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Uutiskirje 1/2013 
ilmestyy 10. tammikuuta.
Ilmoitusvaraukset 7. tammikuuta.

Uutiskirje 2/2013 
ilmestyy 31. tammikuuta.
Ilmoitusvaraukset 28. tammikuuta.

Lisätietoja ja varaukset:
irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi 
puh. 040 827 9778
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
Helppoa valvontaa 
kylmäketjun 
hallintaan
Tilaa ilmaisdemosi tästä

Katso viimeisimmät uutiset 
Thermo Scientific Orbitrap 
LC-MS-teknologista osoit-
teessa Planet Orbitrap.

Klikkaa ja katso loppuvuoden supertarjoukset! 

Raman
Helppokäyttöiset laitteet rutiinikäyttöön
Spektrometri
Mikroskooppi nanoputkitutkimukseen
Integrointi FTIR-laitteistoon

www.hosmed.fi
harri.koymari@hosmed.fi p. 0207 756 331

Hiukkasfoorumi kiittää Sisäilmayhdistystä etenkin siitä, et-
tä se on levittänyt rakennusalalle tutkimustietoa sisäilman 
hiukkasista. Palkinnon perusteluissa huomioitiin myös yh-
distyksen harjoittama laaja tiedotustoiminta.

Palkinnon vastaanottanut toiminnanjohtaja Jorma Säte-
ri on ollut yhdistyksen toiminnassa mukana sen perustami-
sesta eli vuodesta 1990 alkaen 

”Tehtävämme on luotettavan, puolueettoman sisäilmas-
totiedon tuottaminen ja levittäminen”, Säteri tiivistää toi-
minnan ytimen.

Sisäilmayhdistys palkittiin
Vuoden hiukkasteosta

Vuoden 2012 Hiukkasteko-palkinnon on 
saanut Sisäilmayhdistys. Hiukkasfoorumin 
myöntämä palkinto jaettiin tänä vuonna 
seitsemännen kerran.

Toiminnanjohtaja Jorma Säteri vastaanotti Vuoden 
hiukkasteko -palkinnon 27. marraskuuta järjeste-
tyssä Hiukkasfoorumin seminaarissa.Ja
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•	 Åbo	Akademi	palkitsi	tutkijan	
•	 Alalla	tapahtuu	/	Vihreät	sivut
•	 Teknokemian	Yhdistys	70	vuotta
•	 VTT	palkittiin	bioöljyn	kehityksestä
•	 Helene	Schjerfbeck	150	vuotta
•	 Kuusakoski	perustaa		 	 	
 tutkimuskeskuksen
•	 Berliinin	kaasuvalot	uhkaavat		 	
 sammua
•	 Haapa	puhdistamaan	maata
•	 Lääkejätteen	kerääjät	kaipaavat		 	
 lisäohjeita 
•	 Kloori	valmistuu	sähköä	säästäen
•	 Öljyjen	uudelleenkäyttö	toi	palkinnon
•	 Tattari	on	tulevaisuuden	kasvi	
•	 Terveydenhuollon	innovaatiot		 	
 palkittiin
•	 Responsible	Care	20	vuotta
•	 Luma-keskus	sai	tunnustusta
•	 Palveluruutu

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

Vuoden helsinkiläinen yritys!

mailto:kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
mailto:leena.laitinen@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoitustiedot.htm
http://www.labdig.fi
http://www.labdig.fi
http://www.vaisala.com/en/lifescience/products/coldchain/Pages/CCL100.aspx
http://www.planetorbitrap.com/
http://www.planetorbitrap.com/
http://www.home.agilent.com
http://www.chem.agilent.com/en-US/promotions/Pages/refresh_your_lab.aspx
http://www.hosmed.fi/
http://hosmed.fi/tuote/mikroaaltomarkapoltto-2/
http://hosmed.fi/wp-content/uploads/2012/08/DXR_SmartRaman-broc.pdf
http://hosmed.fi/wp-content/uploads/2012/08/DXR-Microscope-Brochure-201011.pdf
http://hosmed.fi/wp-content/uploads/2012/08/BR52315_E-0412M_iS50_L.pdf
http://www.hosmed.fi/
http://www.berner.fi/
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Piristystä arkipäivään.
Tilaa maksuton 

Ajatusten Aamiainen 
sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi

Kukka hukassa
Olimme lähdössä kau-
pan parkkihallista, kun 
vanhempi tyttäreni kysyi 
takapenkiltä: – Äiti, onko 
toi rasisti?
Yritin katsoa, ketä hän tar-
koitti, kun nuorempi tytär 
oikaisi: – Hölmö, ei se ole 
rasisti vaan narsisti!
Silloin tajusin, että kum-
pikin puhui ostamastani 
narsissista.
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Kalvopumpputekniikkaa
asiantuntijoilta

KNF Neubergerillä on
laaja valikoima öljy-
vapaita pumppuja ja 
järjes telmiä kaas uille,
höyryille ja nes teille.
Kontaminaatiovapaat
kompres s orit, alipaine-
pumput, nes teen s iirto-
ja annos telupumput.

OEM - ja laboratorio-
vers iot.

A s iakas s ovitteis et pum-
put ovat erikois alaamme,
ota yhteyttä. 

… vaativiin
s ovelluks iin:

T utkimus
Laboratoriot
Pros es s ilaitteet
Elintarviketekniikka
A nalyys itekniikka
Lääketieteen laitteet

KNF_an_f i _0803. pdf  2008- 01- 03 11: 18: 02

KNF Neuberger AB
Tel +46 8 744 51 13

www.knf.seinfo@knf.se

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,
timo.saarela@bruker.se

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

NexION	300

NexION 300 – ainoa ICP-MS 
ilman ioni-linssejä: stabiili  
signaali tunnista toiseen 
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European business briefing

7.–8.2.2013
Messukeskus 

Helsinki

Lisätiedot
www.labqualitypaivat.fi

Ilmoittaudu ajoissa 
ja säästä!

Labquality-päivät

Ohjelmassa yli 80 luentoa 
ja loppuunmyyty näyttely

Toiminnan peruspilareita ovat Säterin mukaan 
yhdessä asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa 
laadittavat ohjeistukset ja suositukset sekä maksut-
tomien seminaarien järjestäminen.

Yhdistyksen tiedotuksen kohteena ovat ennen 
kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset.

”Ymmärrämme kuitenkin, ettei pelkkä suositus-
ten ja tiedon jakaminen riitä. Lisäksi pitää olla saa-
tavilla toimivia tuotteita ja palveluja. Pidämme-
kin yhteyttä alan yrityksiin, joita yhdistyksessä on 
myös mukana henkilöjäsenten lisäksi.”

Pienhiukkaset	myös
sisäilman ongelma
Kun puhutaan sisäilman ongelmista, Jorma Säteri 
tarttuu ensimmäiseksi pienhiukkasiin.

”Pienhiukkaset ovat viime vuosina nousseet esiin 
terveyshaittojensa vuoksi. Ongelma ei sisäilman 
osalta ole kovinkaan hyvin tunnettu, joten olemme 
pyrkineet tuomaan sitä esiin.”

Eniten esillä ovat olleet kosteus- ja homevauriot, 
jotka ovat merkittäviä sekä rahallisesti että aiheut-
tamiensa terveysongelmien vuoksi.

”Tuoreen raportin mukaan pahimpien vaurioi-
den korjausten kokonaiskustannukset ovat 1,5 mil-
jardia euroa.”

Huomionarvoisia ovat myös huonon ilmanvaih-
don ja huonojen lämpöolojen aiheuttamat pulmat, 
jotka yleensä johtuvat rakennusten huollon ja kun-
nossapidon laiminlyönneistä.

”Laiminlyönnit kostautuvat vaurioina, jotka puo-
lestaan synnyttävät sisäilmaongelmia. Niitä aiheut-
taa myös rakennusten huono energiatalous. On pal-
jon kalliimpaa korjata jo syntyneitä vaurioita kuin 
tarkastaa ja huoltaa ilmastointijärjestelmä ja säätää 
lämpötila säännöllisesti”, Säteri tähdentää. 

Jari	Koponen

Åbo Akademin säätiö on myöntänyt vuoden 2012 
tiedepalkintonsa tutkija Parvez Alamille. Per Bra-
he -palkinto on suuruudeltaan 12 000 euroa.

Parvez Alam väitteli vuonna 2004 tohtoriksi Bat-
hin yliopistossa Isossa-Britanniassa ja siirtyi sen 
jälkeen paperinjalostuksen tutkijaksi Åbo Akade-
min kemiantekniikan laitokseen.

Palkitsijoiden mukaan Alam on ollut mukana uu-
distamassa laitoksen luonnonmateriaalien teknii-

kan tutkimusta ja opetusta. Hän on myös vakiinnut-
tanut uuden tutkimushaaran, biomimetiikan, Åbo 
Akademissa.

Alam on tuottanut runsaasti tieteellisiä artikke-
leita ja ottanut aktiivisen roolin väitöskirjaa kirjoit-
tavien tutkijoiden ohjauksessa. Yhteiskunnallises-
ti aktiivisena Alam popularisoi osaamistaan muun 
muassa lehdistön kautta ja yhteyksillä lukioihin, 
säätiö kiittää.

Åbo	Akademi	palkitsi
paperinjalostustutkijan

Ison-
Britannian 

kansalainen 
Parvez Alam 

puhuu tätä 
nykyä hyvää 

ruotsia.

http://www.positiivarit.fi/
http://www.knf.se
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
mailto:timo.saarela@bruker.se
http://www.waters.com/waters/nav.htm?cid=134613317&locale=en_FI
http://www.perkinelmer.com/default.xhtml
http://www.perkinelmer.com/Catalog/Family/ID/NexION
http://chemicalwatch.com/home
http://chemicalwatch.com/home
http://www.labquality.fi/labquality-paivat/
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KAIKKI TARVITSEMASI
Kemia-lehden
verkkopalvelusta!

Vihreät sivut

Lisätietoja ja varaukset:
irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi 
puh. 040 827 9778
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

Busch Vakuumteknik Oy

Dosetec Exact Oy

Elektrokem Oy

Elomatic Oy 

Erlab

Finex Oy

Finn-Kasei Oy

Fisher Scientific Oy

GEA Process Engineering Oy

Innovatics

IS-VET Oy

Kaluste-Projektit Oy

Kiilto Oy

Metso Automation Oy

Neste Jacobs Oy

PANalytical B.V.

PerkinElmer

Pinteco Oy

Ramboll Analytics

Skalar Analytical B.V.

Software Point Oy

Suomen Lämpömittari Oy

Tankki Oy

Teknos Oy

Transland Oy

VWR International Oy

Wacker-Kemi AB

Tehokasta ja 
edullista  
näkyvyyttä!

ALALLA TAPAHTUU KEMIA
Kemi

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

Klikkaamalla	yrityksen	nimeä	
pääset	suoraan	ao.	yrityksen	
hakemistotietoihin!

Luma-keskus järjestää
Kokeellista luonnontiedettä luokanopet-
tajille
Jyväskylä	16.1.2013

Ideointityöpäivä yläkoulun kemiaan
Helsinki	6.2.2013

Arkipäivän kemia
Helsinki	11.2.2013

Valtakunnallinen	Luma-keskus	tarjoaa	maksu-
tonta	täydennyskoulutusta.		

Lisätietoja näistä ja muista tapahtumista 
löydät täältä.

FINAS-päivä 2013
22.1.2013 
Helsingin Messukeskuksessa 
FINAS-päivä	on	ajankohtaispäivä	FINAS- 
akkreditointipalvelun	asiakkaille	ja	muille	sidos-
ryhmille.	Päivän	teemana	on	’Paperista	pilveen	
–	Miten	hallitset	riskit	ja	varmistat	toiminnan	
luotettavuuden	ja	jäljitettävyyden	sähköistyväs-
sä	maailmassa’.

FINAS-päivän ohjelma ja linkki	ilmoittautu-
miseen	löytyvät	osoitteesta	www.finas.fi >  
Koulutus	ja	tiedotus	>	FINAS-päivä.	 
Osallistumismaksu	on	280	€	(+	alv	24%).	 
Ilmoittautuminen	10.1.2013	mennessä.

ChemBio Finland 2013 
Helsingin Messukeskuksessa 
20.–21.3.2013

Varaa	nyt	oma	osastopaikka!	
Lue lisää tästä.

Teknokemiallisten Tehtaiden Yhdistys perustettiin 
11. helmikuuta 1942 puolustamaan alan valmista-
jien etuja vaikeissa sotaoloissa. Kaikesta oli pulaa, 
ja saippuatkin keitettiin kotona.

”Yritysten ongelmina oli raaka-aineiden niuk-
kuus, tuonnin ja valmistuslupien säännöstely ja 
tuotteiden laatu. Kansanhuoltoministeriön tarkas-
taja kiersi valvomassa, että asiat tehtiin, kuten piti. 
Hämäriä liiketoimia pelättiin”, kertoo yhdistyksen 
asiantuntija Eeva-Mari Karine.

”Viranomaiset pitivät alaa lähinnä tarpeetto-
mana ylellisyytenä”, kuvaa toimitusjohtaja Sari 
Karjomaa. Molemmat valottivat alan historiaa 
Teknokemian Yhdistyksen 70-vuotisjuhlassa, jota 
vietettiin 22. marraskuuta Helsingissä.

Muutosten vuosikymmenet

Siitä lähtien, kun Suomi vuonna 1995 liittyi Eu-
roopan unioniin, alan lainsäädäntöä ovat leiman-

neet uudet, aika ajoin päivittyvät säännökset, kuten 
kosmetiikkadirektiivi, biosididirektiivi, pesuaine-
asetus, Reach ja CLP.

”Lehdistö ja sidosryhmät olivat aktiivisia eten-
kin kosmetiikan alueella. Toimiston diplomi-insi-
nöörit ottivat haasteen vastaan ja kouluttautuivat 
viestimään niin, että äitikin sen ymmärtää”, Kar-
jomaa hymyilee ja toteaa, että yhdistyksellä on 
myös jatkossa tärkeä tehtävä edustaa alan teolli-
suutta muuttuvassa maailmassa.

Teknokemian tuotteiden markkinoiden arvo oli 
viime vuonna Suomessa 618 miljoonaa euroa, 
josta kosmetiikan osuus oli kaksi kolmannesta. 
Teknokemian Yhdistyksen jäsenyritykset kattavat 
markkinoista 90 prosenttia.

Leena Laitinen
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Teknokemian Yhdistys 70 vuotta

Puhtauden	ja	kauneuden	puolesta

Teknokemian Yhdistyksen asiantuntija Eeva-Mari Karine (vas.), toimitusjohtaja Sari Karjomaa ja assis-
tentti Anna Kosonen loivat iloisen juhlan kutsuvieraille.

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=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=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=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=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=184
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=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=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=185
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.luma.fi/tapahtumat/
http://www.finas.fi/
http://www.chembiofinland.fi
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VTT:lle on myönnetty euroop-
palainen innovaatiopalkinto bio-
öljyn tuotantomenetelmän ke-
hittämisestä. Palkinnon jakoi 
teknologista tutkimusta tekevi-
en organisaatioiden etujärjestö 
EARTO.

VTT on yhdessä Fortumin, 
Metson ja UPM:n kanssa kehit-
tänyt menetelmän, jolla sähkö- ja 
lämpöenergiaa sekä bioöljyä voi-
daan tuottaa rinnakkain samassa 
voimalaitoksessa kustannuste-
hokkaasti ja kestävästi. Hanke 
on ollut osa Tekesin BioRefine-
ohjelmaa.

Tuotantomenetelmä otetaan 
kaupalliseen käyttöön noin vuo-

Suomen kaikkien aikojen arvos-
tetuimpiin kuvataiteilijoihin kuu-
luva Helene Schjerfbeck (1862–
1946) sairasteli ja kärsi pahoista 
kivuista koko ikänsä.

Schjerfbeckin liikuntavamman 
ja muiden vaivojen perussyy on 
tutkimukselle yhä arvoitus, jo-
ta on taiteilijan 150-vuotisjuhla-
vuonna yritetty avata eri keinoin. 
Schjerfbeckin oireiden takana 
saattaa piillä vaikea yleissaira-
us tai geenivirhe, jota kantoivat 
ehkä muutkin hänen sukunsa jä-
senet.

WWW.HELSINKI.FI/INSIGHT/LUMA

Helsingin yliopiston kemian 
laitoksella toimiva moderni  

kemian oppimisympäris-
tö tukee opetusta kaikilla 
asteilla, lisää alan tunnetta-
vuutta ja vahvistaa myöntei-

siä mielikuvia kemiasta.

www.kemianluokka.fi

VTT	palkittiin
bioöljyn	kehityksestä

Helene Schjerfbeck 150 vuotta

Taiteilijan	sairastelu
pohdituttaa tutkijoita

Helene 
Schjerfbeck 
1890-luvun 
alussa. 
Opetta-
jantyö vei 
noina vuo-
sina aikaa 
maalaami-
selta, mikä 
harmitti 
taiteilijaa 
suuresti.
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den kuluttua, kun Fortum avaa 
integroidun bioöljy- ja lämpövoi-
malaitoksen Joensuussa. Laitok-
sen tavoitteena on tuottaa vuosit-
tain 50 000 tonnia bioöljyä.

Pyrolyysi- ja leijupolttotekno-
logioiden yhdistämiseen perustu-
van menetelmän ansiosta bioöl-
jyn tuotantovolyymeihin voidaan 
tulevina vuosikymmeninä odot-
taa merkittävää lisäystä.

Kun lämmöntuotannossa käy-
tettävät fossiiliset polttoaineet 
korvataan bioöljyllä, hiilidioksi-
dipäästöjä voidaan alentaa 70–90 
prosenttia. Myös rikkipäästöt vä-
henevät merkittävästi.

VTT:n nopean pyrolyysin prosessikehitysyksikkö toimii Espoon 
Otaniemessä.
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Sairaalloisuudestaan huoli-
matta sinnikäs nainen eli useim-
pia ikätovereitaan vanhemmaksi 
ja teki huikean taiteellisen uran, 
kertoo tänään 13. joulukuuta il-
mestyvä Kemia-lehti 8/2012.

Toimittaja Arja-Leena Paavo-
lan kirjoittamasta jutusta selvi-
ää myös, mikä oli Schjerfbeckin 
elämän suurin tragedia ja kuka 
hänen kuuluisa taiteilijakollegan-
sa on antanut nimensä sairaudel-
le, joka aiheuttaa samantapaisia 
oireita kuin suomalaismaalaril-
la oli.

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

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

http://www.helsinki.fi/insight/luma
http://www.kemianluokka.fi
http://www.kemia-lehti.fi/sisallysluettelot.php
http://www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm
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Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyö-
kumppaneitamme kuluneesta vuodesta. 

Toivotamme tunnelmallista joulun aikaa 
ja hyvää uutta vuotta 2013.

www.bruker.com

Rauhallista Joulua ja 
Menestystä vuodelle 2013

Oy G. W. Berg & Co Ab ja Oleinitec Oy

http://www.bruker.com/Nordic
http://www.bruker.com/nordic.html
http://www.gwb.fi/
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Ergonominen laboratorio – työpaja
3.1.2013 Helsinki

Metallintyöstönesteet – terveysvaarat, 
altistuminen ja turvalliset työtavat
24.1.2013 Helsinki

Aivojen hyvinvointi työssä
7.2.2013 Helsinki

ATEX: Palo- ja räjähdysonnettomuuksien 
torjunta ja henkilönsuojaimet
12.–13.2.2013 Helsinki

Kemikaaliriskien hallinta ja 
altistumisskenaariot
21.3.2013 Helsinki

Lisää koulutus-
tarjontaamme, 

ilmoittautuminen 
ja lisätiedot: 

www.ttl.fi/koulutus 
tai p. 030 4741

www.ttl.fi/koulutus

Poimintoja
Työterveyslaitoksen 
koulutustarjonnasta

Saksalaiset perinteiden vaali-
jat ovat kauhistuneet suunnitel-
masta, jonka mukaan Berliinin 
kaupungin lähes 44 000 kaasun 
voimalla palavaa katulamppua 
korvataan sähkövaloilla. Vaihdon 
on määrä tapahtua vuoteen 2020 
mennessä, kirjoittaa Die Zeit.

Ensimmäiset kaasuvalot syt-
tyivät Berliinin kaduille vuon-
na 1826. Kaupungin nykyiset 
kaasuvalaisimet ovat peräisin 
1890–1950-luvuilta. Kaupun-
ginisien mukaan kaasulamppu-
jen käyttö on nykyään kuitenkin 
kallista ja rasittaa ympäristöä.

Kun kaasuvalaisimien tilalle 
asennetaan sähkölamput, Berlii-
nin vuosittaiset hiilidioksidipääs-
töt putoavat 9 200 tonnia, viran-
omaiset laskevat. Myös nykyinen 
23 miljoonan euron valaistuslas-
ku pienenee huomattavasti.

Pekka	T.	Heikura

Luumäellä sijaitsevan entisen 
kyllästämön alueen maata ryhdy-
tään siivoamaan haapojen avulla. 
Haapapuiden on todettu pystyvän 
puhdistamaan maaperää baktee-
riensa avulla. Bakteereita on se-
kä puun sisällä että sen juurten 
pinnalla.

Pilaantuneelle alueelle istute-
taan metsä- ja hybridihaapojen 
taimia ensi keväänä. Metsäntut-
kimuslaitoksen (Metla) tavoittee-
na on saada maaperä turvalliseksi 
ja estää vahingon leviäminen. Sa-
malla Metla pyrkii kehittämään 
uudenlaisen, luonnonmukaisen 
ja taloudellisesti kilpailukykyi-

Haapa puhdistamaan
pilaantunutta maata

Haavat ryhtyvät 
puhdistustyö-
hönsä keväällä 
2013. Urakan 
kestoksi on arvi-
oitu kymmenen 
vuotta.
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Berliinin	kaasuvalot
uhkaavat sammua

Berliinin kaduilla on kaasulamp-
puja enemmän kuin missään 
muussa maailman kaupungissa.

Kierrätysyritys Kuusakoski Oy 
perustaa Ekopark Lahti -kierrä-
tyslaitoksensa yhteyteen tutki-
mus- ja kehityskeskuksen.

Maailmanmitassa ainutlaatui-
nen keskus työllistää lähes 20 
tutkijaa, laboranttia ja näytteen-
valmistajaa, jotka tekevät laajaa 
yhteistyötä yliopistojen ja kor-
keakoulujen kanssa.

Kuusakosken tutkimusjohta-
jan Antero Vattulaisen mukaan 
oman tutkimuskeskuksen raken-
taminen parantaa yhtiön kilpailu-
kykyä markkinoilla.
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Kuusakosken kierrätyslaitos Ekopark sijaitsee Lahti Energian kaasu-
tuslaitoksen naapurina. Nyt alueelle nousee vielä Kuusakosken tutki-
mus- ja kehityskeskus.

Kuusakoski	perustaa
tutkimuskeskuksen

”Materiaalitutkimusten alku-
vaiheessa tarvitaan sekä isoja 
koneita että kierrätysmateriaa-
lien tuntemusta, joita meillä on. 
Tutkimus- ja tuotekehityskes-
kukseen tulee korkealuokkaisia 
erotuslaitteistoja, oma näyttei-
den valmistus ja korkeatasoinen 
analyyttisen kemian laboratorio”, 
Vattulainen kertoo.

”Ei tällaisia yhdistelmiä ole 
missään muualla.”

Elina Saarinen

sen menetelmän saastuneiden 
maiden puhdistamiseen.

Metlan tekemien esiselvitysten 
perusteella tiheä haapataimikko 
vähentää haitta-ainepitoisuuksia 
hiekkaisessa pintamaassa mer-
kittävästi. Mitä tiheämmin ja pa-
rempia puuklooneja istutetaan, 
sitä nopeampaa on puhdistumi-
nen.

Metlan lisäksi hankkeessa ovat 
mukana Helsingin yliopisto, Itä-
Suomen yliopisto ja Golder As-
sociates Oy.

Luumäen Somerharjulla sijait-
seva kyllästämö oli toiminnassa 
1950-luvulle asti.



KEMIA
Kemi

Uuden menetelmän ansiosta

Kloori	valmistuu
sähköä säästäen

Uuden kloorinvalmistusmenetel-
män ansiosta sähköä jää sääs-
töön entisiin verrattuna lähes 
kolmanneksen verran.

Kemianjätti Bayerin kehittämä 
uusi kloorin valmistusmenetel-
mä tuo noin 30 prosentin säästön 
sähkönkulutukseen. Menetelmä 
perustuu katodin happidepola-
risaatioon. Tekniikka on jo käy-
tössä Saksan Krefeld-Uerdinge-
nissa toimivassa koelaitoksessa. 
Konsernin ulkopuolisille markki-
noille menetelmä on tulossa vuo-
den 2013 aikana.

Selluteollisuus käyttää val-
kaisuprosesseissaan suuria mää-
riä kloorikemikaaleja. Kloo-
ri tuotetaan nykyisin pääasiassa 
kalvotekniikkaan perustuvalla 
elektrolyysillä, jossa ioninvaih-
tomembraani pitää katodi- ja 
anodituotteet erillään. Menetel-
mä nielee huomattavan määrän 
sähköä, eikä sen hyötysuhde ole 
vieläkään kovin korkea.

Katodilla tapahtuva happide-
polarisaatio on ollut avaimena 
myös uusien sinkki-ilma-akkujen 
valmistuksessa. Uutuusakuilla 
voitaneen varastoida huomatta-
via energiamääriä jo lähitulevai-
suudessa. Akkuja ei ole tarkoitet-
tu liikkuvaan kalustoon, vaan ne 
puskuroivat energiantuoton hei-
lahteluja suurina, laitosmaisina 
sovelluksina.

Saksa tukee uusiutuvan sähkön 
tuotantoa suunnattomilla summil-
la, joten sähkön hinta vaihtelee 
maassa huomattavasti. Kun au-
rinko- ja tuulienergiaa on tarjolla 
paljon, sähkön markkinahinta voi 
olla jopa negatiivinen. Tämä puo-
lestaan johtaa tilanteisiin, joissa 
sähköä kannattaa käyttää esimer-
kiksi veden elektrolyysiin. Näin 
tuotettua vetyä voidaan käyttää 
myöhemmin lähtöaineena muis-
sa reaktioissa.

Lauri Lehtinen

Lääkejätteen keräyksen vastuun-
jako ja ohjeistukset ovat epä-
selviä. Asia aiheuttaa tyytymät-
tömyyttä sekä apteekeissa että 
jätehuoltoyhtiöissä.

Tämä käy ilmi tuoreesta tutki-
muksesta, jossa selvitettiin lääke-
jätteen keräysjärjestelmän toimi-
vuutta Suomessa. Tutkimuksen 
toteutti opinnäytetyönään Hä-
meen ammattikorkeakoulun 
opiskelija Sini Syrjälä. Tutki-
muksen yhteistyökumppanina 
toimi Ekokem.

Tutkimuksen mukaan yli puo-
let apteekeista on sitä mieltä, et-
tä lääkejätteiden lajittelu vie lii-
kaa aikaa. Lähes 70 prosentilla 
apteekeista on lajitteluun liittyviä 
ongelmia. Monilla apteekeilla ei 
ole sopivia tiloja lääkejätteen 

Lääkejätteen kerääjät
kaipaavat lisäohjeita

Lääkejätteet luokitellaan Suomessa 
vaarallisiksi jätteiksi, joten ne on eril-
liskerättävä. Kotitalouksien lääkejätteet 
toimitetaan useimmiten apteekkeihin.

keräykseen, ja pulmana pidetään 
myös työturvallisuutta.

Tiedot hankittiin kaikille Suo-
men avo- ja sairaala-apteekeille 
tehdyn internet-kyselyn avulla. 
Täydentävää tietoa saatiin jäte-
huoltoyhtiöiden lääkejätteen ke-
räyskäytäntöjen kartoituksesta.

Ratkaisu ongelmaan olisi yh-
tenäinen lääkejätteen keräyksen 
ohjeistus, jossa määriteltäisiin 
muun muassa toimijoiden selke-
ät vastuualueet ja lääkejätteiden 
lajitteluun liittyvät seikat. Oh-
jeistuksen tulisi saavuttaa kaik-
ki toimijat.

Kansainvälisesti tarkasteltuna 
Suomen lääkejätteen keräysjär-
jestelmä on toimiva ja kattava. 
Myös jätteen loppukäsittely on 
asianmukaista.
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L&T Recoil Oy on saanut vuo-
den 2012 Hyötykäyttöteko -pal-
kinnon.

Ympäristöyritysten liiton ja 
Uusiouutiset-lehden myöntämän 
palkinnon perusteena on käytet-
tyjen voiteluöljyjen jalostaminen 

Öljyjen	uudelleenkäyttö
toi hyötykäyttöpalkinnon

uusiokäyttöön perusöljyksi.
Öljyn regenerointiin erikois-

tunut L&T Recoil kuuluu Eco-
Stream-konserniin. Yhtiön Ha-
minassa sijaitseva jalostuslaitos 
on lisännyt merkittävästi jäteöl-
jyjen hyötykäyttöä Suomessa, 

Vuoden hyötykäyttöteko 
-palkinnon vastaanottivat 
L&T Recoil Oy:n Juha Kokko 
(vas.) ja Pekko Kohonen.
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sillä se pystyy käsittelemään vuo-
dessa noin 60 000 tonnia käytet-
tyjä voiteluaineita. Näistä yritys 
tuottaa 45 000 tonnia hyvälaatui-
sia perusöljyjä. Prosessissa syn-
tyy myös laadukasta kaasuöljyä 
ja bitumia.

L&T Recoil kykenee hyödyn-
tämään vaaralliseksi jätteeksi 
luokitellusta raaka-aineesta eri-
laisina tuotteina 95 prosenttia. 
Voiteluöljytuotteet menevät lä-
hes kokonaan vientiin.

Ympäristöyritysten liitto pal-
kitsi lisäksi Vuoden ympäristö-

henkilönä Auli Westerholmin 
ja Vuoden ympäristöyrityksenä 
Rudus Oy:n.

Auli Westerholm työskentelee 
nykyisin viestintä- ja yhteiskun-
tasuhteiden päällikkönä Ekokem 
Oy:ssä. Lisäksi hän on toiminut 
vuosia Jätehuoltoyhdistyksen pu-
heenjohtajana.

Rudus Oy palkittiin työstä be-
tonimurskeen ja muiden uusio-
materiaalien käytön edistämi-
seksi.

Elina Saarinen

http://www.luma.fi
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Kemiran yritysvastuujohtajalle Riikka Timoselle Responsible Care 
on yritysvastuun perusta, jonka pohjalle yritykset rakentavat omia 
järjestelmiään.
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Responsible Care 20 vuotta

Kemian	ala	rakentaa
kestävää tulevaisuutta
Kemianteollisuuden vastuulli-
suusohjelma Responsible Care 
on ohjannut Suomessa toimivan 
kemian alan teollisuuden toimin-
taa 20 vuotta.

Kemianteollisuus ry on kym-
menen viime vuotta toteuttanut 
ohjelmaa yhdessä palkansaaja-
järjestöjen eli TEAM Teollisuus-
alojen ammattiliitto ry:n, Am-
mattiliitto Pro ry:n ja Ylemmät 
Toimihenkilöt YTN ry:n kanssa.

Ohjelman keskeisiä teemo-
ja ovat luonnonvarojen kestä-
vän kehityksen mukainen käyt-

Relaxbirthin keksintö edistää 
synnytyksen hallintaa ja paran-
taa synnytyshyvinvointia.
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tö, tuotanto- ja tuoteturvallisuus 
sekä turvallinen työympäristö ja 
hyvinvoiva työyhteisö.

Kemianteollisuuden tapatur-
mataajuus on ohjelman aikana 
vähentynyt 80 prosenttia. Tuo-
tantoon suhteutettu energianku-
lutus on reilussa vuosikymme-
nessä pudonnut 21 prosenttia ja 
loppusijoitettavan jätteeen mää-
rä 32 prosenttia. Tilastokeskuk-
sen mukaan kemianteollisuuden 
ympäristönsuojelumenot ovat  
teollisuudenalojen suurimmat.Suomalainen Relaxbirth ja vi-

rolainen TBD-Biodiscovery on 
palkittu parhaista Itämeren alu-
een terveydenhuollon innovaa-
tioista.

Culminatum Innovation Oy:n 
ja Turku Science Parkin järjes-
tämän HealthPort-innovaatiokil-

pailun toinen osa oli tarkoitet-
tu pk-yrityksille, joiden tuotteet 
ovat tulossa markkinoille vii-
meistään vuonna 2013.

Espoolaisen Relaxbirth Oy:n 
innovaation muodostavat synny-
tystä helpottava synnytystukilai-
te ja sen käyttöön liittyvät koulu-
tuspalvelut.

”Relaxbirth Oy:n synnytys-
menetelmä sijoittui ykköseksi, 
koska se on juuri sitä, mitä kil-
pailulla haimme. Sen perustana 
ovat kliinisen terveydenhuollon 
tarpeet ja käytännön työtä teke-
vien ammattilaisten oivallukset 
siitä, kuinka ongelmia voitaisiin 
ratkaista”, kertoo projektipäällik-
kö Kati Takaluoma Culminatum 
Innovationista.

Lääkealan sopimusvalmistaja 
TBD-Biodiscovery keräsi Taka-
luoman mukaan pisteitä etenkin 
syöpätauteihin liittyvien tuottei-
densa kehitys- ja tuotantoproses-
seista.

Terveydenhuollon
innovaatiot palkittiin

Biohit	Etelä-Amerikan
markkinoille
Bioteknologiayritys	Biohit	aloittaa	yhteistyön	meksikolaisen	
lääkeyhtiön	ProGalénikan	kanssa.	Meksikolaisyhtiö	alkaa	jaella	
Biohitin	kehittämää	Acetium-valmistetta	Meksikossa,	Argen-
tiinassa,	Brasiliassa,	Kolumbiassa	ja	Venezuelassa.	Myöhem-
mässä	vaiheessa	ProGalénika	huolehtii	myös	tuotteen	valmis-
tuksesta	toimialueellaan.

Acetium-kapselit	on	tarkoitettu	hapottoman	mahan	hoitoon	ja	
mahasyövän	ehkäisyyn.

Terveellinen, ravinteiden suhteen 
vaatimaton tattari on tulevaisuu-
den kasvi, uskoo Maa- ja elin-
tarviketalouden tutkimuskeskus 
MTT.

Tattari on luontaisesti glutee-
niton ja sopii siten keliaakikoille, 
mutta sillä on hyödyllisiä terveys-
vaikutuksia muillekin. Kasvilla 
on hyvä aminohappokoostumus, 
se on hyvä antioksidanttien läh-
de, ja sen kuidut ja sokerit vaikut-
tavat terveyttä edistävästi muun 
muassa sokeriaineenvaihduntaan 
ja kolesteroliin.

Uuden tutkimuksen mukaan 
tattari tarvitsee typpeä noin 60 ki-
loa ja fosforia vain 10 kiloa heh-

Terveellinen	tattari	on
tulevaisuuden kasvi

Tattarin	viljelyala	on	kasvanut	ennätyslukemiin,	lähes	1	500	heh-
taariin.	Eniten	tattaria	viljellään	Pirkanmaalla.

taaria kohti. Kasvi irrottaa fosfo-
ria maaperän vaikealiukoisesta 
muodosta, mitä voitaisiin hyö-
dyntää viljelykierrossa. Puinti-
jätteisiin sitoutunut fosfori tulisi 
seuraavan satokasvin käyttöön.

”Humuspitoisilla mailla ravin-
teita voi vapautua kasvukauden 
aikana maaperästä niin paljon, et-
tei kevätlannoitusta tarvita lain-
kaan”, sanoo MTT:n erikoistut-
kija Marjo Keskitalo.

Tattarin viljelyä ja laatua on 
tutkittu Tattarituotannon kehittä-
minen Ylä-Pirkanmaalla -hank-
keessa. Hankkeen loppusemi-
naari pidetään perjantaina 14. 
joulukuuta.
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Suomalaisteknologiaa
Italian aurinkopaneeleihin
Italialaisten	kotien	aurinkopaneeleja	ohjataan	pian	suomalaisen	
teknologian	voimin,	kun	Italian	suurin	energiayhtiö	Enel	Green	
alkaa	myydä	kuluttajille	kotienergian	hallintajärjestelmiä.

Nokia-taustaisen	There	Corporationin	kehittämällä	Virtuoso-
palvelulla	hallitaan	kodin	energiankulutusta.	Virtuoso	koostuu	
ohjelmistoista,	keskusyksiköstä	ja	sensoriteknologiasta.	Aurin-
kopaneelien	ohjausominaisuudet	on	kehitetty	Etelä-Euroopan	
markkinoita	varten.
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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

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

Luma-keskus sai
tunnustusta
Valtakunnallinen Luma-keskus on saanut Helsingin yliopis-
ton jakaman ensimmäisen Yliopisto yhteiskunnassa -palkin-
non.

Palkinto myönnettiin tunnustuksena esimerkillisestä ja vai-
kuttavasta työstä Helsingin yliopiston yhteiskunnallisen vuo-
rovaikutuksen alueella. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Luma-keskus on Helsingin yliopiston koordinoima sateen-
varjo-organisaatio koulujen, yliopistojen ja elinkeinoelämän 
yhteistyölle, jonka tavoitteena on edistää luonnontieteiden, 
matematiikan ja teknologian oppimista, opiskelua ja ope-
tusta.

Lähes kymmenen vuotta toiminutta keskusta johtaa pro-
fessori Maija Aksela Helsingin yliopiston kemian laitoksen 
opettajankoulutusyksiköstä. Luma-verkosto on vuosien var-
rella laajentunut niin, että Suomessa toimii tätä nykyä yhdek-
sän alueellista Luma-keskusta.
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Luma-keskuksen tekemä työ on herättänyt monen nuoren kiinnostuksen 
kemiaan ja muihin luonnontieteisiin.

w
w

w
.k

em
ia

-l
eh

ti
.fi

KEMIA
Kemi

Tiedustelut ja varaukset:
kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi  irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi
puh. 044 539 0908 puh. 040 827 9778

Teemoina: 
Laboratoriot, turvallisuus  
ja yrittäjyys

Ilmoita Kemia-lehden teemanumerossa!
Numero 1/2013 
ilmestyy 5. helmikuuta 
Varaukset viimeistään 16. tammikuuta.

Joko	sinulle	tulee	Kemia-lehti?
Katso tilaushinnat ja alennukset täältä. 

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

