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Uutiskirje 2/2011 
ilmestyy 4.2. 
Ilmoitusvaraukset 1. helmikuuta.

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

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!

Meiltä myös Varian, Waters, Thermo ja Dionex huollot 
suomalaisella ammattitaidolla.

www.agilent.fi

10.–11.2.2011
Messukeskus 

Helsinki

Ohjelma ja lisätiedot
www.labqualitypaivat.fi

Nähdään  
Messukeskuksessa!

•	Alalla Tapahtuu
•	Suomalaisia	kemiantutkijoita	vuoden		
 läpimurrossa 
•	Uusi	virasto	valvoo	turvallisuutta
•	VíhreätSivut
•	REACH:
 Kemikaalivirasto muutti organisaatiota
 HRC sulki ovensa
 Kiinalaisyritys arvostelee maksuja
•	Tervetuloa, varttunut kiltalainen
•	Uusi	Luma-keskus	Keski-Suomeen
•	OuLuma	kouluttaa	kemian	opettajia
•	Tiedekahvilassa	vihreää	kemiaa
•	Stressi	heikentää	syöpähoidon	tehoa
•	Millennium-haku käynnistyi
•	Miljoonarahoitus	aurinkobensalle	
•	Kemian vuotta käynnistellään
•	Juhlalehti	huomattiin	maailmalla
•	Vielä	ehdit	Tieteen	päiville
•	Asiaa	Nanoputkista
•	Tiedetapahtumia
•	Palveluruutu

	 Kaivosalan	palvelulaboratorio	

Labtium	Oy	on	saanut	uuden	

isännän.	Valtio-omistaja	siirsi	yhtiön	

VTT	Expert	Services	Oy:n	tytär-

yhtiöksi.	Labtiumin	toiminnat	

säilyvät toistaiseksi entisellään.

”Toiminta Labtiumissa jatkuu kuten ennenkin, 
ja työsuhteet pysyvät ennallaan”, kertoo yhti-
ön uusi vt. toimitusjohtaja Tiina Hausalo VTT 
Expert Services Oy:stä. Labtiumin entinen toi-
mitusjohtaja Harry Sandström ei jatka yhtiön 
palveluksessa.

Myös Labtiumin vanha nimi säilyy omista-
janvaihdoksessa.

”Pidemmällä tähtäimellä alamme kuitenkin 
hakea synenergiaa laboratorioiden välillä”, 
Hausalo huomauttaa.

VTT hankki jo vuosi sitten itselleen osan 
metsäteollisuuden yhteisen tutkimuskeskuk-
sen KCL:n toiminnoista. Marraskuussa 2010 
kokonaisuus täydentyi bioenergiasektorin la-
boratoriolla Enas Oy:llä.

”Labtium ja Enas tuottavat laboratoriopalve-
luita, VTT Expert Services Oy asiantuntijapal-
veluita”, Hausalo kuvailee työnjakoa.

Mittatekniikan keskuksen ylijohtaja Timo 
Hirvi toimi pari vuotta sitten selvitysmiehenä, 
joka kartoitti kemiallisen analytiikan tuottami-
sen tehostamista Suomessa. Hänen mielestään 
Labtiumin siirto VTT Groupiin oli paras mah-
dollinen ratkaisu.

Labtium	siirtyi
osaksi	VTT	Groupia

mailto:leena.laitinen@kemia-lehti.fi
mailto:sauli.ilola@kemia-lehti.fi
http://www.labdig.fi
www.waters.com/waters/promotionDetail.htm?id=10138555&xcid=Alias_hclassfi&locale=en_FI
http://www.agilent.fi
http://www.agilent.fi
http://www.labqualitypaivat.fi
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Anna palautetta 
tai kerro 

uutisvinkkisi:
toimitus@kemia-lehti.fi

Kuudennet valtakunnalliset
Kemian opetuksen päivät
Helsinki 23.–24.3.2011
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä LUMA-
keskuksen ja Suomen Kemian Seuran 
Kemianopetuksen jaoston kanssa. Ohjelmas-
sa käsitellään kemian vuoden 2011 teemoja: 
terveyttä, hyvinvointia, ympäristöä ja energiaa. 
Päivät sisältävät luentoja, työpajoja, posteri- ja 
oppimateriaalinäyttelyn sekä Kemian Päivien 
näyttelyn. Koulutus on maksuton.

Lue lisää tästä.

Kolmas maailmanlaajuinen

Helsinki Chemicals Forum
Helsingin Messukeskuksessa
19.–20.5.2011
Alustavat teemat:
•	 Reachin	arviointi	–	Miten	muuttaa	asetusta	

toimivammaksi
•		Kemikaaleista	saadut	tiedot	–	Tiedon	jakami-

nen globaalisti
•		Vihreä	kemia	–	Teollisuuden	itsesääntely
•		Biotalous	–	Haaste	kemianteollisuudelle.

Lue lisää: www.helsinkicf.eu

Piristystä arkipäivään.
Tilaa maksuton 

Ajatusten Aamiainen 
sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi

Kosteusvaurio
Peppi, 3 v.:  – Isi, onko 
siitä pitkä aika kun minut 
kastettiin?
Isä: – On, yli kolme 
vuotta.
Peppi: – No siksi minulla 
on varmaan niin kuiva iho.

Tommi   

Kemianteollisuus ry:n teemapäivä:
Mitä rekisteröinnin jälkeen?
Helsinki 9.2.2011
Teemapäivän tarkoituksena on selvittää 
REACH-	ja	CLP-asetuksiin	liittyvän	lainsää-
dännön valmistelutilannetta kansallisesti ja 
EU-tasolla. Lisäksi annetaan katsaus asetusten 
toimeenpanotilanteeseen sekä uusien asiaa 
koskevien ohjeiden sisältöön ja valmisteluun.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.chemind.fi/chemasverkkokauppa

ChemBio Finland 2011
Helsingin Messukeskuksessa  
22.–24.3.2011
Varaa nyt oma osastopaikka:
esko.niini@finnexpo.fi, puh. 09 150 9727

Lue lisää tästä.

European business briefing

TEHOKASTA 
näkyvyyttä!
Varaa logopaikka yrityksellesi.

KNF Neuberger  kontaminaatiovapaat kompressorit, ali-
painepumput nesteen siirto- ja annostelupumput kaasuille, 
höyryille ja nesteille, niin laboratorio kuin OEM-versiot.

KNF Neuberger AB
Puh.	+46	8	7445113	•	Fax	+46	8	7445117	•	info@knf.se
Arto	Peltola	puh.	+46	8	7445116	•	ap@knf.se

www.energy-enviro.fi

Avaa tästä Kemia-lehden 
mediakortti 2011.

Ilmoita edullisesti kemian ammattilaisille. 
Kemia-lehden uutiskirjeellä on jo yli 3400 
tilaajaa! Katso uutiskirjeen hinnasto täältä.

Yhteistyössä eri tahojen kanssa 
teemme kemian oppimisesta 

elämyksen, kehitämme kemian 
opetusta, lisäämme kemian alan 

tunnettavuutta ja tuemme 
positiivista kemiakuvaa. 

Tervetuloa mukaan!

www.helsinki.fi/kemianluokka

”On hyvä asia, että osaaminen pysyy Suomes-
sa”, Hirvi korostaa.

Muutoksella haetaan tehoja

Noin 90 henkeä työllistävä Labtium yhtiöitettiin 
vuonna 2007 Geologian tutkimuskeskus GTK:sta, 
ja sen toiminta lähti hyvin käyntiin. Yhtiöllä on 
kuusi laboratoriota eri paikkakunnilla Suomessa ja 
vuonna 2009 hankittu enemmistöosakkuus ruotsa-
laisessa LapLabissa.

Kaikkien liiketoiminta-alueiden kasvu ei kui-
tenkaan ollut odotusten mukaista. Valtio ryhtyikin 
syksyllä 2009 etsimään Labtiumin jatkolle uut-
ta suuntaa.

”Kun VTT kehitti toimintojaan hankkien KCL:n 
ja Enas Oy:n, totesimme, että on parempi siirtää 
Labtiumkin samaan paikkaan”, selittää ratkaisua 
finanssineuvos Jarmo Väisänen valtioneuvoston 

kansliasta.
Väisäsen mielestä ratkaisu parantaa ennen muu-

ta laboratorion kilpailukykyä.
”Labtium on osaava yhtiö, jota kaikki kehuvat, 

mutta sen kiinteät kulut ovat niin korkeat, että se 
tarvitsee volyymiä pärjätäkseen kilpailussa.”

Myös Hausalon mukaan laboratoriopalveluissa 
tarvitaan riittävää volyymiä tuomaan hintakilpai-
lukykyä, sillä kansainväliset isot laboratoriot ovat 
vahvasti tulossa Suomen markkinoille.

Vt. toimitusjohtaja on tyytyväinen siitä, että kai-
vostoiminta on laman jälkeen lähtenyt hyvin nou-
suun.

”Etenkin Pohjois-Suomessa on paljon uusia kai-
voshankkeita, joten Labtiumin tulevaisuus näyttää 
valoisalta.” 

Marja	Saarikko

mailto:toimitus@kemia-lehti.fi
http://www.helsinki.fi/kemma/opettajille/kemianopetuksenpaivat.html
http://www.helsinkicf.eu
http://www.positiivarit.fi/
www.chemind.fi/chemasverkkokauppa
mailto:esko.niini@finnexpo.fi
http://web.finnexpo.fi/Sites2/ChemBioTeollisetpalvelut/ChemBio/Sivut/default.aspx
http://chemicalwatch.com/home
http://chemicalwatch.com/home
mailto:info@knf.se
mailto:ap@knf.se
http://www.knf.de
http://www.energy-enviro.fi
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoitustiedot.htm
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoitustiedot.htm
http://www.helsinki.fi/kemianluokka
http://www.luma.fi
http://www.tekniikanmuseo.fi
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KAIKKI TARVITSEMASI
Kemia-lehden
verkkopalvelusta!

VihreätSivut

Lisätietoja ja varaukset:
ilmoitukset@kemia-lehti.fi
Leena Laitinen 
puh. 040 577 8850 
leena.laitinen@kemia-lehti.fi

ABB Oy
Alfa Laval Nordic Oy

Arwina Oy
Bang & Bonsomer Oy

Bayer Oy
Bayer Oy • Lanxess 
Brenntag Nordic Oy

Busch Vakuumteknik Oy
Dosetec Exact Oy

Dynea Oy
Elektrokem Oy

Elomatic Oy 
Erlab DFS SAS

Finex Oy
Finn-Kasei Oy

Finnfeeds Finland Oy
Fisher Scientific Oy

GEA Process Engineering Oy
HYXO Oy
IS-VET Oy

Kaluste-Projektit Oy
Kiilto Oy

Laborexin Oy
Labtium Oy

Lahti Precision Oy 
Merck Oy

Metso Automation Oy
Neste Jacobs Oy

PerkinElmer
Pinteco Oy

PLD Finland Oy
Pöyry

Ramboll Analytics Oy
RV Chem Oy

Sigma-Aldrich Finland Oy
Skalar Analytical B.V.

Software Point Oy
Solotop Oy

Suomen Lämpömittari Oy
Tankki Oy
Teknos Oy

TOXLEX Oy
Tschudi Logistics Oy
Turun AR-Systems Oy
VWR International Oy

Wacker-Kemi AB

Tehokasta ja edullista  
näkyvyyttä!
Katso täältä uusittu  
ulkoasu ja hinnasto.

Kolme suomalaista kemistiä on osallistunut tut-
kimustyöhön, jonka American Chemical Society 
valitsi vuoden 2010 kemian alan läpimurtotutki-
musten listalle.

Suomalaiset olivat mukana Pennsylvanian yli-
opiston professorin Virgil Persecin johtamassa 
tutkimuksessa, jossa kehitettiin uudentyyppisiä 

Uusi virasto valvoo
kemikaaliturvallisuutta
Suomeen on syntynyt uusi kansallinen turvalli-
suusviranomainen. Se muodostui vuodenvaih-
teessa, kun kemikaalien tuotevalvonta keskitet-
tiin Turvatekniikan keskukseen.

Samalla keskus vaihtoi nimensä Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastoksi. Tukes-virasto on entistä laa-
jempi, yli 200 hengen organisaatio.

Virastolle siirtyivät kemikaalien tuotevalvonta-
tehtävät, joita aiemmin hoidettiin Valvirassa, Sy-
kessä ja Evirassa. Myös tehtäviä hoitaneet 74 hen-
keä vaihtoivat Tukesin palkkalistoille.

Mallinnettu dendrimeerisomi. 
Hydrofobiset alkaaniketjut on 
merkitty vihreällä ja hydrofiiliset 
hydroksyyliryhmät oranssilla.

Suomalaisia	kemiantutkijoita
mukana	vuoden	läpimurrossa

dendrimeerimolekyyleja. Tulokset julkaistiin vii-
me toukokuussa Science-lehdessä.

Tutkimusryhmään kuului kaikkiaan 21 henkeä, 
joukossa tohtorit Sami Nummelin (nykyisin Aal-
to-yliopistossa) ja Tarmo Ropponen (nykyisin 
VTT:ssä) sekä professori Kari Rissanen Jyväs-
kylän yliopistosta.

Dendrimeerit ovat suurikokoisia, puumaisesti 
haarautuvia ja itsestään erilaisiin muotoihin jär-
jestyviä supramolekyyleja. Ryhmässä syntetisoi-
tiin 107 erilaista Janus-dendrimeeriä, joista osa 
muodosti liposomin kaltaisia rakenteita, ja ne ni-
mettiin dendrimeerisomeiksi. Ne sopivat ominai-
suuksiltaan hyvin esimerkiksi syöpälääkkeiden 
kuljettajiksi.

Jari	Koponen
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Tukes ylläpitää nyt 
kemikaalien tuoterekis-
teriä ja valvoo kemikaa-
lituotteita ja kemikaali-
lainsäädännön	noudat-
tamista	Suomessa.Sc
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Uudet toiminnot muodostavat Tukesiin kemi-
kaalituotevalvontayksikön, joka vastaa teollisuus- 
ja kuluttajakemikaalien, biosidien ja kasvinsuo-
jeluaineiden toimeenpano- ja valvontatehtävistä 
sekä rekisteripalveluista.

Tukesin päätoimipaikat ovat Helsingissä ja 
Tampereella. Kemikaalituotevalvontayksikön 
henkilöstö sijoittuu pääosin Helsinkiin, kemikaa-
lituoterekisteri toimii yhä Tampereella.

Uudistuksen tarkoitus on tehostaa kemikaali-
en tuotevalvontaa ja lisätä sen yhdenmukaisuutta. 
Samalla helpottuu EU:n kemikaalilainsäädännön 
toimeenpano. Myös kansalaisten on helpompi asi-
oida yhden viranomaisen kanssa.

http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php
mailto:ilmoitukset@kemia-lehti.fi
mailto:leena.laitinen@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=88
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http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=23
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=141
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=15
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=133
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=45
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=3
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=21
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=151
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=146
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=167
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=25
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=158
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=54
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=178
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=11
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=175
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=165
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=20
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=44
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=37
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=168
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=153
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=72
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=85
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=66
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=64
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=51
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=34
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=93
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=166
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=169
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KEMIA
Kemi

R
E

A
C

H

Kemikaalivirasto Echan organisaatiorakenne on vuodenvaih-
teessa muuttunut.

Virastossa aloitti neljä uutta yksikköä: säädösasioiden yk-
sikkö, arviointiyksikkö, tietohallintoyksikkö ja riskinhallin-
tayksikkö, jonka vastuulle kuuluvat muun muassa CLP-asiat. 
Riskinhallintayksikköä johtaa suomalainen Elina Karhu.

Vanhoista yksiköistä jatkavat toimintaansa yhteistyö-, re-
kisteröinti- ja resurssiyksikkö.

Organisaatiouudistus liittyy Reachin ensimmäisen rekis-
teröintivaiheen päättymiseen ja viraston toimenkuvan tule-
viin muutoksiin.

Viraston henkilökunnan määrä nousee vuoden 2011 lop-
puun mennessä viiteensataan. Reach-asetuksen mukaan vi-
raston on kuitenkin ensi vuoden aikana arvioitava toimin-
tansa. Arvioinnin tulokset saattavat tuoda mukanaan tarpeen 
lisätä henkilöstöä entisestään.

Oma lukunsa on komission ehdottama biosidiasetus, jon-
ka tulisi astua voimaan vuonna 2013. Myös sen hallinnointia 
on ehdotettu Echan tehtäväksi. Se nostaisi viraston henkilös-
tömäärää tilapäisesti vuonna 2012 ja pysyvästi seuraavasta 
vuodesta alkaen. Asian ratkaisevat EU-neuvoston ja -parla-
mentin päätökset.

Kimmo Heinonen

Kiinalainen ainoan edustajan palvelu-
ja tarjoava CIRS (Chemical Inspecti-
on and Regulation Service Ltd) arvos-
telee ankarasti Reach-konsortiotyön 
suuria kustannuksia, kertoo Chemical 
Watch.

CIRS on julkaissut kahdeksansivui-
sen raportin, joka osoittaa konsortio-
kustannusten myös vaihtelevan mer-
kittävästi ilman selvää syytä. CIRSin 
mukaan esimerkiksi tiedonkäyttömak-
su (Letter of Access) on korkea, jos 
johtavana rekisteröijänä on suuryri-
tys.

Tiedonvaihtoelinten eli Siefien kus-
tannuksia ei myöskään jaettu tasapuo-
lisesti osallistujien kesken, vaikka ke-
mikaalivirasto ja kemianteollisuuden 

järjestö Cefic asian puolesta liputtivat-
kin, CIRS sanoo.

Irlantiin vuonna 2008 perustettu 
CIRS väittää olevansa maailman suu-
rin ainoa edustaja (OR) ja edustavansa 
yli puolta niistä kiinalaisista kemian-
valmistajista, jotka harjoittavat vientiä 
Eurooppaan. Yhtiö on Reach-työssään 
ollut yhteydessä yli 50 konsortioon ja 
teki kaikkiaan reilut 140 rekisteröin-
tiä.

Raportillaan CIRS ajanee takaa pa-
rempia lähtöasetelmia seuraaviin kon-
sortioneuvotteluihin, sillä se jatkaa 
toimintaansa vuosien 2013 ja 2018 
määräaikoihin saakka.

Kimmo Heinonen

Kasvava kemikaalivirasto
muutti organisaatiotaan

Helsinki	Reach	Centre
sulki ovensa

Helsingin Annankadulla 
toimiva EU:n kemikaa-
livirasto uudisti orga-
nisaatiotaan ja jatkaa 
kasvuaan.

Kiinalaisyritys arvostelee
korkeita	Reach-maksuja

Kiinassa ollaan 
tyytymättö-
miä Reach-

rekisteröinnin 
kohtuuttomiin 
kustannuksiin, 
tylyttää maan 
kemianyrityk-
siä edustava 

CIRS.

Helsinki Reach Centre (HRC) 
on lopettanut toimintansa. Hel-
sinki Business and Science Par-
kin alainen hanke päättyi vuo-
denvaihteessa.

Helsinki Reach Centre käyn-
nistyi syyskuussa 2007. Sen 
tavoitteena oli auttaa teolli-
suusjärjestöjä uuden kemikaa-
liasetuksen velvoitteiden toi-
meenpanossa. Lisäksi HRC 
verkotti Reach-palvelujen tar-
joajia ja palveluiden käyttäjiä 
sekä tuotti informaatiopalve-
luita.

Hanke pyrki myös houkut-
telemaan EU:n ulkopuolisten 
maiden kemikaaliedustusto-
ja Suomeen. Tähän mennessä 
oman edustuston Helsinkiin on 
perustanut Kiina.

Reach-rekisteröinnin ykkös-
vaihe päättyi marraskuun lo-
pussa 2010. Rekisteröinnin seu-
raavat määräajat ovat vuosina 
2013 ja 2018.Helsinki Reach Centren 

toiminta on päättynyt.
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http://www.cirs-reach.com
http://chemicalwatch.com
http://chemicalwatch.com
http://www.cirs-reach.com/REACH/2010_REACH_Registration_Statistics_and_Report_CIRS.pdf
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Lappeenrannan teknillisen yliopiston Vihreän kemian labora-
torio tutkii adsorption, sähkökemiallisten menetelmien, kehit-
tyneiden hapetustekniikoiden (AOP) ja katalyyttien käyttöä 
veden ja jäteveden puhdistuksessa. Laboratorion vahvuusalu-
eita on myös soveltava ympäristökemiallinen analytiikka, kuten 
ioniliikkuvuusspektrometria ja sähkökemiallinen analytiikka.  
Laboratorio sijaitsee Mikkelissä.

Vihreän kemian laboratoriossa 
on haettavana kaksi
 

Väitöskirjatutkijan 
määräaikaista työsuhdetta. 
Tehtävät täytetään mahdollisimman pian. 

Tehtäviin edellytetään soveltuvaa kemian, kemiantek-
niikan tai ympäristötekniikan FM tai DI tutkintoa. 

Toisen tutkijan palkkaus perustuu yliopistojen palk-
kausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön 
vaativuuskehikon tasoluokitukseen. Lisäksi maksetaan 
henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palka-
nosaa. 

Toinen rahoitus on apurahaperusteinen. Hakijan 
eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito.
 

Lisätiedot:
professori Mika Sillanpää 
p. 0400 205 215, mika.sillanpaa@lut.fi
 
Kirjalliset hakemukset, joiden liitteenä on CV ja muut 
selvitykset, joilla hakija haluaa osoittaa pätevyytensä, 
osoitetaan professori Mika Sillanpäälle viimeistään 
31.1.2011 mennessä. 

Postiosoite: 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 
Vihreän kemian laboratorio, 
Patteristonkatu 1, 50100 MIKKELI. 

Kuoreen merkintä ”Väitöskirjatutkija”. 
Hakemuksia ei palauteta.

Ilmoita edullisesti yli 3400 ammattilaiselle! 
Katso uutiskirjeen hinnasto täältä.

Lue ja tilaa kemian 
vuoden juhlalehti!
Pdf- ja flash-versiot: 
www.kemia-lehti.fi

Lisäkappaleet painetusta 
lehdestä edullisesti: 
tilaukset@kemia-lehti.fi

Kemistikillan juhlavuosi huipentuu  
Kondensatioon 

Tervetuloa,  
varttunut kiltalainen
Opiskelitko aikoinaan Teknillisessä korkeakoulussa kemiaa? Nyt 
on aika kaivaa ykköset ja Isotuoppi naftaliinista, sillä Kemistikillan 
120-vuotisjuhlien vietto huipentuu lauantaina 26. helmikuuta juhlal-
liseen Kondensatioon Otaniemen Dipolissa. 

Vieläköhän cancan-tyttöjen jalat nousevat kuin silloin ennen? Juhlan 
järjestäjät toivottavat varttuneet kiltalaiset seuralaisineen lämpimästi 
tervetulleiksi katsomaan. Ilmoittautumisia otetaan 31. tammikuuta asti 
vastaan täällä. Nykyisten kiltalaisten ilmoittautuminen alkaa maanan-
taina 17. tammikuuta. 

Jos akateeminen etiketti tai Pas d’Espagnen askelkuviot ovat haku-
sessa, ei hätää, sillä vuosijuhlaviikolla on tilaisuus kerrata molempia. 
Luvassa on myös Isotuopin läpilaulantaa ja opastettua viininmaistelua. 
Lisätietoja juhlaviikosta löytyy täältä. 

Tuleekohan sinne ketään muita meidän kurssilta? Sitä voit seurata 
reaaliajassa täältä ja toivoa paikkaa samasta pöydästä. 

Lisätietoa juhlavuoden muista tapahtumista löytyy osoitteesta www.
kemistikilta.fi/120/.

Leena Laitinen

Kemistikilta tempaisi jo syyskuussa pelaamalla marjapussia ja 
coronaa yhtämittaisesti 120 tuntia, ME-tuloksen verran. Tempauksen 
viime hetket kokosivat peliteltan pullolleen väkeä.
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AIChE jakoi kestävän
energian palkinnon
American Institute of Chemical Engineers (AIChE) -järjestö on 
jakanut vuoden 2010 kestävän energian palkintonsa. Palkinnon 
sai Honeywell-konserniin kuuluva UOP. Palkinnon perusteena 
oli kehitystyö, jolla voidaan valmistaa korkeatasoisia toisen su-
kupolven biopolttonesteitä.

AIChE on maailman johtavia kemian teknologian järjestöjä. 
Sen palkinto myönnetään tunnustuksena energia-alan innovaa-
tioista sekä kestävän kehityksen ja energian säästämisen edistä-
misestä kemiantekniikan avulla.

http://www.lut.fi
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoitustiedot.htm
http://www.kemistikilta.fi/kondensatio/ennakkoilmo/ilmoittaudu.php
http://www.kemistikilta.fi/kondensatio
http://www.kemistikilta.fi/kondensatio/ennakkoilmo/ilmoittautuneet_vk.php
http://www.kemistikilta.fi/120/
http://www.kemistikilta.fi/120/


http://www.berggren.fi
mailto:markus.levlin@berggren.fi
mailto:kim.simelius@tampereenpatenttitoimisto.fi
http://www.psycon.fi/jobs
http://www.berggren.fi
http://www.berggren.fi
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Uusi Luma-keskus
Keski-Suomeen
Suomi saa tänään 14. tammikuuta uuden 
Luma-keskuksen. Keski-Suomen keskuk-
sen avajaisia vietetään Jyväskylän yliopis-
tossa kello 14.30.

Luma-toiminnan tavoitteena on saada 
lapset ja nuoret ymmärtämään matematii-
kan, luonnontieteiden sekä tietotekniikan ja 
teknologian merkitys modernin yhteiskun-
nan taustalla ja arkielämässä. Toiminnassa 
tuodaan myös esiin erilaisia luma-aineisiin 
liittyviä opiskelumahdollisuuksia ja työelä-
män vaihtoehtoja.

Luma-KS tukee aktiivisesti opettajia ja 
opinto-ohjaajia aineiden opetukseen liitty-
vissä asioissa ja motivoi koululaisia ja opis-
kelijoita aineiden opiskeluun.

Luma-KS -hanketta koordinoi Jyväsky-
län yliopiston matemaattis-luonnontieteel-
linen tiedekunta, ja se toimii osana valta-
kunnallista Luma-keskusten verkostoa.

Luonnontieteitä 
opiskelemalla 
oppii, mistä 
maailma on 
rakennettu ja 
miten se toimii. 
Luma-keskukset 
vievät luma-
aineiden viestiä 
lapsille ja nuo-
rille.

Oulussa toimivan Luma-kes-
kuksen eli OuLuman tämän ke-
vään ohjelmaan kuuluu muun 
muassa kemian opettajille suun-
nattu koulutus.

Kemian kokeellinen oppi-
minen -kurssin ensimmäinen 
koulutuspäivä järjestetään hel-
mikuussa ja toinen toukokuus-
sa. Paikkana on Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun teknii-
kan yksikkö.

Kurssilla perehdytään teo-
riassa ja käytännössä kemian 
kokeelliseen opettamiseen ja 
oppimiseen lukiotasolla. Kou-
lutuksessa myös suunnitellaan 
ja toteutetaan lukion kemian 
kursseille sopivia laboratorio-
töitä.

Lisätietoja saa täältä.

Tiedekahvi-
lassa kerrotaan
vihreästä 
kemiasta
Café Scientifiquen puheenaihee-
na on keskiviikkona 19. tammi-
kuuta vihreä kemia ja sen puh-
taat ratkaisut. 

Aiheesta alustaa tohtori, kata-
lyysitutkija Dominique Agustin 
Toulousen yliopistosta. Englan-
ninkielinen tilaisuus alkaa Hel-
singin Kaapelitehtaalla (Tall-
berginkatu 1) ravintola Hima & 
Salissa kello 17.30. Myöhem-
min siirrytään kerros ylöspäin 
Ranskan kulttuurikeskuksen uu-
sittuihin tiloihin, joissa samalla 
vietetään uuden Suomen Rans-
kan-instituutin avajaisia.

Kaikille kiinnostuneille avoin-
ta Café Scientifique -keskustelu-
sarjaa isännöi Ranskan suurlähe-
tystö. Lisätietoja saa osoitteesta 
www.france.fi.

Onko 
ammattiliittosi 
LAL, TEK, UIL  

tai YKL?
Tilaa Kemia-lehti  
jäsenetuhintaan:

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

OuLuma	kouluttaa
kemian opettajia

Kiinnostunut Reachistä?
Tilaa veloitukseton Reach-tiedote:

kimmo.heinonen@finn-kasei.fi

Café Scientifique tuo 
Suomeen ranskalaisen 
tieteen tuoreimpia tuulia.
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Sädehoito ja kemoterapia eli so-
lunsalpaajahoito saattavat tehota 
muita huonommin sellaisiin syö-
päpotilaisiin, jotka ovat voimak-
kaan henkisen paineen alla tai 
hiljattain rasittaneet elimistöään 
esimerkiksi rankalla liikunnalla. 
Tähän viittaa Ohion valtionyli-
opiston tutkimus, jonka kohtee-
na oli joukko rintasyöpää sairas-
tavia naisia.

Tutkijoiden havaintojen mu-
kaan sekä psyykkinen stressi että 
fyysinen kuormitustila aktivoivat 
kehon terveissä soluissa tiettyjä 
proteiineja, jotka vahvistavat so-
lujen kykyä säilyä hengissä.

Saman mekanismin on pelätty 
auttavan myös syöpäsoluja pysy-
mään elossa silloinkin, kun niihin 
kohdistetaan lääkkeitä ja hoitoja. 
Ohiolaistutkijat kykenivät todis-
tamaan asian laboratoriotutki-
muksessa, jossa he selvittivät rin-
tasyöpäsolujen käyttäytymistä.

Toisaalta ryhmä onnistui estä-
mään yhden keskeisen proteiinin 
muodostumisen, jolloin kemote-
rapia ja sädehoito tepsivät pahan-
laatuisiin soluihin aiempaa pa-
remmin, kertoo Der Spiegel.

Pekka	T.	Heikura

Stressi	heikentää
syöpähoidon	tehoa

DuPont	ostaa	Daniscon
Amerikkalainen kemianjätti DuPont ostaa tanskalaisen elintarvike-
yhtiön Daniscon. Kauppahinta on 5,8 miljardia dollaria eli 4,5 mil-
jardia euroa. Yhtiö maksaa hinnan käteisellä. 

Kauppa vahvistaa DuPontin asemia nopeasti kasvavassa elintar-
viketeollisuudessa. Danisco valmistaa ruoan lisäaineita ja entsyy-
mejä.

https://www.jyu.fi/kemia/tutkimus/opettajankoulutus/luma-ks/
https://www.jyu.fi/kemia/tutkimus/opettajankoulutus/luma-ks/
http://www.luma.fi
http://ouluma.fi/2010/11/kemian-kokeellinen-oppiminen-koulutus/
http://www.france.fi
http://www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm
http://www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm
mailto:kimmo.heinonen@finn-kasei.fi


Kunnian-
himoisen 
tutkimus-
hankkeen 
tavoitteena 
on napata 
auringon säteet 
suoraan auton 
käyttövoimaksi.Sc
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Turun yliopiston koordinoima 
Photo Bio Fuel -projekti eli ”au-
rinkobensahanke” on saanut lä-
hes miljoonan euron rahoituksen 
Euroopan tiedeneuvostolta. Kol-
legiumtutkija Patrik Jonesin ve-
tämän hankkeen päämääränä on 
muuttaa auringonvalo suoraan 
käyttövalmiiksi liikennepolttoai-
neeksi.

Tämän vuoden alussa startan-
neessa nelivuotisessa projektis-
sa kehitetään komponentteja, 
joita tarvitaan uusiutuvien hiili-
vetypolttoaineiden tuottamisessa. 

Niitä ovat muun muassa geenit, 
joiden tuottamat entsyymit toimi-
vat katalyytteina hiilivetybiosyn-
teesin loppuvaiheissa. Tutkimus-
kohteina ovat myös bioteknisiin 
prosessiolosuhteisiin soveltuvat 
uudet teknologiat.

Aurinkobensahanke täydentää 
Jonesin koordinoimia Solar Pro-
pane-  ja Direct Fuel -hankkeita. 
Jälkimmäinen sai syksyllä mitta-
van 3,7 miljoonan euron rahoi-
tuksen EU:n seitsemännestä pui-
teohjelmasta.

Miljoonarahoitus
aurinkobensan	kehitykseen

Ekokem on ympäristönhuollon palvelutoimintoihin, jätteiden 
hyötykäyttöön ja käsittelyyn erikoistunut yritys. Sen omista-
vat elinkeinoelämä, valtio ja kunnat. Vuonna 1994 perustet-
tiin Ekokem Oy Ab:n ympäristöstipendirahasto. Sen tarkoituk-
sena on ympäristö- ja jätehuollon tietämyksen sekä osaamisen 
kasvattaminen Suomessa. 

Apurahat suunnataan ensisijaisesti vuosittain määriteltyjen 
teemojen mukaisiin laajamittaisten tutkimushankekokonai-
suuksien rahoitukseen tai osarahoitukseen. 

Vuoden 2011 hakuteemat: 

1. Jätepohjaisten raaka-aineiden hyödyntäminen bioenergia-
tuotannossa

2. Uudet kierrätysmenetelmät ja uusioraaka-ainetuotanto

3. Teollisuuden jätevesien käsittely ja suljetut kierrot.

Rahastosta voidaan myöntää apurahoja myös rahaston tar-
koitukseen liittyvien opinnäyte- ja väitöskirjatöiden rahoituk-
seen, jatkohankkeisiin tähtääviin esiselvitystöihin sekä kansain-
välisesti merkittävien tutkimustulosten julkaisua edistävään 
tarkoitukseen. 

Rahoitusta voi hakea myös määriteltyjen hakuteemojen ul-
kopuolisiin ympäristöalaa palveleviin, vähintään korkeaa kan-
sallista tasoa oleviin tutkimushankkeisiin.

Tutkimusapurahoja myönnetään yksi tai useampia, kuitenkin 
yhteensä enintään 100 000 euroa. 

Apurahojen saajat julkistetaan 17.6.2011. Hakemukset liittei-
neen tulee olla perillä 28.2.2011 klo 16.00. Osoite: Ekokem Oy 
Ab / Apuraha, PL 181, 11101 Riihimäki. Hakemuslomake on 
tulostettavissa internetistä osoitteesta www.ekokem.fi/portal/
ymparistostipendirahasto.

100 000 € 
apurahaa ympäristö- ja 
jätehuoltoalan tutkimukseen

www.ekokem.fi/portal/
ymparistostipendirahasto

Tule kehittämään jätehuollon huippuosaamista!

Ekokem Oy Ab:n ympäristöstipendirahaston        
tutkimusapurahat ovat nyt haettavissa.

 

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Toni Andersson, 
puh. 010 7551 480, toni.andersson@ekokem.fi 
sekä Ekokemin internetsivuilla.

Vuoden 2012 Millennium-tekno-
logiapalkinnon voittajan metsäs-
tys on käynnistynyt.

Tekniikan Akatemia -säätiö 
etsii tutkijoita, joiden keksintö 
tukee kestävää kehitystä ja pa-
rantaa merkittävästi ihmiskun-
nan elämänlaatua. Säätiö ottaa 
vastaan ehdotuksia heinäkuun 
loppuun 2011 saakka.

Maailman suurin teknologia-
palkinto jaetaan kesällä 2012 
viidennen kerran. Se myönne-
tään tutkimusryhmälle tai 1–3 
henkilölle, joiden työllä on ollut 
ratkaiseva merkitys innovaation 
syntyyn.

Åbo Akademin teknillisen kemi-
an ja reaktiotekniikan laboratorio 
on käynnistänyt yhteisen tutki-
mushankkeen intialaisen tiede-
laitoksen Indian Department of 
Science and Technologyn kanssa. 
Projektissa selvitetään mahdolli-
suutta hyödyntää sekä uuden-

tyyppisiä immobilisoituja ionisia 
nestekatalyyttejä että klassisia 
heterogeenisiä katalyyttejä muun 
muassa nestemäisten polttoainei-
den valmistuksessa. Hanke on 
osa Suomen Akatemian rahoitta-
maa Kestävä tuotanto ja tuotteet 
-tutkimusohjelmaa.

Millennium-haku
käynnistyi

Palkintoraatiin on valittu uusi-
na jäseninä Åbo Akademin kans-
leri Jarl-Thure Eriksson, Intelin 
entinen johtaja, tohtori Graig R. 
Barrett, akateemikko Riitta Ha-
ri Aalto-yliopistosta sekä rehtori 
Ayao Tsuge japanilaisesta Shi-
bauran teknologiainstituutista.

Vanhoista jäsenistä jatkavat 
professorit Eva-Mari Aro Tu-
run yliopistosta, Bengt Kasemo 
ruotsalaisesta Chalmersin teknil-
lisestä korkeakoulusta, Martti 
Mäntylä Aalto-yliopistosta sekä 
sveitsiläinen Konrad Osterwal-
der Japanissa toimivasta YK-yli-
opistosta.

Ensimmäisen Millennium-palkinnon vastaanotti keväällä 2004 in-
ternetin	isä,	www-verkon	keksinyt	brittitutkija	Tim	Berners-Lee.
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Åbo	Akademi	yhteistyöhön
intialaislaitoksen kanssa

http://www.millenniumprize.fi/fi/etusivu/
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Kemian vuotta
käynnistellään
Kansainvälistä kemian vuotta 
2011 käynnistellään eri puolilla 
maailmaa. Usea maa on avannut 
kansalliset kemian vuoden netti-
sivunsa, yhtenä viimeisimmistä 
Sveitsi, jonka sivustoon voi tu-
tustua täällä. Myös sveitsiläisten 
juhlavuoden tapahtumien lista on 
alkanut venyä.

Omat juhlasivut on perustettu 
myös esimerkiksi Ruotsiin, Nor-
jaan, Britanniaan, Venäjälle, 
Brasiliaan, Egyptiin, Japaniin, 

Kemian	vuoden	juhlalehti
huomattiin maailmalla

Vielä	ehdit	
Tieteen päiville
Tieteen päivät jatkuvat Helsingis-
sä sunnuntaihin 16. tammikuuta 
asti, joten tieteen makupaloja eh-
tii vielä hyvin maistelemaan.

Lihaa vai porkkanaa? Arkipäi-
vän ruokavalinnoista ja elintarvi-
ketutkimuksesta puhutaan tänään 
perjantaina yliopiston pääraken-
nuksen kuutossalissa kello 16–
18.

Entä mikä on maailman vaa-
rallisin eläin? Vastaus paljastuu 

Kemian vuotta juhlitaan 
jo muun muassa Alppien 

katveessa Sveitsissä.
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Miten tällainen 
päivällinen vai-
kuttaa ilmaston-
muutokseen? Sitä 
pohditaan tänään 
Tieteen päivillä.

huomenna lauantaina kello 12.15 
alkavassa sessiossa. Hetkeksi 
kannattaa hypätä myös Tiedera-
tikan ilmaiseen kyytiin.

Sunnuntaina kello 12 mieti-
tään, kumpi hallitsee, ihminen 
vai tekniikka. Kello 13 on tilai-
suus kuulla ilmastonmuutoksesta 
vuosimiljoonien mittakaavassa.

Tieteen päivien koko ohjelma 
löytyy täältä.

Australiaan, Kanadaan ja Yh-
dysvaltoihin.

Suomen sivusto löytyy täältä.
Vuoden virallisia kansainväli-

siä avajaisia vietetään Pariisis-
sa Unescon päämajassa 27.–28. 
tammikuuta.

Suomessa kemian vuosi pol-
kaistiin vauhtiin jo eilen 13. 
tammikuuta Tieteen päivillä. 
Avajaistapahtumista kertoo 1. 
helmikuuta ilmestyvä Kemia-
lehti 1/2011.
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Kemian vuoden juhlalehti on he-
rättänyt kansainvälistä huomiota. 
Suomi on ensimmäinen ja tois-
taiseksi ainoa maa, jossa on il-
mestynyt erillinen juhlavuoden 
julkaisu.

”Kemian vuosi on saanut ai-
kaan säpinää Nature Chemistrys-
sä, Chem Edissä, YouTubessa, 
Facebookissa – ja Suomessa”, 
hehkuttavat kemian vuoden kan-
sainväliset järjestäjät nettisivul-
laan.

Lehti on myös linkitetty sivus-
tolle, vaikka se onkin pelkästään 

suomenkielinen.
Juhlalehden kustansi Suomen 

Kemian Seura ja tuotti Kemia-
lehden toimitus. 30 000 kappa-
leen painos jaellaan vuoden mit-
taan kouluissa, oppilaitoksissa ja 
kemian vuoden tapahtumissa. 

Lehden voi lukea myös netissä 
pdf- tai flash-muodossa.

Yksittäisiä kappaleita voi tilata 
omakustannushintaan 2,50 euroa 
+ postituskulut (suuremmat erät 
sopimuksen mukaan) osoitteesta 
tilaukset@kemia-lehti.fi.

Asiaa nanoputkista
Hiilen nanoputket ovat teemana Ylen tiedeohjelmassa Radiaat-
torissa ensi tiistaina 18. tammikuuta. Nanoputkien valmistuk-
sesta ja ominaisuuksista kertoo professori Esko Kauppinen 
Aalto-yliopistosta. 

Ohjelman toimittaa Sisko Loikkanen.
Lähetys alkaa Yle Radio 1:ssä kello 17.20, ja se uusitaan per-

jantaina 21. tammikuuta kello 11.25. Uusinta tulee myös Yle 
Puhe -kanavalta torstaina 20.1. klo 10.03 ja sunnuntaina 23.1. 
kello 19.03. Ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

Kemiaan liittyviä aiheita käsitellään Radiaattorissa kansain-
välisen kemian vuoden mittaan myöhemminkin.

http://www.chemistry2011.ch
http://www.kemi2011.se/
http://www.kjemi.no/iyc2011/
http://www.kjemi.no/iyc2011/
http://www.rsc.org/Chemsoc/Activities/IYC/index.asp
http://www.chemistry2011.ru/
http://www.quimica2011.org.br/
http://www.iycegypt.net/iycegypt/en/default.php
http://www.iyc2011.jp/
http://www.tiederatikka.fi
http://www.tiederatikka.fi
http://www.tieteenpaivat.fi/tp2011/ohjelma.html
http://iyc2011.org.au/
http://www.iyc2011.ca/
http://acswebcontent.acs.org/iyc/
http://acswebcontent.acs.org/iyc/
http://www.kemia2011.fi
http://www.chemistry2011.org/participate/activities/show?id=1
http://www.kemia-lehti.fi/
http://www.kemia-lehti.fi/
http://www.chemistry2011.org
http://www.chemistry2011.org
http://www.kemia-lehti.fi/juhla_lehti/201012/kemjuhla.pdf
http://www.kemia-lehti.fi/juhla_lehti/201012/index.html
mailto:tilaukset@kemia-lehti.fi


  

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

Kemi

Kiinnostunut ympäristöasioista?
Tilaa Verkkoviesti: 

www.uusiouutiset.fi

Ilmoitus teemanumerossa huomataan!
Numero 1/2011 ilmestyy 1.2.2011. 

Osateemoina laboratoriot ja ympäristö

Varaukset 18. tammikuuta mennessä.

Myyntipäällikkö Sauli Ilola 
puh. 040 546 1241
sauli.ilola@kemia-lehti.fi

KEMIA
Kemi

KEMIA
Kemi

UUDET	SISÄLLÖT,	ENTISET	HINNAT!
Kemia-lehden	mediakortti	2011
on	julkaistu.	Löydät	sen	täältä.

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

Tiedetapahtumia
kulttuuripääkaupungissa

Turun juhlavuoden Aika-
vaellus vie kulkijan halki 

avaruuksien alkuräjäh-
dyksestä nykyhetkeen.

Turun yliopisto esittelee koko 
maailmankaikkeuden historian 
Aikavaellus-reitillä Tuorlan ob-
servatoriolta Yliopistonmäelle. 
Lisäksi yliopisto isännöi kansain-
välistä tiedepäivää. Suurelle ylei-
sölle suunnatut tapahtumat ovat 
osa Turun kulttuuripääkaupunki-
vuoden virallista ohjelmaa.

Aikavaellus aukeaa touko-
kuussa. 13,7 kilometriä pitkä kä-
velyreitti kuvaa universumin 13,7 
miljardin vuoden ikäistä histori-
aa. Matkan varrelta voi bongata 
maailmankaikkeuden ja maapal-
lon historian merkkipaalut, jotka 

esitellään tähtitieteen, biologian, 
geologian ja meteorologian nä-
kökulmista.

5. kesäkuuta järjestettävä kan-
sainvälinen tiedepäivä on festi-
vaali, jossa kvanttifysiikan uusin 
tutkimus kohtaa taiteen Sigyn-
salissa.

Juhlavuoden tutkimushank-
keisiin voi tutustua osoitteessa 
www.utu.fi/2011.

http://www.kemianseura.fi/
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mailto:sauli.ilola@kemia-lehti.fi
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