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Uutiskirje 2/2012 
ilmestyy 2. helmikuuta.
Ilmoitusvaraukset 30. tammikuuta.

Uutiskirje 3/2012 
ilmestyy 23. helmikuuta.
Ilmoitusvaraukset 20. helmikuuta.

Uutiskirje 4/2012 
ilmestyy 22. maaliskuuta.
Ilmoitusvaraukset 9. maaliskuuta.

Lisätietoja ja varaukset:
kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
puh. 044 539 0908
leena.laitinen@kemia-lehti.fi, 
puh. 040 577 8850

Ilmoita edullisesti yli 3700  
tilaajalle! Hinnat löydät täältä.

Lab-dig Oy on yli 30 vuotta toiminut yri-
tys, joka keskittyy tunnettujen analyyttisten 
laitteiden ja tarvikkeiden maahantuontiin. 

Palvelemme asiakkaitamme 
ammattitaidolla ja antaumuksella.

Tutustu tuotteisiimme ja  
tarjouksiimme: www.labdig.fi

KEMIA
Agilent kehitti jälleen uusia tekniikoita:

GC-QTOF  •  ICP-MS-MS

9.–10.2.2012
Messukeskus 

Helsinki

Ohjelma ja lisätiedot
www.labqualitypaivat.fi

Nähdään  
Messukeskuksessa!

 Akatemiaprofessori Kari Alitalon johtamassa kansainvälisessä ohjelmassa 

tutkitaan imusuonten merkitystä sydäntautien ja kakkostyypin diabeteksen 

kehityksessä. 

Eurooppalais-yhdysvaltalaisessa tutkimusohjelmassa selvitetään, millainen osuus imusuoniston 
toimintahäiriöillä on lihavuuden ja sen liitännäissairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien ja 
kakkostyypin diabeteksen, kehittymisessä. Ranskalainen LeDucq-säätiö on myöntänyt ohjelmalle 
kuuden miljoonan dollarin rahoituksen.

Vuoden 2012 alussa käynnistynyttä, viisi vuotta kestävää kansainvälistä tutkimusta vetää akate-
miaprofessori Kari Alitalo Helsingin yliopistosta. Ohjelmassa mukana olevien tutkijoiden joukkoon 

Suurtutkimus selvittää

Imusuoniston osuutta
kansantautien synnyssä

LeDucq-säätiön tie-
teellinen johtaja David 
Tancredi (takana vas.), 
akatemiaprofessori Kari 
Alitalo, tutkijatohtori Mii-
na Öhman ja väitöstutki-
musta tekevä Harri Nur-
mi toivovat tutkimuksen 
poikivan uusia keinoja 
kansantautien ehkäisyyn 
ja hoitoon.
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kuuluu sekä eurooppalai-
sia että amerikkalaisia ve-
ri- ja imusuonibiologian 
huippuja.

”Tavoitteenamme on 
löytää uusia keinoja näi-
den sairauksien ehkäise-
miseksi ja hoitamiseksi”, 
Alitalo kertoo.

•	 Kemikaalivirastolta	oppia	
•	 Alalla	tapahtuu	/	Vihreät	sivut
•	 Muovipakkaukset	talteen	
•	 Tuulipuistot	järkeviin	paikkoihin	
•	 Tuulisähköä	varastoon
•	 Rahat	takaisin,	jos	lääke	ei	tehoa
•	 Luonnonmateriaalien	tekniikka	
 uudeksi pääaineeksi ÅA:ssa 
•	 Lannoitus	takaa	seleenin	saannin
•	 Tekniikan	päivät
•	 Shokeille	miljoonarahoitus
	 Suomen	Akatemialta
•	 Diagnostiikkayhtiö	HyTest	vahvistaa		
 asemiaan maailmalla
•	 Virtanen	vielä	kerran	näyttämöllä
•	 Neste	Oil	luopuu	iso-oktaanista
•	 Evira	tarkensi	tutkimuslinjaustaan 
•	 MariMaticille	jälleen	iso	tilaus	
•	 Kumilaboratorio	Vammalalta	TTY:lle
•	 Luma-sanomat	vastaa
•	 Palveluruutu

mailto:kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
mailto:leena.laitinen@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/pdf/uutis_hinnat.pdf
http://www.labdig.fi
http://www.labdig.fi
http://www.agilent.fi
http://www.chem.agilent.com/en-US/products/instruments/ms/Pages/gcmsqtofinformation.aspx
http://www.chem.agilent.com/en-US/Products/Instruments/atomicspectroscopy/Pages/icp-qqq.aspx
http://www.labqualitypaivat.fi


KEMIA
Kemi

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

Piristystä arkipäivään.
Tilaa maksuton 

Ajatusten Aamiainen 
sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi

Vain kruunu puuttuu
Olimme lähdössä isoveljen 
rippikirkkoon. Kun hoputin 
pienempiä pukemaan, tokaisi 
Kalle (7 v.):
– Äiti, sulla on mennyt valta 
päähän.

Riitta-Liisa 

Bruker Scientific Instruments
Nordic BRUKER -ryhmä koostuu 
neljästä yhtiöstä:
• Bruker AXS Nordic AB  
 (X-ray, AFM and Elemental Analysis)
• Bruker BioSpin Scandinavia AB  
 (Magnetic Resonance – NMR/MRI/EPR)
• Bruker Daltonics Scandinavia AB
 (Mass Spectroscopy – MS) 
• Bruker Optics Scandinavia AB
 (Vibrational Spectroscopy – FT-IR/NIR/  
 Raman)

Uutta! Brukerilta saat myös GC-, 
GC-MS- ja ICP-MS-laitteistot.

Lisätietoja: www.bruker.com/ 
Nordic, timo.tuomi@bruker.se

Meiltä saat laatulaitteen 
lisäksi myös yksilöllisen laatu-
palvelun samaan hintaan.

Waters
THE SCIENCE OF WHATS POSSIBLE.TM

LISÄTIETOJA >

Esittelyssä ACQUITY UPLC® I-Class System
Loistava kromatografinen suorituskyky.
Entistäkin herkempi.
Maailman paras UPLC®.
Ainoastaan Watersilta. 

PerkinElmer Finland Oy puh. 0800 117 186

Palkittu Spectrum Two FTIR-spektrometri 
sekä muut analyysitekniikat tarkkaan  

laboratoriotyöskentelyyn. Katso tarkemmin 
www.perkinelmer.com.

Spectrum Two  
FTIR-spektrometri

Imusuonijärjestelmän merkitys sairauksien ke-
hittymisessä on oivallettu vasta viime aikoina. 
Imusuonisto on välttämätön kudosten nestetasa-
painon ylläpitäjänä, mutta sillä on muitakin tär-
keitä tehtäviä, kuten esimerkiksi merkittävä rooli 
immuunipuolustuksen ohjaamisessa ja tulehdusre-
aktion käynnistämisessä. Lisäksi imusuonet kul-
jettavat suolistosta imeytyvät ravinnon rasvat ve-
renkiertoon.

Projektissa aloittanut tutkijalääkäri Miina Öh-
man on väitöksensä jälkeen tutkinut rasvaku-
doksen ja sydän- ja verisuonitautien välistä yh-
teyttä Yhdysvalloissa kymmenen vuotta. Hänen 
mukaansa tuoreet tutkimustulokset vahvistavat 
käsitystä siitä, että imusuonistolla on osuutensa 

esimerkiksi valtimonkovettumataudin kehittymi-
seen.

”Huonosti toimivat imusuonet aiheuttavat tuleh-
dusta ja rasvasolujen kertymistä kudokseen. Hii-
rimallissa on havaittu imusuonten toimintahäiriön 
johtavan aikuisiän lihavuuteen, maksan rasvoittu-
miseen ja insuliiniresistenssiin. Ihmisillä on saatu 
alustavia havaintoja imusuonten poikkeuksellises-
ta kasvusta sydänsairauksissa”, Öhman kertoo.

Maailmanlaajuisesti leviävä lihavuusepidemia 
on kasvava ongelma, sillä se altistaa diabeteksen ja 
sydäntautien lisäksi monille muille vaivoille. Nii-
den nykyisillä hoitomenetelmillä ei toistaiseksi ole 
saavutettu riittävän hyviä pitkäaikaistuloksia. 

Kemikaalivirastolta oppia 
johtaville rekisteröijille

Workshop järjestetään kemikaaliviraston konferenssi-
keskuksessa	Helsingin	Annankadulla.

European business briefing
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Kemikaalivirasto Echa järjestää kemikaalien johtaville re-
kisteröijille tarkoitetun workshopin. Seminaari pidetään 
Helsingissä 2.–3. helmikuuta.

Workshop on tarkoitettu ensisijaisesti rekisteröijille, joil-
la ei ole aiempaa kokemusta tiedonvaihtofoorumeissa eli 
Siefeissä toimimisesta, mutta muutkin pääsevät mukaan, 
jos tilaa jää.

Tilaisuuden teemoja ovat muun muassa Siefien muo-
dostaminen ja johtaminen sekä niiden toiminnan haasteet 
ja tarjolla olevat toimintatyökalut, vuoden 2010 palau-
te ja kokemukset, aineiden tunnistaminen, Reach IT- ja 
Iuclid-ohjelmat sekä rekisteröintiasiakirjojen toimittami-
nen. Osallistujille tarjotaan tilaisuus myös kahdenkeskisiin 
konsultaatioihin viraston henkilökunnan kanssa.

Seminaariin mahtuu 300 osallistujaa. Mukaan pääsy 
edellyttää johtavaksi rekisteröijäksi ilmoittautumista tääl-
lä viimeistään 13. tammikuuta, minkä jälkeen virasto lä-
hettää kutsun workshopiin.

mailto:info@knf.se
mailto:ap@knf.se
http://www.knf.de
http://www.positiivarit.fi/
http://www.bruker.com/home_.html?&no_cache=1
http://www.bruker.com/home_.html?&no_cache=1
http://www.bruker.com/nordic.html
http://www.bruker.com/Nordic
http://www.bruker.com/Nordic
mailto:timo.tuomi@bruker.se
http://www.berner.fi/tt
http://www.helsinkicf.eu
http://www.waters.com/waters/nav.htm?cid=134613317&locale=en_FI
http://www.perkinelmer.com/
http://www.perkinelmer.com/Catalog/Family/ID/Spectrum%20Two
http://www.perkinelmer.com/
http://www.luma.fi
http://chemicalwatch.com/home
http://chemicalwatch.com/home
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/LeadRegistrantNotification.aspx
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/LeadRegistrantNotification.aspx
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KAIKKI TARVITSEMASI
Kemia-lehden
verkkopalvelusta!

VihreätSivut

Lisätietoja ja varaukset:
kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
puh. 044 539 0908
leena.laitinen@kemia-lehti.fi 
puh. 040 577 8850

Arwina Oy

Bang & Bonsomer Oy

BASF Oy

Bayer Oy

Bergius Trading AB

Brenntag Nordic Oy

Busch Vakuumteknik Oy

Dosetec Exact Oy

Dynea Oy

Elektrokem Oy

Elomatic Oy 

Finex Oy

Finn-Kasei Oy

Fisher Scientific Oy

GEA Process Engineering Oy

Innovatics

IS-VET Oy

Kaluste-Projektit Oy

Kiilto Oy

Labtium Oy

Lahti Precision Oy 

Merck Oy

Metso Automation Oy

Neste Jacobs Oy

PerkinElmer

Pinteco Oy

Ramboll Analytics

RV Chem Oy

Skalar Analytical B.V.

Software Point Oy

Solotop Oy

Suomen Lämpömittari Oy

Tankki Oy

Teknos Oy

Tschudi Logistics Oy

VWR International Oy

Wacker-Kemi AB

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

ALALLA TAPAHTUU KEMIA
Kemi

Ilmoita edullisesti kemian ammattilaisille. 
Kemia-lehden uutiskirjeellä on jo yli 3700  
tilaajaa! Katso uutiskirjeen hinnasto täältä.

Klikkaamalla yrityksen nimeä 
pääset suoraan ao. yrityksen 
hakemistotietoihin!

Ajankohtaista  
lukion kemian opetuksessa 
Helsingin yliopiston kemian laitos 
25.1.2012 klo 16.30
Seminaarissa luodaan katsaus lukion kemian 
opetuksen nykytilanteeseen ja tarpeisiin sekä 
ideoidaan, miten Kemian opetuksen keskus 
Kemma ja Kemianluokka Gadolin voisivat entis-
tä enemmän tukea kemian opetusta lukioissa. 
Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja näh-
tävissä myös suorana verkkovideolähetyksenä.

Ilmoittautumiset 20.1. mennessä: 
www.luma.fi/tapahtumat/991

Helsingin Yliopiston Kemistit ry 
85 vuotta
Vanha ylioppilastalo, Helsinki 24.2.2012
Tervetuloa vuosijuhliin niin valmistuneet kuin 
opiskelijatkin!  Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
osoitteen blogs.helsinki.fi/hyk-ry tai HYK 
ry:n facebook-sivun kautta.

Kemian opetuksen päivät
Oulu 13.–14.4.2012
Lisätietoja Kemian opetuksen päivistä ja muista 
täydennyskoulutustapahtumista löydät täältä.

PROSESSITEOLLISUUS &  
ANALYYSITEKNIIKKA 2012
Helsingin Messukeskus 18.–19.4.2012
easyFairsin ammattitapahtuma prosessiteknisen 
tuotannon ja analytiikan päättäjille. Alan johtavat 
toimijat sekä huippuseminaarit täysin maksutta! 
Varaa nyt osasto ja rekisteröidy kävijäksi täällä. 

Muovipakkauksille tarkoitetut keräyspisteet ovat 
saavuttaneet suursuosion Tampereella. Ekopistei-
den muovijäteastiat täyttyivät loppiaisviikonlopun 
aikana jopa odotettua nopeammin, joten astioiden 
määrää ja tyhjennysrytmiä säädetään uudelleen, 
tiedottaa Pirkanmaan jätehuolto.

Pakkausalan tuottajayhteisöjen, jätelaitosten ja 
kaupan yhteishankkeessa tutkitaan, mitä kulutta-
japakkauksia on tarkoituksenmukaista kerätä ja 
kuinka keräys kannattaa järjestää.

”Projektissa selvitetään esimerkiksi eri keräys- 
astioiden ja tyhjennystapojen kustannustehok-
kuutta sekä kokonaislogistiikan ympäristövaiku-
tusta”, kertoo Kaupan liiton ympäristöasiantun-
tija Marja Ola.

Tammikuun alussa käynnistyneessä kokeilussa 
on Tampereen lisäksi mukana Kuopio. Molem-
missa kaupungeissa on tarjottu asukkaille mah-
dollisuus tuoda jätteenkeräyspisteisiin kotitalo-

Keräyskokeilu sai suosion

Muovipakkaukset	talteen

Kokeilussa kerätään talteen 
kotien muoviset elintarvike- ja 
pesuainepakkaukset. Keräyk-
seen vietävien pakkausten on 
oltava puhtaita ja kuivia.

uksien muovipakkaukset. Pisteissä on entiseen 
tapaan omat astiansa myös kartongille, lasille ja 
metallille.

Keräykseen voi viedä tavallisia kodin muovi-
pakkauksia, kuten pulloja, kanistereita sekä elin-
tarvikkeiden ja valmisruokien rasioita. Materiaalin 
laatu on tärkeä asia, joten palautettavien muovi-
pakkausten on oltava puhtaita, Ola korostaa.

Alkusyksyyn saakka kestävän kokeilun taustal-
la on ensi toukokuussa voimaan tuleva uusi jätela-
ki. Sen mukaisesti jätteen tuottajien eli pakkaajien 
ja pakattujen tuotteiden maahantuojien on raken-
nettava valtakunnallinen kuluttajapakkausten ke-
räysverkosto. Pakkausten tuottajista kauppa on 
merkittävimpiä.

http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php
mailto:kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
mailto:leena.laitinen@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=53
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=183
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=179
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=182
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=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=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=180
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=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=166
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=169
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=174
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=77
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=164
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=10
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=26
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=47
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=170
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=16
http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=125
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoitustiedot.htm
http://www.kemia-lehti.fi/pdf/uutis_hinnat12.pdf
http://www.luma.fi/tapahtumat/991
http://blogs.helsinki.fi/hyk-ry/
http://www.luma.fi/tapahtumat/?c=koulutukset
http://www.easyFairs.com/ANALYYSITEKNIIKKA


Kemia-lehden media-
kortti 2012 , avaa tästä.

Etsitkö 
osaajaa!

Ilmoitus Kemian 
uutiskirjeessä tavoittaa 

yli 3700 alan 
ammattilaista!

Helsingin yliopiston kemian 
laitoksella toimiva moderni kemian 
oppimisympäristö tukee opetusta 
kaikilla asteilla, lisää alan tunnetta-

vuutta ja vahvistaa myönteisiä 
mielikuvia kemiasta.

www.kemianluokka.fi

WWW.HELSINKI.FI/INSIGHT/LUMA

Anna palautetta 
tai kerro  

uutisvinkkisi:
toimitus@kemia-lehti.fi

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa LUT:ssa 
kehitetään laskennallisia työkaluja, joiden avulla 
voidaan simuloida tuuliolosuhteita ja siten opti-
moida tuulipuistojen sijoittamista.

”Mitä tarkemmat työkalut mallinnukseen kehi-
tetään, sitä paremmin tuulipuistot osataan sijoittaa 
tuuliolosuhteiltaan järkeviin paikkoihin”, sanoo 
tutkimusta johtava professori Jari Hämäläinen.

Mallinnusta tarvitaan, sillä Suomessa on Hä-
mäläisen mukaan poikkeuksellisen vaihtelevat 
tuuliolot. Maa on vesistöjen pirstomaa mäkistä 
metsämaastoa, ja lisäksi meillä on neljä erilaista 
vuodenaikaa.

Virtausmallinnuksessa käytetään hyväksi muun 
muassa tuulimittausten tuloksia ja Ilmatieteen lai-
toksen kehittämän Tuuliatlaksen tuuliolosuhde-

ennusteita. Mallintamalla selvitetään vaikkapa se, 
mihin ja kuinka korkealle tuuliturbiinit on paras 
sijoittaa.

”Pystymme arvioimaan, onko kannattavampaa 
rakentaa tuuliturbiini sisämaassa 120–140 met-
riin, rannikolla sataan metriin vai sijoittaa turbiini 
merelle”, Hämäläinen antaa esimerkin.

Yksittäisen siiven mallinnuksella voidaan puo-
lestaan tarkastella siiven aerodynamiikkaa sekä 
siivissä olevien kulumien aiheuttamaa vaikutusta 
energian tuotantomäärään tai meluun.

LUT:n projekti on osa tuulivoimateknologian 
ja -liiketoiminnan kehityshanketta Renewtechiä, 
jota koordinoi Kotkan ja Haminan seudun kehit-
tämisyhtiö Cursor Oy.

Tuulivoiman varastointiongelma 
on Brenzlaussa ratkaistu muun-
tamalla ylijäämäsähkö vedyksi, 
jonka voivat hyödyntää vaikkapa 
vetykäyttöiset autot.

Suomi	on	
sitoutunut li-
säämään tuuli-
voimatuotantoa 
vuoteen 2020 
mennessä yh-
teensä 2 500 
megawattia,	
mikä merkitsee 
tuhannen uu-
den voimalan 
rakentamista.
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Tuulipuistot järkeviin
paikkoihin mallintamalla

vetyautojen polttokennoissa. Laitos tuottaa vetyä 
tunnissa 120 kuutiometriä, jolla määrällä vetyau-
to kulkee 1 200 kilometriä.

Stuttgartissa puolestaan on pian starttaamas-
sa koelaitos, joka muuttaa vedyn hiilidioksidin 
avulla edelleen metaaniksi. Metaani on tarkoitus 
syöttää maakaasuverkkoon, joka – toisin kuin ve-
tyverkko – on Saksassa jo pitkälle kehittynyt.

Prosessissa tarvittava hiilidioksidi otetaan il-
makehästä tai biokaasulaitoksista. Autonvalmis-
taja Audi suunnittelee parhaillaan lähellä Breme-
niä sijaitsevan biokaasulaitoksen yhteyteen suurta 
hybridivoimalaa. Der Spiegelin mukaan hybri-
divoimaloille povataan Saksassa suurta tulevai-
suutta.

Pekka	T.	Heikura

Tuulisähköä varastoon
Saksassa on aloittanut toimintansa tuulivoimalai-
tos, jonka tuottama ylijäämäsähkö pannaan tarvit-
taessa varastoon, kertoo Der Spiegel. Voimalan 
rakensivat tuulivoimayritys Enertrag, öljykonser-
ni Total, energiayhtiö Vattenfall ja maan kansalli-
nen rautatieyhtiö Deutsche Bahn.

Brenzlaussa sijaitseva voimala muuntaa verk-
koon syöttämättömän sähkön elektrolyysin avul-
la vedyksi, joka voidaan joko käyttää myöhem-
min sähkön- ja lämmöntuotantoon tai hyödyntää 
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TEHOKASTA 
näkyvyyttä
Varaa logopaikka 

yrityksellesi!

http://www.kemia-lehti.fi/pdf/mediakortti_kemia_2012fi.pdf
http://www.kemianluokka.fi
http://www.helsinki.fi/insight/luma
mailto:toimitus@kemia-lehti.fi
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Ilmoita edullisesti yli 3700 ammattilaiselle! 
Katso uutiskirjeen hinnasto täältä.

innovaatio
palkinto2012
Kemianteollisuuden innovaatiopalkinto 
jaetaan 12. kerran keväällä 2012. Palkinnon 
arvo on 20 000 euroa. Hakuaika 
päättyy 29.2.2012.
Lue lisää ja ilmoittaudu:
• www.chemind.fi/innovaatiopalkinto

Osallistu 
kilpailuun 
tai kannusta muita 
osallistumaan!

• www.chemind.fi/innovaatiopalkinto2012

Luonnonmateriaalien tekniikka
uudeksi pääaineeksi ÅA:ssa

Åbo Akademin kemiantekniikan laitokseen on perustettu uu-
distettu luonnonmateriaalien tekniikan pääaine.

Laitoksen mukaan kemian ja tekniikan tietotaito ovat 
avainasemassa luonnonmateriaalien kestävässä hyödyntä-
misessä. Biomuovien, biopolttoaineiden, biokomposiittien 
sekä uuden sukupolven pakkausmateriaalien ja paperien kal-
taiset tuotteet ovat välttämättömiä jo nyt ja yleistyvät tulevai-
suudessa entisestään. Kehitys vaatii korkeatasoisia asiantun-
tijoita, jollaisiksi luonnonmateriaalien tekniikan opiskelijat 
valmistuvat.

Sveitsiläinen lääkejätti Roche 
tarjoaa syöpäklinikoille epäta-
vallista sopimusta, uutisoi Der 
Spiegel. Jos yhtiön valmistama 
syöpälääke Avastin ei pysäytä 
potilaan syöpää hoidon ensi kuu-
kausina, se korvaa hoitoon käyte-
tyt lääkekulut.

Avastin on lehden mukaan 
Rochen tuottoisin syöpälääke. 
Saksassa sitä saa käyttää lisälääk-
keenä neljän erilaisen, edenneen 
syövän hoitoon. Keuhkosyöpään 
valmistetta on suositeltu vain ra-
joitetusti, koska tutkimuksissa 
sillä on esiintynyt voimakkai-
ta sivuvaikutuksia. Rintasyövän 
hoidossa yhdessä eräiden muiden 

Lääkeyhtiö:

Rahat	takaisin,	jos
lääke ei tehoa

Lääkkeet eivät tepsi kaikkien potilaiden tauteihin. Jos kasvaimen 
kasvu ei pysähdy, valmistaja korvaa lääkehoidon kulut sairaalalle.
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lääkkeiden kanssa sen sanotaan 
jopa lyhentäneen joidenkin poti-
laiden jäljellä ollutta elinaikaa.

Lehti epäilee, että klinikat saat-
tavat tarjouksen takia määrätä po-
tilaiden hoitoon Avastinia, vaikka 
olemassa olisi tehokkaampia ja 
edullisempia vaihtoehtoja, joil-
la myös sivuvaikutukset olisivat 
pienemmät.

Erikoista on lehden mukaan 
myös se, että korvauksen saa ”os-
tavana asiakkaana” sairaala eikä 
sairauskassa, joka maksaa hoi-
dot. Sairaala ja sairauskassa voi-
vat tosin sopia keskenään korva-
usten lopullisen osoitteen.

Pekka	T.	Heikura

http://www.kemia-lehti.fi/ilmoitustiedot.htm
http://www.chemind.fi/innovaatiopalkinto2012
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Suomalaiset saavat riittävästi se-
leeniä, kiitos oikeanlaisen lannoi-
tuksen, joka nostaa kotimaisten 
rehujen ja elintarvikkeiden selee-
nipitoisuudet tavoitetasolle.

Tähän tulokseen tulee maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskes-
kuksen MTT:n raportti. MTT:n 
tutkimuksen mukaan seleenilan-
noitus on paitsi tehokas myös tur-
vallinen ja edullinen keino turva-
ta ihmisten seleeninsaanti.

Suomalaisten veren seleenipi-
toisuus on 2000-luvulla ollut kes-
kimäärin 1,4 mikromoolia litras-
sa eli korkeammalla tasolla kuin 
Euroopassa yleensä. Tärkeimmät 
seleenin lähteet ovat maito ja li-
ha, joista saadaan noin 70 pro-
senttia päivittäisestä seleenistä.

Hiilen uusi aikakausi fulleree-
nista grafeeniin. Sokeria metsäs-
tä ja maissipellolta. Harvinaisten 
maametallien taloutta ja politiik-
kaa sekä innovatiivista ja kestä-
vää käyttöä. Paska juttu eli miksi 
ravinteet eivät kierrä. Huokoiset 
materiaalit eli miten jalkapallo-
kenttä mahtuu grammaan. Myrk-
kymaiden päätepysäkit.

Siinä muutama otsikkopoi-
minta huomenna 13. tammikuu-
ta käynnistyviltä Tekniikan päi-
viltä.

Dipolissa Espoon Otaniemessä 
järjestettävän kaksipäiväisen ta-
pahtuman teemana on tällä kertaa 
maa, jonka uumeniin poraudu-
taan monesta suunnasta ja lähes-
tymiskulmasta. Kaikille avoimen 

ilmaistapahtuman luennoilla esi-
tellään tuoreimpia tuloksia mo-
nen tieteenalan tutkimuksesta.

Geologian tutkimuskeskuksen 
näyttelyssä on tarjolla elämyk-
sellistä ohjelmaa maapallon syn-
nystä ja kehityksestä, ja Suomen 
Akatemian tiedekahvilassa poh-
ditaan, kuinka himoittu litium 
saataisiin irti Suomen kalliope-
rästä. Tiedekeskus Heurekan hur-
jassa tiedeshowssa selviää muun 
muassa se, kuinka tulta käsitel-
lään turvallisesti.

Tapahtuman järjestää Teknii-
kan akatemia yhteistyökump-
paneineen. Luentoja voi seurata 
myös suorana verkkovideolähe-
tyksenä. Mitä	kaikkea	maan	uumenista	löytyy-

kään?	Se	selviää	Tekniikan	päivillä.

Kasvit ottavat lannoitteisiin lisätyn natriumselenaatin maasta ja 
muuttavat	sen	orgaaniseksi	seleeniksi,	joka	on	turvallisempaa	ja	
ravitsemuksellisesti	tehokkaampaa	kuin	epäorgaaninen	seleeni.
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Lannoitus takaa
seleenin saannin

Tekniikan	päivät
avaa maan salaisuuksia

Seleenin lisääminen lannoit-
teisiin aloitettiin vuonna 1984, 
kun tutkimuksissa oli todettu, 
että ihmisten ja kotieläinten se-
leeninsaanti oli meillä liian vä-
häistä. Ympäristöolosuhteiden 
vuoksi liukoisen seleenin määrä 
on Suomen viljelymaissa pieni, 
sillä vain noin neljä prosenttia 
maaperän kokonaisseleenistä on 
kasveille käyttökelpoisessa muo-
dossa.

Seleeni on ravitsemuksellises-
ti tärkeä hivenaine, jota tarvitaan 
kasvuun ja lisääntymiseen sekä 
ylläpitämään sydämen ja lihas-
ten terveyttä. Tunnetuin seleenin 
puutteesta johtuva sairaus on ko-
tieläinten lihasrappeuma.

Suomen Akatemia rahoittaa strategisen huippuosaamisen 
keskittymien eli shokien tutkimusta 7,2 miljoonalla eurol-
la, joista neljä miljoonaa menee terveysalan shokia vetävän 
SalWe Oy:n alueelle. Rahoituksen saavat muun muassa Tam-
pereen yliopiston Heikki Hyödyn vetämä konsortio, joka 
tutkii pikornavirustautien biomarkkereita ja THL:n Ilkka 
Julkusen johtama tutkimus, jossa selvitetään vakavalle in-
fluenssamuodolle altistavia geenejä ja kehitetään taudin bio-
logisia merkkiaineita.

Shokeille	miljoonarahoitus
Suomen	Akatemialta

Diagnostiikkayhtiö	HyTest
vahvistaa asemiaan 
maailmalla
Maailman johtaviin diagnostiikkateollisuuden raaka-ainetoi-
mittajiin kuuluva turkulainen HyTest jatkaa vahvaa kasvu-
aan. Yhtiön liikevaihto nousi viime tilikaudella reiluun 10 
miljoonaan euroon.

HyTestin tuotannosta 95 prosenttia menee vientiin. Yri-
tyksen suurin markkina-alue on Yhdysvallat, mutta erityi-
sen nopeasti kasvaa myynti Kiinaan, jonne yhtiö hiljattain 
avasi toimipisteen.

HyTest tuottaa monoklonaalisia vasta-aineita sekä anti-
geenejä pääasiassa erilaisten laboratoriotestien avainkom-
ponenteiksi. Yhtiö on markkinajohtaja tiettyjen immunolo-
gisten reagenssien, muun muassa sydänmerkkiaineiden sekä 
influenssavasta-aineiden valmistajana.

* * * * *

http://www.technologyacademy.fi/tekniikan-paivat-fi.html
http://www.technologyacademy.fi/tekniikan-paivat-fi.html
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* * * * *
Kemian nobelisti A. I. Virtanen 
valloittaa estradin vielä kerran.

Valtakunnallinen Luma-kes-
kus ja Helsingin yliopiston ke-
mian laitoksen opettajankoulu-
tusyksikkö noudattavat yleisön 
pyyntöä ja esittävät Ilkka Pol-
larin käsikirjoittaman Virtanen-
näytelmän uudelleen helmikuus-
sa.

Virtanen	vielä
kerran näyttämöllä

Näytelmän nimiroolin Artturi Ilmari Virtasena tekee opiskelija Jan Jansson.
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Esityspaikkana on tällä kertaa 
Lauttasaaren yhteiskoulu (Iso-
kaari 19, Helsinki) ja näytännön 
ajankohta 13. 2. kello 18. Kym-
menen euron hintaisia lippuja 
– opiskelijat ja lapset pääsevät 
viidellä eurolla – voi tiedustella 
Anna-Sofia Vilhuselta osoittees-
ta anna-sofia.vilhunen@helsin-
ki.fi.

Luma-keskuksen marraskui-
sessa juhlaseminaarissa ensi-
iltansa saanut näytelmä esitte-
lee paitsi kuuluisan tiedemiehen 
myös ihmisen tutkijanroolin ta-
kana. Näytelmän rooleissa ovat 
kemian laitoksen opettajaopis-
kelijat.

Pienen ennakkokurkistuksen 
lavalle voi tehdä täällä.

MariMaticille	
jälleen
iso tilaus 
Saudi-
Arabiasta
Vantaalainen ympäristötek-
nologiayritys MariMatic toi-
mittaa jätteiden putkikerä-
ysjärjestelmän maailman 
suurimpaan siipikarjan käsit-
telylaitokseen Saudi-Arabian 
Hailiin. Alipaineeseen perus-
tuva järjestelmä kerää siipi-
karjan käsittelyprosessissa 
syntyvät sivutuotteet ja kul-
jettaa ne koonta-asemalle val-
miiksi lajiteltuina.

Suomalaisyhtiö rakentaa 
parhaillaan maailman laajinta 
yhdyskuntajätteen putkikerä-
ysjärjestelmää Saudi-Arabian 
Mekkaan.

Neste	Oil	luopuu
iso-oktaanista
Neste Oil myy 50 prosentin omistusosuutensa Kanadan Ed-
montonissa sijaitsevasta iso-oktaanilaitoksesta. Ostajana on 
kanadalainen Keyera Corporation. Kauppaan kuuluvat myös 
tuote- ja raaka-ainevarastot.

Ydinliiketoimintoihinsa jatkossa keskittyvä Neste Oil on 
hiljattain myynyt myös ETBE-tehtaansa Portugalissa ja PAO-
laitoksensa Portugalissa. Yhtiön tulevaisuuden strategiana on 
kasvaa uusiutuvissa polttoaineissa ja VHVI-perusöljyissä se-
kä jalostustoiminnassa.

Kumi-
laboratorio
Vammalalta	
TTY:lle
Vammalassa toimiva elasto-
meeritekniikan laboratorio 
on siirtynyt Sastamalan kau-
pungilta Tampereen teknilli-
sen yliopiston TTY:n omis-
tukseen. Kumi- ja muovialan 
tutkimusta tekevän laborato-
rion perustivat 10 vuotta sit-
ten Vammalan kaupunki, Äet-
sän kunta, TTY ja joukko alan 
yrityksiä. Laboratorio jatkaa 
erityisesti luonnonkuitukom-
posiitteihin keskittynyttä tut-
kimustaan entiseen tapaan. 
Lisäksi laboratoriossa anne-
taan kumialan koulutusta.

Onko ammattiliittosi 
LAL, TEK, UIL tai YKL?
Tilaa Kemia-lehti jäsenetuhintaan:

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

Evira	tarkensi
tutkimuslin-
jaustaan
Elintarviketurvallisuusvirasto 
Eviran tieteellisellä tutkimuk-
sella on oltava paitsi tasoa myös 
yhteiskunnallista vaikuttavuut-
ta. Näin linjaa viraston Tieteel-
lisen tutkimuksen neuvosto. Evi-
ran tutkimuksen kaksi pääaluetta 
ovat elintarviketurvallisuus ja sii-
hen liittyvä ravitsemustutkimus 
sekä eläinten terveys ja hyvin-
vointi. Lisäksi virasto on aloit-
tanut kasvinterveyteen liitty-
vän tieteellisen riskinarvioinnin. 
Neuvosto korostaa myös tutkijoi-
den verkostoitumista sekä koti-
maassa että ulkomailla.

TILAA 
VELOITUKSETTA

Kemia-lehden 
uutiskirje

www.kemia-lehti.fi

mailto:anna-sofia.vilhunen@helsinki.fi
mailto:anna-sofia.vilhunen@helsinki.fi
http://www.luma.fi/videot/993
http://www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm


  

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

Kemia-lehden mediakortti 2012
on	ilmestynyt!	Katso	teemat,	aika-

taulut ja erikoisnumerot täältä.

PALVELURUUTU
•	 Saitko	uutiskirjeen	edelleen	lähetettynä?	 

Tilaa oma uutiskirje maksutta:  
 www.kemia-lehti.fi

•	 Tilauksen	peruutus:	 
Klikkaa saatekirjeen linkkiä ”Peruuta	uutiskirjeen	
tilaus” ja seuraa ohjetta.

•	 Osoitteenmuutokset:	 
Klikkaa saatekirjeen linkkiä ”Päivitä	yhteystietosi” 
ja seuraa ohjetta.

•	 Kemia-lehden	tilaukset:	
 www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm

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

•	 Kommentoi	uutiskirjettä:
 toimitus@kemia-lehti.fi
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Tiedustelut ja varaukset:
kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi 
puh. 044 539 0908

Osateemoina mm.
• laboratoriot
• ympäristö
Erikoispainos jaossa Labquality-
 päivillä 9.–10. helmikuuta!

Ilmoitus Kemia-lehdessä huomataan!
Numero 1/12 
ilmestyy 7. helmikuuta 
Varaukset viimeistään 19. tammikuuta.

Miksi alkoholijuomat säilyvät 
sitä paremmin, mitä väkevämpiä 
ne ovat?

Entä olisiko valonnopeudella 
liikkuva Albert Einstein nähnyt 
itsensä peilistä vai ei?

Jos molemmilla vanhemmilla 
on siniset silmät, voiko heidän 
lapsensa syntyä vihreäsilmäise-
nä?

Vai pohditko, kuinka toteuttaa 
kokeellista opetusta puutteellisin 
välinein tai miten tehdä toimin-
nallinen opintokäynti?

Valtakunnallisen Luma-kes-
kuksen Luma-sanomat lupaa 

Luma-sanomat vastaa
pulmallisiin kysymyksiin

hankkia asiantuntijan vastaamaan 
visaisimpiinkin luonnontieteitä, 
matematiikkaa, teknologiaa tai 
niiden opetusta koskeviin kysy-
myksiin. Lehden uudelle Kysy-
palstalle tarkoitetut kysymykset 
voi lähettää – nimellä tai nimi-
merkillä – osoitteeseen www.lu-
ma.fi/kysymykset.

Ne väkevät muuten säily-
vät laimeampia paremmin, kos-
ka elävät organismit eivät pysty 
elämään yli 20-tilavuusprosentti-
sissa alkoholijuomissa. Viineissä 
sen sijaan hiivat, homeet ja bak-
teerit kyllä elelevät ja voivat niis-

sä tehdä tuhojaan esimerkik-
si hapettumisen kautta. Näin 
vastaa Kysy-palstan ensim-
mäiseen kysymykseen labo-
ratorionjohtaja Pekka Leh-
tonen Alkosta.
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Älä suotta pähkäi-
le – kysy Luma-
sanomilta!

http://www.kemianseura.fi/
http://www.uusiouutiset.fi/
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoitustiedot.htm
http://www.kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm
http://www.kemia-lehti.fi/uutispdf.htm
mailto://toimitus@kemia-lehti.fi
http://www.luma.fi/kysymykset
http://www.luma.fi/kysymykset

