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Uutiskirje 7/2012 
ilmestyy 31. toukokuuta.
Ilmoitusvaraukset 28. toukokuuta

Uutiskirje 8/2012 
ilmestyy 14. kesäkuuta.
Ilmoitusvaraukset 11. kesäkuuta.

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

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

Mittaa, Monitoroi ja validoi  
Kosteus • lämpötila • Co2 • paine-ero

Lataa MateriaaLipaketti

UUSI 1290 UHPLC 
DAD -detektori:  
30 kertaa laajempi 
lineaarinen mittaus-
alue! 
Lue lisää täältä.

www.ordior.fi

Shimadzu LCMS-8030: 
Markkinoiden nopein 

massaspektrometri tuo 
tehokkuutta laboratorioon.

ORDIOR

•	 Alalla	tapahtuu	/	Vihreät	sivut
•	 Prosessi-	ja	analyysimessut
•	 Suomalaislaite	näyttää	aivojen		 	
 kehityksen suorana lähetyksenä
•	 Raskausmyrkytyksen	syitä	selvitetään
•	 Tiede	ja	olut	toivat	kemistit	yhteen
•	 Vuoden	terveystarkastaja
•	 Reach:
	 HCF	pohtii	korvaavia	testimenetelmiä
 Käyttöturvatiedotteet hyödyksi
•	 Tekstiilimateriaalit	halutaan	kiertoon
•	 Mustien	tutkijoiden	rahoitus	kiven			
 takana
•	 Koiralta	löytyi	uusi	epilepsiageeni 
•	 Botuliini	jyllää	kauneusmarkkinoilla	
•	 Maaperä	puhtaaksi	sähkökineettisesti
•	 Opettajat	tutustuvat		 	 	
	 molekyyligastronomiaan
•	 Palveluruutu

Onbonen kipsausmateriaali sai 

Kemianteollisuuden 
innovaatiopalkinnon
	Onbone	Oy:n	kehittämä	puukomposiitti	on	palkittu	Kemianteollisuuden	

innovaatiopalkinnolla.	Kyseessä	on	kaupallinen	menestys	ja	merkittävin	

kipsausalan	innovaatio	vuosikymmeniin,	perustelee	kemianteollisuuden	

tieteellinen neuvottelukunta.

Palkinto	jaettiin	23.	huhtikuuta	Kemianteollisuus	ry:n	teemafoorumissa	Helsingissä.	
Ryhmäkuvassa Kemianteollisuus	ry:n	toimitusjohtaja	Timo	Leppä	ja	Onbonen	tiimi:	
Petro	Lahtinen,	Matti	Vaheri,	Antti	Pärssinen	ja	Karri	Airola.
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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.planetorbitrap.com/
http://www.planetorbitrap.com/
http://www.vaisala.fi/toolkit
http://www.chem.agilent.com/en-US/Products/Instruments/lc/Pages/default.aspx
http://www.home.agilent.com
www.agilent.com/chem/hdr
http://www.ordior.fi
http://www.ordior.fi
http://www.ordior.fi
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Piristystä arkipäivään.
Tilaa maksuton 

Ajatusten Aamiainen 
sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi

Piikittelyä
Rokotustäti kysyi veljeksiltä, 
tiesivätkö he, miksi he olivat 
tulleet paikalle. Nuorem-
malla oli heti käsi pystyssä:
– Minä tiedän! Sen takia 
että me saadaan Siwasta 
tuutit!

Mirjami

TEHOKASTA 
näkyvyyttä

Varaa 
logopaikka 

yrityksellesi!
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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
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Joko sinulle tulee Kemia-lehti? 
Tilaa	veloitukseton	näytenumero: 
tilaukset@kemia-lehti.fi
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Meiltä saat laatulaitteen 
lisäksi myös yksilöllisen laatu-
palvelun samaan hintaan.

Palkittu Spectrum Two FTIR-spekt-
rometri sekä muut analyysitekniikat 
tarkkaan laboratoriotyöskentelyyn.

Katso tarkemmin  
www.perkinelmer.com.

PerkinElmer Finland Oy puh. 0800 117 186

Spectrum Two FTIR-spektrometri

Waters
THE SCIENCE OF WHATS POSSIBLE.TM

LISÄTIETOJA >

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

Ilmastokokous kutsuu
yläkoululaisia

Suomalaisia 7.–9.-luokkalaisia koululaisia kutsutaan mu-
kaan hillitsemään ilmastonmuutosta. Tiedekeskus Heu-
rekassa 6.9.2012 pidettävässä Klima X Youth Summit 
-tapahtumassa nuoret pääsevät kertomaan omia ideoi-
taan ja toimenpide-ehdotuksiaan. Hakemukset mukaan 
tapahtumaan on lähetettävä Heurekaan 24.5. mennessä. 
Lisätiedot ja hakuohjeet löytyvät täältä.

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

Onbone Oy on on kehittänyt puhtaasta puuhak-
keesta ja biohajoavasta muovista uuden materi-
aalin, joka sopii kipsaamista vaativiin hoitoihin ja 
yksilöllisten ortopedisten tukien valmistamiseen. 
Pari vuotta sitten lanseerattu Woodcast-tuote on 
saanut innostuneen vastaanoton.

”Nelisenkymmentä sairaalaa ympäri Suomea 
käyttää kipsauslastaamme. Lisäksi asiakkaina on 
kymmenkunta eläinsairaalaa”, kertoo toimitusjoh-
taja Petro Lahtinen, joka perusti Onbonen vuonna 
2008 tutkijakollegansa Antti Pärssisen kanssa. Si-
tä ennen nuoret tohtorit olivat aloittaneet kehitys-
työn Helsingin yliopiston kemian laitoksessa.

Miljardimarkkinat

Tätä nykyä Onbone työllistää Suomessa suoraan 
kuusi työntekijää ja tuotanto- ja markkinointiver-
koston kautta viitisenkymmentä henkeä. Yritys 
tähtää askel kerrallaan myös kansainvälisille mark-
kinoille, ja useita asiakkuuksia on jo vireillä. 

”Kipsauslasta on parhaillaan koekäytössä useis-
sa sairaaloissa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 
Seuraavana vuorossa on Keski-Eurooppa, ja tilan-
ne sielläkin näyttää ihan hyvältä.”

Vaikka tuote on edennyt ideasta markkinoille 
poikkeuksellisen rivakasti ja kerännyt ammattilai-
silta suitsutusta, Lahtonen välttää ylisanoja tule-
vaisuudesta puhuessaan.

”Olemme edenneet asettamiemme suuntaviivo-
jen mukaan, ja näköpiirissä on kassavirran kään-
tyminen positiiviseksi. Muutaman vuoden päästä 
olemme uskoakseni jo hyvässä vauhdissa kansain-
välisillä markkinoilla.”

Potilasta ja ympäristöä säästävä, helppokäyt-
töinen kipsauslasta voi tulevaisuudessa korvata 
nykyiset kipsaustuotteet. Woodcastin globaalik-
si markkinapotentiaaliksi on arvioitu huikeat 1,5 
miljardia euroa.

Kaksi uutta tuotetta

Palkittu tuote perustuu materiaalien tuntemukseen 
ja luovaan yhdistämiseen. Innovaation kemialli-
nen perushavainto, ilmaa kestävän katalyytin ke-
hittäminen, on patentoitu. 

Onbone tekee yhteistyötä useiden kotimaisten 
sairaaloiden kanssa. Rahoitusta on saatu yksityisil-
tä sijoittajilta, työ- ja elinkeinokeskuksilta ja Kek-
sintösäätiöltä. Tekes on osallistunut yrityksen kan-
sainvälistymishankkeisiin.

Lahtinen kertoo, että yhtiö tuo vielä toukokuun 
aikana markkinoille kaksi uutta sovellusta.”Toinen 
on rullakipsi ja toinen kipsauslevy, joka sopii esi-
merkiksi toimintaterapiakäyttöön. Levyä voidaan 
käyttää esimerkiksi kipulastana reuma- ja jänne-
tuppipotilaiden hoidossa.”

Joka toinen vuosi jaettava Kemianteollisuuden 
innovaatiopalkinto on suuruudeltaan 20 000 eu-
roa.

”Jaamme palkinnon tiimin kesken, ja jokainen 
voi käyttää osuutensa mihin haluaa. Onhan se mu-
kavaa saada tunnustus siitä, että olemme saaneet 
jotain aikaiseksi”, Lahtinen hymyilee.

Onbonen alkutaipaleesta kirjoitettiin Kemia-
lehdessä 4/2011. Lisää yrityksen kuulumisia ker-
rotaan 7. kesäkuuta ilmestyvässä Kemia-lehdessä 
4/2012. 

Leena Laitinen

http://www.positiivarit.fi/
http://www.kemia-lehti.fi/pdf/uutis_hinnat.pdf
http://www.knf.se
http://www.berner.fi/tt
http://www.perkinelmer.com/default.xhtml
http://www.perkinelmer.com/Catalog/Family/ID/Spectrum%20Two
http://www.waters.com/waters/nav.htm?cid=134613317&locale=en_FI
http://www.heureka.fi/portal/suomi/tapahtumat_ja_palvelut/klima_x_youth_summit_-_nuorten_ilmastokokous/
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.kemia-lehti.fi/pdf/2011-4-15.pdf
http://www.kemia-lehti.fi/pdf/2011-4-15.pdf
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Laboratorioyritys Nab 
Labsin Mikko Aalto 
esitteli kävijöille yhtiön 
uutta palvelukonseptia.

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

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

VWR International Oy

Wacker-Kemi AB

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

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
Kemia-leiri 4.–6.-luokkalaisille
Helsinki	4.–8.6.2012	
Työturvallisuus kemian opetuksessa 
Helsinki	7.6.2012
Elinympäristön kemia
Jyväskylä	8.8.2012

Valtakunnallinen Luma-keskus tarjoaa maksu-
tonta täydennyskoulutusta. 

Lisätietoja näistä ja muista tapahtumista 
löydät täältä.

Neljäs maailmanlaajuinen  

Helsinki Chemicals Forum
Helsingin Messukeskuksessa
24.–25.5.2012

Pääteemat:
1.	Sääntelyjärjestelmien	lähentyminen	–	Kuinka	

voidaan	vähentää	viranomaisia	ja	yrityksiä	
rasittavaa	säädösten	päällekkäisyyttä?

2.	Kemikaaliturvallisuudesta	tiedottaminen	 
–	Tavoittaako	viranomaisten,	yritysten	ja	 
kansalaisjärjestöjen	sanoma	kansalaiset?

3.	Innovaatiot	–	Säädökset	ja	uudet	teknologiat	
niiden	vetureina!

4.	Vaihtoehtoiset	pitkäaikaisten	vaikutusten	 
testausmenetelmät	–	Millaisia	ovat	säädök-
sellisen	hyväksyttävyyden	pullonkaulat?

Väittely:	Kemiallisten	aineiden	korvaaminen	–	
Mikä	on	uusien	säädösten	kannustinvaikutus?

Rekisteröityminen on nyt käynnissä.  
Osallistumismaksu	vain	850	euroa.	

Katso ohjelma ja ilmoittaudu nyt:  
www.helsinkicf.eu

ISSE-symposium
Molekyyligastronomia luonnon-
tieteiden opetuksessa 
Helsinki 8.–10.8.2012
Luma-keskuksen	kansainvälisessä	symposiu-
missa	käsitellään	molekyyligastronomian	mah-
dollisuuksia luonnontieteiden opetuksessa. 
Lue lisää tästä. 

ChemBio Finland 2013 
Helsingin Messukeskuksessa 
20.–21.3.2013
Varaa nyt oma osastopaikka! 
Lue lisää tästä.

Helsingissä huhtikuussa järjestetty ensimmäi-
nen Prosessiteollisuus & Analyysitekniikka 2012 
-messutapahtuma keräsi reilut 4 300 kävijää ja 
70 näytteilleasettajaa, mikä ylitti messujärjestäjä 
easyFairsin tavoitteet.

Uutuustapahtuma sai kiitosta niin vierailijoilta 
kuin tuotteitaan esitelleiltä yrityksiltäkin. Esimer-
kiksi myyntipäällikkö Heli Tuppurainen VWR 
Internationalista piti tapahtumaa onnistuneena. 
Yritys on laajentamassa tuotevalikoimaansa labo-
ratorioiden ulkopuolelle, ja työvaatteiden ja suo-
jaimien markkinoinnin kannalta messukokonai-
suus palveli sitä hyvin.

”Meidän Klinikka-palvelukonseptimme kiin-
nosti yleisöä, joskin messujen antia liiketoimin-
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Uusi tapahtuma starttasi mallikkaasti

Prosessi-	ja	analyysimessut
selvisivät jatkoon

taan on liian aikaista arvioida. Tässä vaiheessa 
vaikuttaa kuitenkin siltä, että messupanostuksen 
kulut saadaan aika helposti peitettyä”, kertoi teol-
lisuusanalytiikasta vastaava johtaja Mikko Aalto 
Nab Labs Oy:stä.

Nablabs tarjoaa monenlaisia analyysipalveluita 
alihankintana. Lisäksi yritys arvioi sitä, millaisia 
tutkimuksia ja mittauksia kulloisissakin kohteissa 
on mielekästä tehdä.

Prosessiteollisuus & Analyysitekniikka -ta-
pahtuma järjestetään seuraavan kerran Helsingin 
messukeskuksessa 24.–25. syyskuuta 2014. Vii-
meistään 11. toukokuuta 2012 paikkansa varaavat 
näytteilleasettajat saavat osastonsa etuhintaan. Li-
sätietoa saa osoitteesta www.easyfairs.com. 

Lauri Lehtinen

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=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/
http://www.helsinkicf.eu
http://www.helsinki.fi/luma/isse/
http://www.chembiofinland.fi
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WWW.HELSINKI.FI/INSIGHT/LUMA

Helsingin yliopiston kemian 
laitoksella toimiva moderni  
kemian oppimisympäristö 

tukee opetusta kaikilla asteilla, 
lisää alan tunnettavuutta ja 

vahvistaa myönteisiä mielikuvia 
kemiasta.

www.kemianluokka.fi

European business briefing

Tehokas sekoitustekniikka  
tuo tehoja kaikenkokoisiin 
prosesseihin.

Meiltä löytyy sopiva laite myös 
nano- ja mikrokoon sovelluksiin.

Kysy lisää:
Kim Jarlas, puh. 040 540 3439
kim.jarlas@bergiustrading.com

Helsingin yliopistossa on kehitetty laitteita, joil-
la voidaan seurata keskosvauvojen aivojen toi-
mintaa ja aivoratojen kehittymistä ajantasaises-
ti. Monitorointilaitteita hyödynnetään keskosten 
teho-osastohoidon aikana, jolloin niillä seurataan 
heidän aivojensa hyvinvointia.

Menetelmä perustuu tutkijoiden havaintoon, 
että monet pikkukeskosten EEG-rekisteröinnissä 
näkyvät aivotapahtumat kuvaavat aivojen raken-
tumista ja kehittymistä.

Helsinkiläistutkijoiden keksimät tiheäelektro-
dimyssyt ja niihin liittyvä laajakaistavahvistin 
tuovat esiin tärkeitä aivotoiminnan muotoja, jotka 

ovat aiemmin jääneet täysin huomiotta. Laitteilla 
voidaan selvittää pikkukeskosten aistitoimintoja 
jo silloin, kun aivojen radat vasta kasvavat pai-
koilleen, eikä perinteinen neurologinen tutkimus 
vielä ole mahdollista.

Tutkimuksen tulokset ovat edenneet poikkeuk-
sellisen nopeasti käytäntöön myös muualla maa-
ilmassa. Laajakaistavahvistimet kuuluvat jo alan 
suurimpien laitevalmistajien valikoimiin, ja myös 
vauvojen tiheäelektrodimyssyjä valmistetaan te-
ollisesti.

Suomalaistutkijoiden työtä esiteltiin Journal of 
Visualized Experiments -lehdessä. 

Finnpec-tutkimushankkeessa etsitään pre-ek-
lampsian eli raskausmyrkytyksen alttiusgeenejä 
uusimmin menetelmin, kuten eksomisekvensoin-
nin avulla. Hanke on juuri saanut noin 380 000 
euron lisärahoituksen Jane ja Aatos Erkon sää-
tiöltä.

Perinnölliset tekijät selittävät noin puolet ras-
kausmyrkytyksen riskistä. Alttiusgeenien löytä-
minen auttaisi tutkijoita selvittämään sairauden 
syntymekanismin ja ke-
hittämään siihen ehkäisy- 
ja hoitokeinoja.

Tutkimukseen on kerätty dna-näytteet yli 2 500 
äidiltä, 1 400 isältä ja 1 800 lapselta. Osalta äi-
deistä on otettu myös istukka- ja seeruminäytteet. 
Tutkijoiden käytössä on myös 15 suomalaisesta 
pre-eklampsiasuvusta koostuva aineisto.

Suomalaista tutkimusaineistoa hyödynnetään 
myös kolmessa suuressa kansainvälisessä ras-
kausmyrkytyksen genetiikan tutkimushankkees-
sa. 

Raskausmyrkytyksen
syitä selvitetään

Monet aivora-
dat rakentu-
vat pikkukes-
kosilla vasta 
syntymän 
jälkeen.
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Suomalaislaite näyttää

Aivojen	kehityksen
suorana lähetyksenä

Pre-eklampsiaa esiintyy 
noin viidessä prosentissa 
raskauksista. Toistaiseksi 

sen ainoa tehokas hoito 
on raskauden päättä-

minen joko keisarinleik-
kauksella tai synnytyksen 

käynnistämisellä.

TEHOKASTA 
näkyvyyttä

Varaa logopaikka tästä!

http://www.helsinki.fi/insight/luma
http://www.luma.fi
http://www.kemianluokka.fi
http://chemicalwatch.com/home
http://chemicalwatch.com/home
http://www.bergius.se/bergius-utokar-med-filial-i-finland-2/
http://www.jove.com/details.php?id=3774&access=oiu0lsup
http://www.jove.com/details.php?id=3774&access=oiu0lsup
http://www.kemia-lehti.fi/pdf/uutis_hinnat.pdf


5

KEMIA
Kemi

Hanki henkilökohtainen 
IPR-valmentaja.

Laita teollisoikeusasiasi kerralla kuntoon.  
Meiltä saat henkilökohtaista ohjausta 
patentteihin, tavaramerkkeihin ja muotoilun 
suojaukseen liittyvissä asioissa 
– kaikkialla maailmassa.

www.papula-nevinpat.com

 Suomi   |   Venäjä   |   Ukraina   |   Valko-Venäjä   |   Kazakstan   |   Uzbekistan

Mechelininkatu 1 a, PL 981, 00101 Helsinki. Puh. 09 348 0060

 
  

The Health Risk Assessment of Metals, 
Their Alloys and Compounds under REACH 
6.–7.6.2012 Helsinki

Riskien arviointi työpaikalla 
21.–22.8.2012 Helsinki, 12.–13.9.2012 Kuopio 
ja 27.–28.11.2012 Oulu

Avotoimisto työympäristönä
4.9.2012 Turku ja 22.11.2012 Helsinki

Valittuna työsuojelutoimikuntaan, 
mitä sitten?
13.–14.9.2012 Tampere

Lisää koulutus-
tarjontaamme, 

ilmoittautuminen 
ja lisätiedot: 

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

www.ttl.fi/koulutus

Poimintoja
Työterveyslaitoksen 
koulutustarjonnasta

Helsingin yliopiston kemian lai-
toksen johtajan, professori Mark-
ku Räsäsen mukaan verkostoitu-
mistilaisuudelle oli selvä tarve.

”Toisten työstä ei useinkaan ol-
la kovin hyvin selvillä, joten pää-
timme tehdä asialle jotakin.”

Laitoksen tutkijat pitivät tilai-
suudessa 10 minuutin esityksiä 
siitä, mitä he tekevät ja miksi. 
Ideana oli kertoa työstään niin, 
että jokainen kuulija varmasti 
ymmärtää. Mukaan pyrittiin saa-
maan mahdollisimman laaja leik-
kaus laitoksessa tehtävästä tutki-
muksesta.

Myös opiskelijat olivat terve-
tulleita tapahtumaan.

”Tämä oli opiskelijoille oiva ti-
laisuus saada paremmin selville, 
mitä tutkija varsinaisesti tekee.”

Räsäsen mukaan kemian lai-
tokseen tuleva opiskelija-aines 

on parantunut huikeasti vuosien 
mittaan. Opettajat onnistuvat ny-
kykouluissa motivoimaan oppi-
laitaan hyvin.

”Olen pannut ilahtunee-
na merkille, kuinka sitoutunei-
ta ainejärjestömme nuoret ovat. 
Perusopiskelijamme ovat esimer-
kiksi järjestäneet seminaarin, jos-
sa mietittiin, mikä kemian tule-
vaisuus on.”

Science & Beer -tapahtuman 
kaltaisiin tilaisuuksiin Mark-
ku Räsänen on törmännyt myös 
muissa yliopistoissa, kuten Mün-
chenin teknillisessä korkeakou-
lussa.

”Siellä esiteltiin Journal Club 
-otsikolla, mitä uutta luonnontie-
teiden eri alojen tutkimuksessa 
oli käynnissä.” 

Sanna	Alajoki

Suuren suosion saanut helsinkiläiskemian iltapäivä on jatkossa tar-
koitus järjestää kahdesti vuodessa.
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Tiede	ja	olut	toivat
kemistit yhteen
 Helsingin	yliopiston	kemian	laitoksessa	järjestettiin	
3.	toukokuuta	tiedeiltapäivä	Science	&	Beer,	jossa
laitoksen	väki	pääsi	tutustumaan	toisiinsa	ja	
toistensa työhön.

Vuoden	terveystarkastaja
valvoo vesien laatua
Vuoden 2012 terveystarkastajaksi on valittu kuopiolainen Isto Mo-
nonen, joka on toiminut ympäristöterveydenhuollon tehtävissä 
yli kaksi vuosikymmentä. Talous- ja uimavesiasioihin sekä tupak-
kalain valvomiseen erikoistunut Mononen on vaikuttanut vesien 
laatua ja valvontaa koskevien kansallisten säädösten valmisteluun, 
usein jopa ratkaisevalla tavalla, todetaan palkinnon perusteluissa.

Vuoden terveystarkastajan valitsevat sosiaali- ja terveysminis-
teriön ympäristöterveysryhmä, Ympäristö- ja terveysalan tekniset 
ry ja Ympäristö ja Terveys -lehti.

http://www.papula-nevinpat.com
http://www.ttl.fi/koulutus
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Millaisia haasteita on eläinkokeita korvaavien ke-
mikaalien pitkäaikaisvaikutusten testausmenetel-
mien kehityksessä?

Muun muassa tätä ajankohtaista aihetta käsitel-
lään kahden viikon kuluttua käynnistyvässä nel-
jännessä kansainvälisessä Helsinki Chemicals 
Forum -tapahtumassa. Foorumin avajaispäivänä 
järjestettävässä väittelyssä kohtaavat johtaja An-
ne-Sofie Andersson ChemSec-järjestöstä Ruot-
sista ja kemianyhtiö Procter & Gamblen varatoi-
mitusjohtaja Hans Bender Sveitsistä.

Seuraavana päivänä valotetaan kansainvälistä 
kauppaa ja sitä, kuinka kemikaaliasetus Reach-
in vaatimukset sopivat yhteen kauppajärjestö 
WTO:n säädösten kanssa.

Helsinki Chemicals Forum pidetään Helsingin 
messukeskuksessa 24.–25. toukokuuta. Tapah-
tuman koko ohjelmaan voi tutustua osoitteessa 
www.helsinkicf.eu. 

Kemikaaliseosten käyttöturval-
lisuustiedotteiden hyödynnettä-
vyyttä työpaikoilla parannetaan. 
Tavoite on asetettu Retris (Reach-
tiedolla tehokkaaseen riskinhal-
lintaan) -hankkeessa, jonka to-
teuttavat Työturvallisuuslaitos ja 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Tukes. Mukana on myös joukko 
yrityksiä.

Retris-hankkeessa testataan 
käyttöturvallisuustiedotteiden 
laatimista koskevia ohjeistuksia 
todellisilla seoksilla ja arvioidaan 
tuloksia toksikologian, työhygie-
nian ja käytännön sovellettavuu-
den kannalta. Tulosten perusteel-

REACH

Käyttöturvatiedotteet
hyödyksi	työpaikoilla
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Helsinki Chemicals Forum -tapahtumaan odotetaan tälläkin kertaa asiantuntijoita kaikki-
alta maailmasta.
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HCF	pohtii	korvaavia
testimenetelmiä

Retris-hankkeessa pyritään tekemään 
seosten käyttöturvallisuustiedotteiden 
laadinnasta mahdollisimman 
helppoa ja samalla saamaan 
tiedotteista kaikki 
hyöty irti.

la laaditaan käytännönläheinen 
ohje laadukkaiden, työpaikoilla 
helposti sovellettavien tiedottei-
den laatimiseen.

Hankkeessa tehdään myös 
haastattelututkimus tiedotteiden 
käytettävyydestä työpaikoilla 
ja testataan, kuinka Stoffenma-
nager-työkalu soveltuu skenaa-
rionmukaisuuden osoittamiseen. 
Tulosten perusteella tuotetaan 
ohjeistus skenaarionmukaisuu-
den tarkistamiseen, dokumen-
tointiin ja kommunikointiin työ-
paikalla. 

Forssassa järjestetään 24. tou-
kokuuta Suomen ensimmäinen 
tekstiilien kierrätystapahtuma. 
Poistotekstiilit 2012 -tapahtuman 
ideana on saada tekstiilit kiertoon 
samaan tapaan kuin esimerkiksi 
paperi ja lasi. Järjestäjät halua-
vat myös nostaa tekstiilien kier-
rättämisen valtakunnalliseksi pu-
heenaiheeksi.

”Jotta tekstiilejä voidaan te-
hokkaasti kierrättää, eri alojen 
ihmisten täytyy verkostoitua ja 
rakentaa yhdessä toimivat järjes-
telmät”, sanoo Helena Hinkka-
la tapahtuman järjestävästä VI-
HI-hankkeesta.

Poistotekstiilillä tarkoite-

Tekstiilimateriaalit
halutaan kiertoon

taan teollisuudelta, yrityksil-
tä ja kuluttajilta alkuperäisestä 
tarkoituksestaan poistuvaa teks-
tiilimateriaalia. Hämeen ammat-
tikorkeakoulussa valmistuneen 
tekstiilikierrätyksen esiselvityk-
sen mukaan suurin osa suomalai-
sista ei tiedä vaatteen tai tekstiilin 
arvoa, kun se poistuu käytöstä. 
Vaatteet heitetään siksi yleensä 
roskiin.

Poistotekstiilejä kertyy Suo-
messa 120 miljoonaa kiloa vuo-
dessa. Määrästä kierrätetään ny-
kyään vain viidesosa.

Poistotekstiilit-tapahtuman oh-
jelmaan voi tutustua osoitteessa 
www.hamk.fi/vihi. 

Joka sesonki vaatii nykyään uusia vaatteita. Vanhat ovat arvokasta 
kierrätysmateriaalia, jota ei pitäisi kuskata kuormittamaan kaato-
paikkoja.
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http://www.hamk.fi/vihi
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Ilmoita edullisesti yli 3700 ammattilaiselle! 
Katso uutiskirjeen hinnasto täältä.

Belgianpaimenkoirasta oli löy-
tynyt uusi geeni, joka altistaa 
koiran epilepsialle. Helsingin 
yliopistossa ja Folkhälsanin tut-
kimuskeskuksessa toimiva, pro-
fessori Hannes Lohen johtama 
tutkimusryhmä paikansi geenin 
kromosomiin 37.

Nyt tunnistettu geenialue on 
todennäköisesti vahvin yksittäi-
nen epilepsian riskitekijä belgi-
anpaimenkoirilla.

PloS ONE -lehdessä julkaistu 
löytö tuo lisätietoa myös ihmi-
sen epilepsian geenitaustan tut-
kimukseen. Noin 1–5 prosenttia 
ihmisistä sairastuu jossain vai-
heessa elämäänsä epilepsioihin, 
joihin kuuluu joukko erilaisia oi-
reyhtymiä. Koirasta tehty löytö 
saattaa johtaa siihen, että myös 
ihmisen perimästä paljastuu ai-
emmin tuntematon epilepsialle 
altistava geenimuoto.

Geneettisten tekijöiden olete-

Kun biolääketieteen tutkija ha-
kee apurahaa Yhdysvaltain ter-
veysvirastolta NIH:lta, värillä on 
väliä. Mustalla hakijalla toden-
näköisyys rahoituksen saami-
seen on selvästi pienempi kuin 
valkoihoisella.

Näin kertoo Kansasin yliopis-
ton tutkimus. Kansasilaistut-

Koiralta 
löytyi uusi 
epilepsiageeni

Belgianpai-
menkoirista 
jopa joka vii-
des sairastaa 
epilepsiaa. 
Taudin geneet-
tistä perustaa 
ei kuitenkaan 
vielä tunneta 
kovin tarkasti.

kijoiden mukaan ilmiötä eivät 
kuitenkaan todennäköisesti seli-
tä rotuennakkoluulot, koska ra-
hoitushakemusten arvioijat eivät 
tiedä hakijoiden etnistä taustaa. 
Tutkijat eivät keksineet tilanteel-
le muutakaan syytä.

Scientific American -lehdes-
sä asiaa pohtiva professori Da-

Mustien	tutkijoiden
rahoitus kiven takana

Tutkijan ihonvärillä on yllät-
täviä vaikutuksia hänen tut-
kimustensa rahoitukseen.
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vid Kaplan sanoo, että kyse ei 
ole mustien tieteellisestä epäpä-
tevyydestä. NIH:n vertaisarvi-
ointikäytäntö kuitenkin suosii 
sovinnaista tutkimusta ja kar-
sastaa epätavallisia, valtavirrasta 
poikkeavia aiheita, joihin mustat 
tutkijat usein tarttuvat. Valkoiset 
arvioijat ovat myös taipuvaisia 

antamaan etusijan tuntemilleen 
nimille ja tunnetuille tutkijoille, 
jotka ovat useimmiten valkoisia.

Kierre on johtanut siihen, et-
tä mustia huippututkijoita on yhä 
vähemmän. Esimerkiksi biolo-
gian tohtoritason tutkijoista oli 
vuonna 2006 mustia vain 2,6 
prosenttia. Kaplan arvioi musti-
en osuuden hyvin pieneksi myös 
biolääketieteen tutkimuksessa, 
oppituoleissa, vertausarvioijis-
sa sekä maan kansallisessa tie-
deakatemiassa. Yhdysvaltain 
kansalaisista on mustia 13 pro-
senttia. 

Pekka	T.	Heikura

taan vaikuttavan epilepsian syn-
tyyn jopa 40 prosentilla potilaista. 
Rakenteellisten eli symptomaat-
tisten epilepsioiden taustalta on 
jo tunnistettu monia geenejä, 
mutta usein monitekijäisten ge-

neettisten epilepsioiden taustat 
tunnetaan vielä heikosti. 

Bayer	satsaa
tuulivoimaan
 
Maailman johtava high 
tech -polymeerien valmis-
taja Bayer MaterialScien-
ce perustaa uuden tuu-
livoimaan keskittyvän 
kehityskeskuksen. Tanskan 
Otterupiin nouseva keskus 
koordinoi maailmanlaajui-
sesti yhtiön tutkimustoi-
mintaa, joka tähtää uusien 
materiaalien kehittämiseen 
tuulivoimasovelluksia var-
ten. Keskuksen vetäjäksi 
on nimitetty Kim Harnow 
Klausen, joka jatkaa myös 
yhtiön Tanskan-yksikön 
toimitusjohtajana.

http://www.kemia-lehti.fi/ilmoitustiedot.htm
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Basf	laajentaa
Intiassa
Kemikaalijätti Basf raken-
taa uuden tuotantolaitoksen 
Intian Gujaratiin. Dahej 
Petroleumin teollisuusalu-
eelle perustettava laitos 
tuottaa polyuretaaneja, po-
lymeeriseoksia ja teknoke-
mikaaleja. Investoinnin ar-
vo on noin 150 miljoonaa 
euroa. Tehtaan on määrä 
aloittaa tuotantonsa vuon-
na 2014.Kiinnostunut Reachistä?

Tilaa veloitukseton Reach-tiedote:
kimmo.heinonen@finn-kasei.fi

TILAA 
VELOITUKSETTA

Kemia-lehden 
uutiskirje

www.kemia-lehti.fi

Kosmetiikkavalmiste Botoxin 
suosio jatkaa kasvuaan myös tu-
levaisuudessa. Syynä on se, että 
kuluttajat etsivät aiempaa aktii-
visemmin vaihtoehtoja kauneus-
leikkauksille ja kirurginveitsel-
le.

Näin kertoo lääketieteen tie-
dotukseen erikoistuneen Global-
Datan tuore tutkimusraportti. Sen 
mukaan eri valmisteiden välinen 
kilpailutilanne laskee vastaisuu-
dessa niiden hintoja, mikä puo-
lestaan kasvattaa kysyntää enti-
sestään.

Tehostettu sähkökineettinen Fen-
ton-prosessi on lupaava tekniikka 
pilaantuneen maaperän käsitte-
lyssä ja erityisesti vettähylkivien 
haitallisten orgaanisten yhdistei-
den hajottamisessa.

Näin kertoo Lappeenrannan 
teknillisessä yliopistossa tarkas-
tettu väitöskirja.

Tutkija Anshy Plamthottat-
hil käytti maaperän malliaineena 
kaoliinia, josta Fenton-prosessi 
poisti tehokkaasti heksakloori-
bentseeniä (HCB). Haitta-aineen 
poistoa nopeuttavana katalyytti-
nä hän hyödynsi syklodekstrii-
niä.

Haitta-aineet saadaan Fenton-
prosessissa liikkumaan sähkön 
avulla elektrodilta toiselle. Sa-
malla muodostuu vetyperoksi-
din ja rautaionien vaikutuksesta 
hapettavia radikaaleja, jotka pa-
rantavat käsittelyn tehoa. Plamt-
hottathilin tutkimuksessa puhdis-
tusaikaa lyhensi huomattavasti 
elektrodien polaarisuuden kään-
täminen. 

Kumialalle oma
työturvallisuuskortti
Kumiteollisuus ja autonrengasala ovat saaneet oman työturval-
lisuuskorttinsa. Työturvallisuuskeskus TTK käynnisti kumialan 
työturvallisuuskortti-koulutuksen toukokuun alussa. Nokialla 
järjestettyyn ensimmäiseen koulutukseen osallistui noin 40 ku-
mialalla työskentelevää.

Työturvallisuuskortti-koulutus on vapaaehtoisuuteen perus-
tuva koulutusjärjestelmä, jota on toteutettu vuodesta 2003. Kor-
tin on tähän mennessä hankkinut noin 765 000 henkeä.

Botuliini	jyllää
kauneusmarkkinoilla

Botuliinilla silo-
tellaan varsinkin 
otsan ryppyjä. 
Pistokset lamautta-
vat ryppyjä aiheut-
tavat lihakset.

Nykyiset fysikaalis-kemialliset tekniikat eivät poista hydrofobisia orgaanisia yhdisteitä riittävän tehok-
kaasti etenkään maa-aineksista, joiden läpäisykyky on alhainen. Uusille puhdistusmenetelmille on siksi 
tarvetta.

Maaperä	
puhtaaksi
sähkö-
kineettisesti

Botox sisältää Clostridium bo-
tulinum -bakteerin tuottamaa voi-
makasta hermomyrkkyä botulii-
nia. Myrkky lamauttaa kasvojen 
ryppyjä aiheuttavat lihakset ja 
silottaa siten uurteita. Kosmeet-
tisessa käytössä botuliini an-
nostellaan pistoksina kasvojen 
eri alueille, kuten otsaan, silmä-
luomiin, huuliin ja kaulaan.

Botuliinipistosten vaikutus 
kestää muutaman kuukauden, 
minkä jälkeen toimenpide on uu-
sittava. 
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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

Kemia-lehden mediakortti 2012
löytyy täältä.	Katso	teemat,	aika-

taulut ja erikoisnumerot.

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.
• lääkkeet 
• patentit • laboratoriot

Ilmoitus Kemia-lehdessä huomataan!
Numero 4/12 
ilmestyy 7. kesäkuuta 
Varaukset viimeistään 21. toukokuuta.

KEMIA
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Helsingissä 8.–10. elokuuta järjestettävä toinen kansainväli-
nen ISSE (International Symposium for Science Education) 
-symposio kokoaa yhteen molekyyligastronomiasta innos-
tuneita luonnontieteiden opettajia eri puolilta maailmaa.

Symposion ohjelmassa osallistujille esitellään uusia lä-
hestymistapoja opetukseen ruuan ja keittiötarinoiden kon-
tekstissa. Työpajoissa paneudutaan muun muassa ruokien 
väreihin sekä mustikkajälkiruuan, sorbetin ja enkelikakun 
kulinaarisiin erityispiirteisiin.

Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella pidettävää, 
pääosin englanninkielistä symposiota isännöi valtakunnal-
linen Luma-keskus yhteistyötahoineen.

Lisätietoja tapahtumasta saa täältä. Linkin takaa löy-
tyy myös lomake, jolla voi ilmoittautua mukaan sympo-
sioon. 

Opettajat	tutustuvat
molekyyligastronomiaan

Kesäisen enkeli-
kakun voi koris-
tella vaikkapa 
tuoreilla mansi-
koilla. Helsingin 
symposiossa 
paneudutaan 
monen muun-
kin herkun sa-
laisuuksiin.
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http://www.kemianseura.fi/
http://www.uusiouutiset.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/artikkelit/1077/

