostaa tehtaan 
tuotantokapasiteettia merkit-
tävästi.

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
http://www.luma.fi/

