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Kemi
Uutiskirje 3/2012 
ilmestyy 29. helmikuuta.
Ilmoitusvaraukset 24. helmikuuta.

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

Uutiskirje 5/2012 
ilmestyy 19. huhtikuuta.
Ilmoitusvaraukset 16. huhtikuuta.

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
Agilentilta uusi 
Hybrid SFC/UHPLC-systeemi. 
Katso video!

9.–10.2.2012
Messukeskus 

Helsinki

Ohjelma ja lisätiedot
www.labqualitypaivat.fi

Nähdään  
Messukeskuksessa!

•	 Sähkeitä
•	 Alalla	tapahtuu	/	Vihreät	sivut
•	 Kliinikot	kokoontuvat	Labquality-	
	 päiville
•	 Selluloosan	suoraliuotus	vei		 	
 keksintökisan voittoon 
•	 Turun	oppilaitokset	kehittävät		 	
	 bioprosesseja
•	 Prosessiautomatiikan	innovaatio		
	 palkitaan	
•	 ”Turkikset	täynnä	myrkkyjä”
•	 Lääkeaineet	mukaan	pintavesien		
 seurantaan
•	 Sähkeitä 
•	 Olavi	Jäntti	100	vuotta
•	 Kemianteollisuuden	vauhti	hidastuu
•	 Säkillinen	erektiolääkettä	jäi	 
 tullin haaviin
•	 Palveluruutu

Labquality-päivillä osastolla K22:
Uusia kittejä mm. allergian, neurologian ja unettomuuden diagnostiikkaan.

Tule ja hämmästy mitä voi analysoida!

	 Tutkijat	ovat	löytäneet	lupaavan	bioaktiivisen	yhdisteen,	josta	saattaa	

kehkeytyä	hoitokeino	silmän	ikärappeumaan.	Yhdiste	eristettiin	männyn	

juuristoissa kasvavasta sienestä.

Lupaava sieni löytyi Metsäntutkimuslaitoksen ja Tampereen yliopiston yhteisessä tutkimusprojek-
tissa, jossa etsittiin uusia terveysvaikutteisia yhdisteitä erilaisesta metsäbiomassasta.

Sienestä	löytyi
lääke silmätautiin

Metsän 
kasveissa, 
sienissä ja 
sammalissa 
piilee run-
saasti bio-
yhdisteitä, 
jotka ovat 
käyttökelpoi-
sia monen 
alan sovel-
luksiin.
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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/lc/analytical/infinity/pages/infinity-sfc.aspx?CID=5657&ibt=sfc
http://www.chem.agilent.com/en-US/Products/Instruments/lc/analytical/infinity/pages/infinity-sfc.aspx?CID=5657&ibt=sfc
http://www.labqualitypaivat.fi
http://lab-tech.no/
http://www.ttl.fi/en/international/conferences/senn2012/Pages/default.aspx
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Piristystä arkipäivään.
Tilaa maksuton 

Ajatusten Aamiainen 
sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi

Vuoronumerot täältä
Kuusivuotiaan Eetun isä meni 
uuteen avioliittoon. Kun juhlat 
alkoivat olla lopuillaan, Eetu ko-
rotti äänensä ja kysyi vierailta:
– Kuka haluaa seuraavaksi men-
nä isin kanssa naimisiin?

Kummitäti

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. 

Tervetuloa tutustumaan 
osastoomme R47 
Labquality-päiville!

Osastollamme Euro-Diagnostican edustaja. 
Tule tutustumaan tuotteisiin, uutuutena 
CCPoint-pikatesti reuman diagnostiikkaan.

Labnet Oy, Viikinkaari 4, 00790 Helsinki
puh. 020 741 3170  email labnet@labnet.fi  www.labnet.fi

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

Soisella maalla männynjuurissa elävä endofyyt-
tisieni on sopeutunut kasvamaan erittäin stressaa-
vassa ympäristössä.

”Sienestä tehty uute antoi tutkimuksessa myös 
silmän verkkokalvon epiteelisoluille hyvin tehok-
kaan suojan oksidatiivista stressiä vastaan”, ker-
too Tampereen yliopiston silmätautiopin professo-
ri Hannu Uusitalo.

Oksidatiivinen stressi on merkittävä tekijä sil-
mänpohjan ikärappeuman kehittymisessä. Stressiä 
aiheuttavat esimerkiksi valo ja tupakanpoltto.

Silmänpohjan ikärappeuma on väestön ikään-
tyessä jatkuvasti yleistyvä tauti, johon ei ole ole-
massa parantavaa hoitoa. Uusitalon mukaan löytö 
mahdollistaa jatkotutkimukset, joiden myötä sie-
niyhdisteestä voisi tulla keino hoitaa ikärappeu-
maa tai ehkä jopa estää sen kehittyminen koko-
naan.

Metsän anti käyttöön

”Se oli hieno löytö, jossa oli mukana hyvää tuu-
riakin. Endofyyttisieniä on sentään satoja tuhansia 
erilaisia”, sanoo erikoistutkija Tytti Sarjala Met-
lan Parkanon-yksiköstä.

Endofyyttisienet ovat pirkanmaalaistutkijoiden 
mielenkiinnon kohde jatkossakin, sillä kasvien si-
sällä elävä erikoinen organismiryhmä tunnetaan 
toistaiseksi varsin heikosti.

”Endofyyttisienet ovat kuitenkin hyvin potenti-
aalinen lähde muillekin uusille bioaktiivisille yh-
disteille. Viime vuosien tutkimuksissa niistä on 
löytynyt kiinnostavia aihioita esimerkiksi syöpä-
lääkkeiksi ja antibiooteiksi.”

Sarjala vetää parhaillaan uutta, tammikuussa 
2012 käynnistynyttä tutkimushanketta, jossa sien-
ten lisäksi kartoitetaan muitakin metsän tarjoamia 
raaka-aineita, kuten puuta ja sammalia.

Kaksivuotisen Bioakt-projektin tavoitteena on 
myös luoda Pirkanmaalle verkostopohjainen bio-
osaamisen laboratorio, jossa tutkimustulosten toi-
votaan aikanaan kehittyvän kaupallisiksi sovel-
luksiksi asti.

”Eikä pelkästään lääkkeiksi. Metsästä saatavilla 
yhdisteillä on käyttöä myös muun muassa kosme-
tiikka- ja elintarviketeollisuudessa, pakkausmate-
riaaleissa ja bioaktiivisissa pinnoitteissa”, Sarjala 
listaa. 

Päivi	Ikonen

Pumppuvalmistajat	Flowrox
ja	JFD	yhdistyivät
Kouvolalainen	JFD	Pumps	Rotors	Oy	on	sulautunut	
yhteen	lappeenrantalaisen	Flowroxin	kanssa.	JFD	oli	jo	
vuodesta	2008	ollut	lappeenrantalaisyrityksen	tytäryh-
tiö.	Venttiili-	ja	pumppuratkaisuja	toimittava	Flowrox	on	
entinen	Larox	Flowsys,	joka	vaihtoi	nimeä	viime	vuonna	
samassa	yhteydessä,	kun	pääosa	Larox	Oyj:stä	siirtyi	
Outotecin	omistukseen.

Ketekin	laboratoriolle
uusia akkreditointeja
Kokkolalaisen	teknologiakeskuksen	Ketek	Oy:n	labora-
torio	on	saanut	akkreditoinnin	metsätähdehakkeen	läm-
pöarvomittauksille	ja	talousveden	alkuaineanalyyseille.	
Akkreditoinnin	myönsi	akkreditointipalvelu	Finas.

Akkreditoinnin	vaatimusten	mukaisesti	laboratorios-
sa	on	otettu	käyttöön	laatujärjestelmä,	joka	perustuu	
testauslaboratoriotoimintaa	koskevaan	kansainväliseen	
standardiin	SFS-EN	ISO/IEC	17025:2005.
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http://www.positiivarit.fi/
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KAIKKI TARVITSEMASI
Kemia-lehden
verkkopalvelusta!

Vihreät sivut

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

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

Lahti Precision 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

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!

Näytelmä nobelisti  
Virtasesta 
Lauttasaaren yhteiskoulussa 13.2.2012
Suosittu	Virtanen-näytelmä esitetään yleisön 
pyynnöstä	vielä	kerran.	Tule	yksin,	perheen,	 
kollegoiden	tai	vaikka	oppilaiden	kanssa!	

Katso esittelyvideo	ja	varaa	liput	9.2.	 
mennessä täällä.

Suomen Kemian Seuran  
täydennyskoulutuskurssi
Ajankohtaista Reach- ja  
CLP-asetuksista
14.3.2012 
Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki 
Kemikaalien	käyttäjä,	tunnetko	uudet	säädökset	
ja	niiden	mukaiset	vastuusi?	Tiedätkö	mistä	saat	
lisätietoja	ja	keiden	viranomaisten	kanssa	toimit	
kemikaaliasioissa?	

Kurssi	antaa	kemikaalien	käyttäjille	perustiedot	
Reach-	ja	CLP-asetusten	sekä	kemikaaliturval-
lisuuslain	tuomista	vastuista	ja	velvoitteista	ja	
niiden	soveltamisesta	käytännössä.	Tule	kuunte-
lemaan	johtavia	asiantuntijoita!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 17.2. men-
nessä osoitteessa www.kemianseura.fi.

Luma-keskus kouluttaa
Kemian opetuksen perusteet
Helsinki	14.2.,	8.3.	ja	20.3.2012		

Kokeellisuusiltapäivä: Sähkökemia
Helsinki	28.2.2012

Atomien ja molekyylien maailma  
tutuksi simulaatioilla 
Helsinki	5.3.2012	

Kemian opetuksen päivät
Oulu	13.–14.4.2012

Valtakunnallinen	Luma-keskus	tarjoaa	maksu-
tonta	täydennyskoulutusta.	Lisätietoja	näistä	ja	
muista	tapahtumista	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. 

Kahdeksannet LUMA-tiede-  
ja -teknologiapäivät
Ekotehokkuutta ja toiminnallisia 
materiaaleja
Tampere 20.4.2012
Luvassa	kiinnostavaa	ohjelmaa!	Professori	Hel-
ge Lemmetyinen	kertoo	aurinkoenergian	kehit-
tämistutkimuksestaan	ja	Ruukin	ympäristöjoh-
taja	Harri Leppänen	yrityksen	toimintatavoista.	
Päivä	sisältää	myös	työpajoja	ja	yritysvierailuja.

Lisätietoja:	www.luma.fi/paivat.

Musta tulee isona valkoinen, tuleehan?
Näin kuuluu ensi viikon Labquality-päivillä 

esiintyvän kansanedustajan Jani Toivolan luen-
non otsikko. Toivolan luento avaa tapahtuman toi-
sen päivän eli perjantaina 10. helmikuuta järjestet-
tävän seminaarikokonaisuuden.

Saman päivän virologiasessiossa Husin profes-
sori Heikki Peltola kertoo, millaisia ovat lasten 
uudet ja vanhat kulkutaudit, ja THL:n Irja David-
kinin aiheena on tuhkarokko meillä ja muualla.

Labquality-tapahtumassa 
paneudutaan muun muassa 
analytiikan ongelmiin ja rat-
kaisuihin, uusiin tekniikoihin 

sekä tutkimusten lääketie-
teelliseen taustaan.

Ammattilaiset	kokoontuvat
Labquality-päiville

Helsingin messukeskuksessa järjestettävä ta-
pahtuma on tarkoitettu kliinisten laboratorioiden 
ja vieritestejä tekevien toimipaikkojen koko hen-
kilökunnalle. Luentoja ajankohtaisista aiheista 
on tarjolla reilut 80. Tapahtumakokonaisuuteen 
kuuluu myös laboratorioalan uutuuksia esittele-
vä näyttely.

Labquality-päivien koko ohjelmaan voi tutus-
tua täällä.

Jo torstaina 9. helmikuuta 
selviää muun muassa se, kuin-
ka laboratoriotietojärjestelmän 
tarjoama informaatio saadaan 
tehokäyttöön, mitä on moder-
ni biopankkitoiminta ja mil-
lainen on tulevaisuuden bio-
analyytikko.
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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=153
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=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/videot/993
http://www.kemianseura.fi
http://www.luma.fi/tapahtumat/?c=koulutukset
http://www.easyFairs.com/ANALYYSITEKNIIKKA
http://www.luma.fi/paivat
http://www.labquality.fi/labquality-paivat/
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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

European business briefing

Tampereen teknillisessä yliopis-
tossa TTY:ssä kehitetty sellu-
loosan suoraliuotusmenetelmä 
on voittanut Materiaaliteknii-
kan keksintöpalkinnon. 

Tutkijat Marianna Vehviläi-
nen, Taina Kamppuri ja Mai-
ja Järventausta sekä professori 
Pertti Nousiainen TTY:n ma-
teriaaliopin laitoksesta vastaan-
ottivat 20 000 euron palkinnon 
tammikuisilla Tekniikan päivil-
lä Espoossa.

Yksinkertaisessa ja taloudel-
lisessa menetelmässä selluloo-

sa käsitellään entsyymeillä, se-
koitetaan sitten alkalin kanssa 
ja pakastetaan. Sulatettuna tu-
lokseksi saadaan alkalinen sel-
luloosaliuos. Ympäristöä sääs-
tävä prosessi ei vaadi haitallisia 
kemikaaleja toisin kuin viskoo-
simenetelmä, jossa selluloosa 
käsitellään muun muassa rikki-
hiilellä. 

Keksintöä voidaan soveltaa 
useilla teollisuudenaloilla, ja 
sen kaupallistamista on jo työs-
tetty yhdessä suomalaisen yri-
tyksen kanssa.

Nyt toisen kerran jaetun Ma-
teriaalitekniikan keksintöpal-
kinnon myöntää Aalto-yliopisto. 
Palkinnon päärahoittaja on Tek-
nologiateollisuuden 100-vuo-
tissäätiö. Rahoittajiin kuuluvat 
myös Beneq Oy, Okmetic Oyj, 
Patenttitoimisto Papula-Nevin-
pat, Reddal Oy, Spinverse Oy 
ja Patenttitoimisto Seppo Lai-
ne sekä Aalto-yliopistosta In-
novaatio- ja yrittäjyyspalvelut 
(ACE) ja Uusien materiaalien 
keskus (UMK).

Turun ammattikorkeakoulu ja Ammatti-
opisto Livia ovat aloittaneet yhteistyön, 
jossa ne kehittävät bioenergian tuotanto-
tekniikoita sekä työvälineitä prosessien 
seurantaan.

Ammattikorkeakoulun koordinoimas-
sa Susbio-hankkeessa rakennetaan mene-
telmiä, joilla yhdyskunta- ja teollisuusjäte 
muutetaan biokaasuksi.

Livia puolestaan tekee Piikkiön Tuor-
lassa sijaitsevalla pilot-laitteistollaan 
teollisuuden ja ravintoloiden sivu- ja jä-
tevirroista biodieseliä, joka menee maata-
louden työkoneiden käyttöön. 

Yhteisessä hankkeessa tehdään muun 
muassa SFS-laatustandardeihin perustuva 
ohjeistus biodieselin tuotannon koko ket-
julle prosessin alkupäästä valmiin tuotteen 
laadunvarmistukseen saakka.

Aalto-yliopiston 
Uusien materi-
aalien keskuksen 
johtaja, pro-
fessori Runar 
Törnqvist (vas.) 
ojensi palkinnon 
Marianna Veh-
viläiselle, Taina 
Kamppurille, 
Maija Järven-
taustalle ja Pertti 
Nousiaiselle Es-
poon Dipolissa.

Selluloosan	suoraliuotus
vei keksintökisan voittoon

Turun	oppilaitokset
kehittävät	bioprosesseja

Ravintoloiden jätteet päätyvät 
Turussa traktoreiden ja puimurei-
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http://www.kemianluokka.fi
http://www.helsinki.fi/insight/luma
mailto:toimitus@kemia-lehti.fi
http://www.luma.fi
http://chemicalwatch.com/home
http://chemicalwatch.com/home
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18.-19. HUHTIKUUTA 2012  
HelsIngIn MessUKesKUs

•	 Seminaareja	ja		
aktiviteetteja

•	 verkostoitumista

•	 UUtUUStUotteita	ja		
inspiraatiota

•	 alan	johtavia		
toimijoita	
...ja	paljon	mUUta

Kaikki täysin maksutta!
rekisteröidy	tapahtumaan	maksutta	osoitteessa: 

www.easyFairs.com/ 
ANALYYSITEKNIIKKA

PROSESSITEOLLISUUS & 
ANALYYSITEKNIIKKA2012
Suomen merkittävin prosessiteknisen tuotannon ja  
analytiikan ratkaisujen ammattitapahtuma

Tekniikan korkeakouluopiskeli-
jat on haastettu kehittämään uu-
sia prosessiautomaatioalan suun-
nitteluratkaisuja.

Kilpailun järjestävä Honeywell 
etsii uusia, tuoreita ja oivaltavia 
ajattelutapoja sekä keinoja tehdä 
vähemmällä enemmän.

Voittajan valitsee alan asian-
tuntijoista koostuva tuomaristo. 
Palkintona voittajalle ja hänen 
ohjaajalleen on ilmainen matka 
Turkin Istanbulissa marraskuussa 
2012 järjestettävään Honeywel-
lin käyttäjäryhmäkonferensiin, 

Prosessiautomatiikan
innovaatio	palkitaan

Vuoden 2011 kilpailun voittajaksi ylsi opiskelija Igor Krylov (vas.) 
Moskovan fysiikka- ja teknologiainstituutista.

H
on

ey
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l

jossa voittanut työ myös esitel-
lään yleisölle.

Kongressissa opiskelijalle tar-
joutuu lisäksi tilaisuus oppia 
uutta prosessiteollisuudesta, ver-
kostoitua alan ihmisten kanssa ja 
ehkä jopa löytää tuleva työnan-
tajansa.

Kilpailuaikaa on 30.8.2012 
saakka. Tarkemmat tiedot saa 
osoitteesta unisim.studentcom-
petitions.com. Esimerkkejä kil-
pailutöistä sekä viime vuoden 
voittajat löytyvät myös Face-
bookista.

Kuluttajille kaupattavissa turkik-
sissa on huomattavia määriä hai-
tallisia kemikaaleja, kertoo sak-
salaisen EcoAidin selvitys.

EcoAid tutki 35 turkkia ja tur-
kisasustetta, jotka olivat peräisin 
muun muassa Saksasta, Sveitsistä, 
Itävallasta ja Isosta-Britanniasta.

Näytteistä löytyi esimerkiksi 
formaldehydiä, alkyylifenoleja, 
raskasmetalleja ja jopa DDT:tä.

”97 prosentissa tuotteista ke-
mikaalipitoisuudet olivat niin 
suuria, että ne voivat vaarantaa 
kuluttajien ja turkiksia käsittele-
vien työntekijöiden terveyden”, 
sanoo tutkija Manfred Krautter 
Der Spiegel -lehdessä.

Lähes joka toisessa näytteessä 
oli syöpää aiheuttavaa formalde-
hydiä yli lain suositteleman mää-
rän ja jopa turkisalan oman raja-
arvon, joka on 75 milligrammaa 
kiloa kohden. Yhdestä näytteestä 

Ei kannattaisi hymyillä, varoittaa 
saksalaistutkija. Turkisten kemikaa-
lit voivat hänen mukaansa aiheuttaa 
muun muassa allergioita, hermo-
vaurioita ja syöpää.

Saksalaistutkija:

”Turkikset	täynnä	myrkkyjä”
ainetta paljastui peräti 500 milli-
grammaa kilossa.

Vielä pahempi tilanne oli EU:n 
kieltämien alkyylifenolien osal-
ta. Niitä löytyi kaikista tuotteista, 
joistakin hämmästyttävän paljon. 
”2,5 grammaa kilossa on määrä, 
johon kemisti törmää harvoin”, 
Krautter kommentoi.

Saksan turkisinstituutin mu-
kaan Krautterin tutkimustulokset 
ovat paniikinlietsontaa ja hysteri-
aa, eikä lakimääräisiä raja-arvoja 
ole rikottu.

Pekka	T.	Heikura
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http://unisim.studentcompetitions.com
http://unisim.studentcompetitions.com
http://www.facebook.com/HoneywellStudentEngineers
http://www.facebook.com/HoneywellStudentEngineers


6

KEMIA
Kemi

TEKNOLOGIAN TIENNÄYTTÄJÄ

Tampereen teknillisenä 

yliopistona (TTY) toimiva 

TTY-säätiö on noin 2000 

työntekijän ja yli 10 000 

opiskelijan aktiivinen 

tiedeyhteisö ja haluttu 

tutkimusmaailman ja

elinkeinoelämän kump-

pani. Monilla TTY:n 

tutkimus- ja koulutus-

aloilla on keskeinen rooli 

globaalien haasteiden 

ratkaisemisessa. Kan-

sainvälisyys on osa 

kaikkea TTY:n toimintaa. 

Tule kehittymään huip-

puosaajien joukkoon!

www.tut.fi

YLIOPISTON LEHTORI
Tampereen teknillinen yliopisto / Kemian ja biotekniikan laitos

Kemian ja biotekniikan laitos tekee eturivin tutkimusta ja antaa opetusta kemian, biotekniikan ja ympäristö-
tekniikan aloilla. Professori Franzénin tutkimusryhmä keskittyy katalyyttisiin synteesimenetelmien kehittämiseen.
Metalliorgaanisella kemialla on tutkimustyössä merkittävä osuus. Työn tavoitteena on valmistaa luonnon aineita
ja lääkeainemolekyylejä. Tehtävään valittu tulee kehittämään laitoksella myös tutkimustoimintaa osallistumalla
synteesikemian tutkimukseen.

Tehtävä on opetuspainotteinen ja tehtäviin kuuluu opetuksen antaminen synteettisen orgaanisen kemian alalla
sekä osallistuminen opinnäytteiden ohjaukseen.

Katso hakuilmoitus kokonaisuudessaan ja jätä hakemus sähköisesti osoitteessa www.tut.fi > Ajankohtaista >
Avoimet työpaikat, viimeistään 29.2.2012.

Lisätietoja antaa professori Robert Franzén, p. 040 849 0950, robert.franzen@tut.fi.

Veteen	joutuvat	lääkejäämät	
saattavat vaikuttaa kalojen 
lisääntymisterveyteen ja vahin-
goittaa myös muita eläviä orga-
nismeja,	EU-komissio	sanoo.

EU-komissio:

Lääkeaineet mukaan
pintavesien	seurantaan
EU:n komissio on ehdottanut 15 
uuden kemikaalin lisäämistä pin-
tavesiä pilaavien aineiden luette-
loon. Listalle ovat nyt ensi kertaa 
ehdolla myös lääkeaineet, kirjoit-
taa Chemical Watch.

Luettelo sisältää ennestään 
33 ainetta, joiden esiintymistä 
maanosan pintavesissä seurataan 
ja valvotaan.

Ehdotettujen 15 uuden ke-
mikaalin joukossa ovat lääke-
aineista 17-alfa-etinyyliestradio-
li (EE2), 17-beeta-estradioli (E2) 

ja diklofenaakki. Esitys sisältää 
myös sekä teollisuuskemikaale-
ja että biosideissa ja kasvinsuoje-
luvalmisteissa käytettäviä ainei-
ta sekä palamisen sivutuotteita. 
Aineiden valinta listalle perus-
tuu komission mukaan tieteelli-
seen näyttöön siitä, että ne voi-
vat aiheuttaa merkittäviä riskejä 
terveydelle.

Tarkastelussa oli yhteensä 
2 000 kemikaalia. 15:stä uudesta 
aineesta kuuden päästöt vesistöi-
hin esitetään lopetettavaksi vai-
heittain kokonaan. Siirtymäaika 
on 20 vuotta. Komissio esittää 
myös nykyään jo valvottaville 
kemikaaleille tiukempia vaati-
muksia.

Sc
an

st
oc

kp
ho

to

* * * * *

Biolanille myyntiyhtiö
Ruotsiin
Biolan	Oy	perustaa	myyntiyhtiön	Ruotsiin.	Helmikuussa	start-
taavan	myyntiyhtiön	on	määrä	alkuvaiheessa	keskittyä	jäteve-
sijärjestelmien	myyntiin.	Länsinaapurin	pienpuhdistamomark-
kinat	ovat	Biolanin	mukaan	lupaavassa	kasvussa.

Metsolta jättitoimitus
ruotsalaiseen jätevoimalaan
Metso	toimittaa	kierrätyspolttoainekattilan	ruotsalaiseen	Mä-
larenergin	lämpövoimalaan	Västeråsiin.	Lajissaan	maailman	
suurimman,	kiertoleijutekniikkaa	hyödyntävän	kattilan	tehoksi	
tulee	167	megawattia.	Kattilassa	käytetään	pääasiassa	
yhdyskuntajätteestä	valmistettua	polttoainetta,	mutta	siinä	
voidaan	polttaa	myös	biopolttoainetta.

Metson	toimituksen	arvo	on	noin	100	miljoonaa	euroa.	Voi-
malaitoksen	modernisoinnin	kokonaiskustannukset	ovat	300	
miljoonaa	euroa.	Uudistettu	voimala	otetaan	käyttöön	vuonna	
2014.

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

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

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


KEMIA
Kemi

7

PERUSKURSSI 

Peruskurssi on kattava perustietopaketti haitallisista ja 
vaarallisista jätteistä.

• Riihimäki 11.–12.4. 

• Riihimäki 6.–7.6. 

TYÖKURSSI 

Työkurssi on suunnattu erityisesti jätehuollon käytännön 
tehtävissä työskenteleville.  

• Riihimäki 9.–10.5.

AJANKOHTAISSEMINAARI

Seminaarissa käsitellään kaikille toimintaansa kehittäville 
yrityksille ajankohtaisia aiheita, kuten materiaalivirtojen 
hallintaa ja kierrätysratkaisuja.  

• Turku18.4.

Ekokem järjestää vaativan jätehuollon yleistä koulutusta 
sekä halutessasi yrityksesi tarpeiden mukaan räätälöityjä 
koulutustilaisuuksia.

Tu
le

 v
aa

ti
va

n 
jä

te
hu

ol
lo

n 
ku

rs
si

lle
! 

ILMOITTAUDU 
KURSSILLE JA 

TUTUSTU KURSSI-
TARJONTAAMME

 www.ekokem.fi  
 > koulutus

EU:n kemianteollisuuden tuo-
tanto kasvoi vuoden 2011 tam-
mi–marraskuussa 1,5 prosenttia, 
raportoi maanosan kemianteolli-
suuden järjestö Cefic. Lupaava 
kasvu painottui kuitenkin alku-
vuoteen, ja marraskuun 2011 tuo-
tanto oli 3,2 prosenttia pienempi 
kuin marraskuun 2010. Huippu-
vuodesta 2007 tuotantoluvut pu-
tosivat 4,1 prosenttia.

Kuluttajakemikaalien tuotan-
to kasvoi 4,5 prosenttia marras-
kuusta 2010 marraskuuhun 2011. 
Samana aikana petrokemikaalien 
tuotanto kuitenkin laski 7,5 pro-
senttia ja polymeerituotanto 6,5 
prosenttia. Myös erikoiskemi-
kaaleja tuotettiin 6,8 prosenttia 
edellisvuotista vähemmän.  Pe-

Kemianteollisuuden
vauhti hidastuu

Kemian	kasvuluvut	
kääntyivät	loppuvuodes-

ta 2011 negatiivisiksi.

Ilmoita edullisesti yli 3700 ammattilaiselle! 
Katso uutiskirjeen hinnasto täältä.

ruskemikaalien tuotanto väheni 
4,2 prosenttia.

Peruskemikaalien hinnat sen 
sijaan nousivat vuodessa 12 pro-
senttia. Petrokemikaaleissa hin-
nannousu oli 7,2 prosenttia, kun 
taas kuluttajakemikaaleissa hin-
toihin tuli lisää maltilliset 3 pro-
senttia.

Ceficin pääekonomisti Moncef 
Hadhri ennustaa vuoden 2011 
kokonaistuloksen olevan samaa 
tasoa kuin viime vuosina yleen-
sä. Hänen mukaansa Euroopan 
kemianteollisuuden kehitykseen 
vaikuttavat yleinen liiketoimin-
taympäristön heikentyminen ja 
samat makrotason ilmiöt kuin 
muihinkin teollisuudenaloihin.
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Puolustusvoimien Tutkimuskes-
kuksesta eläkkeelle jäänyt pro-
fessori Olavi Jäntti seuraa yhä 
tarkasti kemian alan ja tutkimuk-
sen kehitystä. Niin tekee varmas-
ti moni muukin eläkeläiskemis-
ti, mutta harvan ura lienee ollut 
yhtä pitkä ja monipuolinen kuin 
hiljattain 100-vuotispäiviään juh-
lineen Jäntin.

Nuori kemian maisteri menetti 
aikoinaan työpaikkansa, kun Val-

Olavi Jäntti kasvoi

Kemistiviikarista	huippututkijaksi

Veteraanikemisti	Olavi	Jäntti	
juhli sadan vuoden merkki-
paaluaan	perheen,	ystävien	
ja kukkien keskellä.
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tion maanviljelyskemiallisen la-
boratorion toiminta pantiin talvi-
sodan sytyttyä jäihin.

”Mutta silloin tapasin onnek-
si Artturi Ilmari Virtasen, joka 
neuvoi minua ottamaan yhteyttä 
puolustusvoimien kemialliseen 
koelaitokseen. Sieltä uusi työ jär-
jestyikin”, Jäntti muistelee. 

Jo polvenkorkuisena luonnon-
tieteistä ja tekniikasta kiinnos-
tunut kemian ja sotien veteraani 
tekikin pääosan elämäntyöstään 
armeijan leivissä. Maanpuolus-
tuksen luottotutkijana hän joutui 
ratkomaan paitsi kemian myös 
matematiikan, fysiikan ja ko-
neenrakennuksen ongelmia.

Jäntin huikeasta elämänkaares-
ta ja eläkeläisen uudesta amma-
tista tietokonenörttinä kerrotaan 
tarkemmin ensi viikolla ilmesty-
vässä Kemia-lehdessä.

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


KEMIA
Kemi

8

  

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

Messunumero
• analyysitekniikka
• prosessit
Jaossa Analyysitekniikka 2012 ja 
Prosessiteollisuus 2012 -messuilla!

Ilmoitus Kemia-lehdessä huomataan!
Numero 2/12 
ilmestyy 27. maaliskuuta 
Varaukset viimeistään 8. maaliskuuta.

Los Angelesin kansainvälisen 
lentoaseman tullivirkailijat ovat 
takavarikoineet Yhdysvaltoihin 
saapuneelta matkustajalta 30 ki-
lon satsin erektiolääkeainetta, 
tiedottaa maan turvallisuusviras-
to Homeland Security.

Löytö tehtiin 40-vuotiaan ko-
realaisen turistin kahdesta mat-

Säkillinen	erektiolääkettä
jäi tullin haaviin

kalaukusta, jotka osoittautuivat 
olevan täynnä pusseihin pakattua 
valkoista jauhetta. Turisti kertoi 
viranomaisille pussien sisältävän 
kiinalaisia yrttejä.

USA:n tullilaboratorion tutki-
jat kuitenkin tunnistivat jauheen 
tadalafiiliksi, joka on erektiohäi-
riölääke Cialisin tärkein aines-
osa. Tadalafiili on läheistä sukua 
sildenafiilille, joka tunnetaan pa-
remmin kauppanimellä Viagra.

Turvallisuusviraston mukaan 
takavarikoidun lastin arvo on lä-
hes 140 000 euroa.
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Tämä purkki sisältää aitoja kii-
nalaisia yrttejä eli kuivattuja kry-
santeeminkukkia, joita käytetään 
laajalti luontaislääkkeenä.

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

