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Kemi
Uutiskirje 10/2012 
ilmestyy 30. elokuuta.
Ilmoitusvaraukset 27. elokuuta.

Uutiskirje 11/2012 
ilmestyy 20. syyskuuta.
Ilmoitusvaraukset 17. syyskuuta.

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
Helppoa valvontaa 
kylmäketjun 
hallintaan
Tilaa ilmaisdemosi tästä

European business briefing

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

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

Uusi Agilent 4100 MP-AES
– vaihtoehto ICP-OES:lle tai AAS:lle
– Argon-kulutus ainoastaan 0 l/min! 

www.agilent.com/chem/RunsOnAir Agilent Finland Oy: 010-802220

 Helsingissä käytetään metamfetamiinia enemmän kuin missään muussa 

tutkitussa Euroopan kaupungissa. Vertailussa oli mukana yhteensä 19 eurooppa-

laiskaupunkia. Heti Helsingin jälkeen kakkoseksi listalla sijoittuu Turku.

Jätevesien analysointi paljasti:

Helsinki ja Turku Euroopan
amfetamiinikaupunkeja

Kansainvälisessä tutkimuksessa selvitettiin 
useiden eri huumausaineiden käyttöä Euroo-
passa määrittämällä aineiden pitoisuudet kau-
punkien jätevesissä. Tulokset suhteutettiin kau-
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Helsingin tit-
teli Euroopan 
kemikaalipää-
kaupunkina on 
tuoreen tutki-
muksen myötä 
saanut uuden 
merkityksen.

punkien väkilukuun, jolloin Lontoon kaltaisia 
suurkaupunkeja voitiin verrata pienempiin kau-
punkeihin.

•	 Tietokone	etsimään	geenivirheitä	
•	 Alalla	tapahtuu	/	Vihreät	sivut
•	 Ilmakehästä	löytyi	uusi	hapetin
•	 Etsinnässä	energiaoivallukset
•	 Karppaajan	henkäys	haisee	rikille
•	 Bioenergiaa	ja	lääkekehitystä	 
 Jyväskylän kesäkoulussa
•	 Tampereella	tutkitaan	kestävää		 	
 sanitaatiota 
•	 Täsmähoitoa	hiv-infektioon
•	 Suomalaistyttö	piirsi	palkinnoille	 
	 YK:n	ympäristökisassa	
•	 Purje	tuo	lisäpuhtia	rahtilaivoille	
•	 Valion	voipakkaukset	hakevat	muotoa
•	 Kvanttimekaniikan	käytöstä	kemiassa
•	 Raskasmetallit	haittaavat	 
 sukupolvia eteenpäin
•	 Aurinko	kilpistyy	uutuusmuoviin
•	 Palveluruutu

mailto:kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
mailto:leena.laitinen@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/pdf/uutis_hinnat.pdf
http://www.labdig.fi
http://www.labdig.fi
http://www.vaisala.com/en/lifescience/products/coldchain/Pages/CCL100.aspx
http://chemicalwatch.com/home
http://chemicalwatch.com/home
http://www.planetorbitrap.com/
http://www.planetorbitrap.com/
http://www.berner.fi/tt
http://www.home.agilent.com
http://www.agilent.com/chem/RunsOnAir
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Piristystä arkipäivään.
Tilaa maksuton 

Ajatusten Aamiainen 
sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi

Mies vai insinööri
Neljävuotias poikani käy 
seurakunnan kerhossa, jos-
sa hän keskusteli samanikäi-
sen tytön kanssa. Poikani oli 
mahtailevaan sävyyn kerto-
nut, että ”meidänpä isä on 
insinööri, onkos teidänkin”.
Tähän tyttö suorastaan tyr-
mistyneenä: – No ei! Mei-
dän iskä on kunnon mies!

Insinöörin rouva

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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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

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

Optima 8300 ICP-OES / Flat  
Plate Plasma: Argon-kulutus  

ainoastaan	8	l/min.

Optima	8300	ICP-OES

Tietokone etsimään
vaarallisia geenivirheitä
Tutkijat ovat kehittäneet tietokoneohjelman, joka 
suorittaa nopeasti laajojen geeniaineistojen ensim-
mäisen seulonnan.

Tampereen yliopistossa ja ruotsalaisessa Lundin 
yliopistossa rakennettu PON-P (Pathogenic or Not 
Pipeline) -ohjelma yhdistää viisi erilaista tapaa, 
joilla voidaan ennustaa geenivariaatioiden ja -mu-
taatioiden vaikutuksia sairauksien syntyyn.

Professori Mauno Vihisen johdolla luotua oh-
jelmaa on testattu muun muassa pahanlaatuisen 
melanooman tutkimuksessa. PON-P seuloi esiin 
17 geenivariaatiota, jotka se arvioi vahingollisik-
si. Ohjelman tunnistamista mutaatioista yhdeksän 
on jo aiemmin osoitettu olevan yhteydessä mela-
noomaan.

Tutkimuksen ongelmana on ollut, että nykyiset 
tehokkaat geenien sekvensointimenetelmät tuot-
tavat tietoa valtavia määriä. Aineistosta on ollut 
erittäin työlästä ja hankalaa analysoida, millä gee-
nivariaatioilla ja -mutaatioilla on lääketieteellis-
tä merkitystä ja mikä tieto on täysin merkitykse-
töntä.

 Uusi ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti tutki-
muskäyttöön, mutta sitä voivat joiltakin osin hyö-
dyntää myös potilastyötä tekevät lääkärit.
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Näytteet puhdistamattomista jätevesistä kerät-
tiin kaikissa kaupungeissa vuonna 2011 saman 
viikon aikana, ja niistä analysoitiin ihmisvirtsas-
ta peräisin olevat biomarkkerit amfetamiinin, me-
tamfetamiinin, kokaiinin, ekstaasin ja kannabik-
sen käytöstä.

Tutkimuksen Suomen-osuudesta vastasivat Åbo 
Akademin orgaanisen kemian laboratorion tutki-
jat Axel Meierjohann, Jenny-Maria Brozinski 
ja Leif Kronberg.

Myös Oslon ja Tšekin Budweisin jätevedestä 
paljastui tutkimuksissa runsaasti metamfetamiinia. 
Sen sijaan esimerkiksi tukholmalaisvedestä löyde-
tyt ainemäärät olivat 30 kertaa matalammat kuin 
listan kärkikaupunkien.

Eri alueilla
omat huumeensa
Jos metamfetamiini osoittautui Suomelle tyypilli-
seksi huumeeksi, kokaiini on meillä harvinaisem-
pi aine, jonka käyttö sekä Helsingissä että Turussa 
on tutkimuksen mukaan hyvin vähäistä. Tutkituis-
ta kaupungeista vain Ruotsin Uumajassa kokaiinia 
käytetään vielä vähemmän.

YK:n huume- ja rikosviraston UNODC:n arvion 
mukaan Euroopassa käytetään kokaiinia päivittäin 
reilut 350 kiloa. Määrä vastaa noin 10–15:tä pro-
senttia koko maailman kulutusmääristä. Nyt en-
si kertaa toteutettu jätevesien analysointitutkimus 
osoitti kokaiinia kuluvan ensisijaisesti Länsi- ja 
Keski-Euroopassa ja vähemmän Pohjois- ja Itä-
Euroopassa.

Tutkimus vahvisti ekstaasin käyttämisen ns.  
viihdehuumeena. Aineen kulutus vaihteli rajus-
ti viikonlopun ja arkipäivien välillä. Esimerkiksi 
Helsingistä määritettiin viikonlopun aikana noin 
neljä kertaa suuremmat määrät ekstaasia kuin vii-
kolla.

Science of the Total Environment -lehdessä jul-
kaistu tutkimus jatkuu tänä vuonna. Sitä on nyt laa-
jennettu uusiin Euroopan kaupunkeihin sekä Yh-
dysvaltoihin. Tutkimuksesta odotetaan arvokasta 
lisätietoa maailman huumekaupasta ja huumeiden 
käytön levinneisyydestä, sillä jätevesien analy- 
sointi antaa ainoana metodina tarkat tiedot ainei-
den kokonaiskäyttömääristä.

Päivi	Ikonen

http://www.positiivarit.fi/
http://www.kemia-lehti.fi/pdf/uutis_hinnat.pdf
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
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/Optima%208x00%20ICP%20OES%20Spectrometers
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712008959
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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

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!
Katso täältä uusittu  
ulkoasu ja hinnasto.

ALALLA TAPAHTUU KEMIA
Kemi

Ilmoita edullisesti kemian ammatti-
laisille. Kemia-lehden uutiskirjeellä 
on jo yli 3700 tilaajaa! Katso uutis-
kirjeen hinnasto täältä.

Klikkaamalla yrityksen nimeä 
pääset	suoraan	ao.	yrityksen	
hakemistotietoihin!

Luma-keskus järjestää
Kemian mallintaminen ja visualisointi  
opetuksessa
Etäkurssi	11.9.–18.12.2012
Kemia työelämässä
Helsinki	26.9.–27.9.	ja	9.11.2012
Kemian oppimispelit
Helsinki	22.–23.10.2012	ja	18.1.2013

Valtakunnallinen Luma-keskus tarjoaa maksu-
tonta	täydennyskoulutusta.	

Lisätietoja näistä ja muista tapahtumista 
löydät täältä.

Kemianteollisuus ry:n  
tilaisuudet: 
Kemikaaliturvallisuuden teemapäivä
8.10.2012,	Helsinki	
Teemapäivän	aiheita	ovat	mm.	REACH-	ja	CLP-
asetuksen	muutokset,	uusi	biosidiasetus	sekä	
kansallinen	kemikaalilaki.	Tilaisuuden	tavoit-
teena	on	päivittää	osanottajien	tiedot	ja	antaa	
ohjeita	niiden	toimeenpanoon.	

Ympäristönsuojelulainsäädännön  
uudet virtaukset – ympäristönsuojelulain 
uudistus ja jätteet -teemapäivä
9.10.2012,	Helsinki	
Päivän tarkoituksena on antaa tuoretta tietoa 
ympäristönsuojelulain	kokonaisuudistuksesta	ja	
uudesta	jätelaista	ja	siihen	liittyvistä	asetuksista	
sekä	uudistuvasta	jäteluettelosta.	

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
www.chemind.fi/chemasverkkokauppa

Suomen Kemian Seura,  
Suomen Massaspektrometrian Seura  
ja Suomen Kromatografiaseura  
järjestävät täydennyskoulutuksen
Uudet tuulet  
LC-MS- ja GC-MS-analytiikassa 
Helsinki 16.–17.10.2012
Nestekromatografia-massaspektrometria	(LC-
MS)	ja	kaasukromatografia-massaspektrometria	
(GC-MS)	ovat	tärkeimpiä	tekniikoita	instrument-
tianalytiikassa.	Suurten	laitehankintojen	tueksi	
tarvitaan	toimittajista	riippumatonta	koulutusta.	
Parhaat kotimaiset asiantuntijat ja laitteistoa 
käyttävät	kemistit	selvittävät	havainnollisesti,	 
mihin	LC-MS-	ja	GC-MS-tekniikat	pystyvät	ja	
mitä	niillä	ei	kannata	tehdä.	

Varaa	paikkasi	nyt	ja	päivitä	tietosi	tämän	ja	
huomispäivän	analytiikassa!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:   
www.kemianseura.fi.

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

Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen tutkijat 
ovat löytäneet ilmakehästä uuden keskeisen ha-
pettimen, joka vaikuttaa rikkihapon ja todennä-
köisesti monien muidenkin yhdisteiden kiertokul-

Ilmakehästä löytyi
uusi hapetin

Ilmakehän hapettimilla ja hapetusreaktioilla 
on iso osa muun muassa siinä, kuinka nope-
asti ilmastonmuutos etenee.

kuun ilmakehässä. Tutkimustulokset raportoidaan 
tänään 9.8. Nature -lehdessä.

Helsinkiläislöytö, niin kutsuttu stabiloitu Crie-
gee-radikaali, syntyy tutkijoiden mukaan kasvilli-
suusperäisten orgaanisten yhdisteiden reagoidessa 
otsonin kanssa.

Havainnot tehtiin Helsingin yliopiston SMEAR 
II -tutkimusasemalla Pirkanmaan Juupajoella. Ha-
vainnot varmistettiin laboratoriokokein.

Ilmakehän hapetusreaktioilla on merkittävä vai-
kutus ilmanlaatuun ja ilmastoon paikallisesti, alu-
eellisesti ja globaalisti. Aiemmin ilmakehän kan-
nalta oleellisia hapettimia on tunnettu kolme.

Ilmakehän hapetusreaktiot toimivat ilmake-
hän puhdistajina, ja niillä on tärkeä rooli niin il-
mansaasteiden kuin joidenkin kasvihuonekaasu-
jen, kuten metaanin, poistumisessa ilmakehästä. 
Hapetusreaktioissa syntyvät tiivistymiskykyiset 
höyryt muodostavat ilmakehässä uusia pienhiuk-
kasia, jotka voivat toimia pilvien tiivistymisytimi-
nä ja vaikuttaa merkittävästi ilmastoon ja ilmas-
tonmuutoksen nopeuteen.
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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.kemia-lehti.fi/pdf/uutis_hinnat12.pdf
http://www.luma.fi/tapahtumat/
http://www.chemind.fi/koulutusohjelmat
http://www.kemianseura.fi/
http://www.chembiofinland.fi
http://www.nature.com
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Uudenlaiset energiatehokkaat 
ideat ovat haussa Energiafoorum 
ry:n ja Expomark Oy:n järjestä-
mässä Vuoden energiaoivallus 
-kilpailussa. Henkilöille ja hen-
kilöryhmille tarkoitetun kisan 
teemoja ovat energiatehokkuus, 
päästöjen vähentäminen ja ener-
giansäästö.

Kilpailuun voi osallistua lähet-
tämällä 14. syyskuuta mennessä 
vapaamuotoisen hakemuksen 
osoitteeseen tomi.niemi@expo-
mark.fi. 

Yhteensä 10 000 euron pal-
kintosumma jaetaan raadin har-
kinnan mukaan yhdelle tai use-
ammalle palkittavalle. Tulokset 
ja voittaja julkistetaan Energia 
Forum 12 -tapahtumassa Tampe-
reen messu- ja urheilukeskukses-
sa 23. lokakuuta 2012.

Karppaajan	henkäys
haisee rikille

Etsinnässä
energiaoivallukset

Moni vähähiilihydraattiseen di-
eettiin siirtyneen läheinen on jou-
tunut havaitsemaan, että karp-
paajan hengitys on ruokavalion 
muutoksen myötä alkanut hais-
kahtaa. Haju liittyy kemialliseen 
reaktioon, joka tulee karppauk-
sen kylkiäisenä.

”Ruuan aminohapoista pois-
tuu aina rikkiä, mutta silloin kun 
syödään paljon proteiineja, rikin 
määrä muodostuu niin suurek-
si, että se vaikuttaa hengityksen 
hajuun”, kertoo ravitsemustera-
peutti Iina Grönberg.

Vähähiilihydraattinen ruoka-
valio aiheuttaa elimistössä niin 
kutsutun ketoositilan. Kun hiili-
hydraatteja ei ole saatavilla, eli-
mistö voi käyttää energiakseen 
ainoastaan rasvaa ja proteiineja.

Hengityksestä havaittava ase-
tonin haju johtuu nimenomaan 
ketoaineista, joita syntyy rasva-
aineenvaihdunnan sivutuotteina. 
Muutkin kuin karppaajat saatta-

vat yöajan pitkän ruokailuvälin 
vuoksi saada elimistönsä pieneen 
ketoosiin, joten hengitys haiskah-
taa monella aamuisin.

Useat karppaajat ovat siinä kä-
sityksessä, että haju liittyy vain 
karppauksen alkuvaiheeseen, ja 
ongelma korjaantuu ajan myötä. 
Se ei pidä paikkaansa, sillä ruo-
kavalion aiheuttama kemiallinen 
reaktio pysyy jatkuvasti samana. 
Varsinkin rikinmuodostus jatkuu 
niin kauan kuin runsasproteiinis-
ta ruokaa syödään.

Haisevan hengityksen lisäksi 
karppaajalla muuttuu myös virt-
san haju. Rikki imeytyy veren-
kiertoon ja munuaiset poistavat 
rikin virtsaan.

”Hammashygieniasta huoleh-
timinen on yksi keino raikastaa 
hengitystä. Poppakonsteja siihen 
ei kuitenkaan ole, mikäli ruoka-
valio pysyy samana”, Grönberg 
toteaa.

Arja-Leena	Paavola

Älä lähesty! Karp-
paajan henkäys 

voi olla tujua 
tavaraa.

Kiinnostunut Reachistä?
Tilaa veloitukseton Reach-tiedote:

kimmo.heinonen@finn-kasei.fi

Sc
an

st
oc

kp
ho

to

Sc
an

st
oc

kp
ho

to

Jyväskylän yliopiston kansain-
välisen luonnontieteiden kesä-
koulun aiheita ovat tänä vuonna 
muun muassa bioenergian tek-
nologia ja energian käytön op-
timointi sekä lääkekehityksen 
laskennalliset menetelmät, raken-
nemääritykset ja lääkeainekandi-
daattien kokeellinen seulonta. 8. 
elokuuta käynnistynyt kesäkou-

Professori Anu Hopia paljastaa suklaavaahdon salaisuudet Jyväsky-
län kesäkoulussa.

Bioenergiaa	ja	lääkekehitystä
Jyväskylän kesäkoulussa

lu jatkuu 24.8. asti. Koulun luen-
noitsijoina toimii 30 huippuasi-
antuntijaa 11 maasta.

Suurelle yleisölle kesäkou-
lu tarjoaa ohjelmaa tiistaina 21. 
elokuuta, jolloin professori Anu 
Hopia kertoo, miksi majoneesi 
leikkaa, miten pihvi pitää paistaa 
ja mikä saa suklaavaahdon pysy-
mään kasassa.

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

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

mailto:tomi.niemi@expomark.fi
mailto:tomi.niemi@expomark.fi
mailto:kimmo.heinonen@finn-kasei.fi
http://www.jyu.fi/summerschool
http://www.jyu.fi/summerschool
http://www.jyu.fi/summerschool
http://www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm
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Tamperelainen FIT Biotech Oy 
on valittu mukaan kansainvä-
liseen tutkimushankkeeseen, 
jossa kehitetään uutta, entistä 
tehokkaampaa täsmähoitoa hiv-
infektioon. FIT:n kumppaneita 
hankkeessa ovat muun muassa 
GlaxoSmithKline, Boehringer 
Ingelheim, Sanofi Pasteur ja ViiV 
Healthcare.

Yhteishankkeen tarkoitukse-
na on yhdistää FIT:n kehittämä 
rokotehoito lääkehoitoon ja es-
tää yhdistelmän avulla potilaan 
hiv-infektion eteneminen aids-
vaiheeseen. Jos potilaan oma, 

Tampereen teknillisessä yliopis-
tossa puhutaan 20.–22. elokuuta 
turvallisesta, kestävän kehityk-
sen mukaisesta sanitaatiosta. Sa-
fe and Sustainable Sanitation 
-workshopin keskiössä on sani-
taation järjestäminen ja sen mer-
kitys onnettomuus- ja katastrofi-
tilanteissa.

Työpaja toimii lähtölaukauk-

Tampereella tutkitaan
kestävää sanitaatiota

Vesivessalle on olemassa 
monta ekologista vaihto-
ehtoa.
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sena 22.–24. järjestettävälle kan-
sainväliselle Dry Toilet 2012  
-kongressille, joka pidetään Tam-
pereella nyt neljättä kertaa. Kon-
gressin teemoja ovat tänä vuonna 
muun muassa kuivakäymälöiden 
tekniset, erityisesti kaupunki-
oloihin sopivat sovellukset sekä 
käymälöihin liittyvät hygienia- ja 
terveysnäkökohdat.

Suomalaisrokotteen ja hiv-lääkkeen yhdistelmän toivotaan toimivan 
niin, että hiv-infektion eteneminen pysähtyy pysyvästi.
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Täsmähoitoa hiv-infektioon 

FIT	Biotech	yhteistyöhön
lääkejättien kanssa

Saana Vehkavaaran työssä vihreää 
pilkahtelee kivimuurien keskellä vain 
vesilätäkössä. Taideteoksen vahva viesti 
nosti tamperelaistytön kisan kärkeen.

12-vuotias tamperelainen Saana 
Vehkavaara on voittanut jaetun 
4. palkinnon kansainvälisessä 
ympäristöaiheisessa piirustuskil-
pailussa.

YK:n ympäristöohjelma Unep 
järjesti kilpailun jo 21. kerran 
yhdessä kemianyhtiö Bayerin 
kanssa. Tällä kertaa kisan 
teemana olivat vihreät yh-
teisöt. Kilpailun ykkös-
palkinnon vei 13-vuotias 
Diana Fan Yhdysvallois-
ta.

Lapset eri puolilta maa-
ilmaa lähettivät alueellis-
ten tuomaristojen arvi-
oitavaksi lähes 638 000 
piirustusta. Kiinassa pel-
kästään kansalliseen esi-
karsintaan osallistui yli 
2,2 miljoonaa työtä.

Parhaat piirrokset läh-
tevät kiertämään kansain-
välisiin näyttelyihin, ja 
niihin voi tutustua myös 
täällä. 

Ensi kerralla 
aiheena vesi

Vuoden 2013 kilpailu on 
YK:n kansainvälisen ve-
sivuoden kunniaksi otsi-

rokotteella vahvistettu immuu-
nijärjestelmä saadaan pysäyttä-
mään kehossa piilevän hi-viruk-
sen lisääntyminen, lääkehoito 
voitaisiin ehkä jopa lopettaa.

FIT Biotechin vuodesta 1995 
kehittämällä dna-pohjaisel-
la hiv-rokotteella on onnistuttu 
ensimmäistä kertaa maailmas-
sa vähentämään virusten määrää 
hiv-tartunnan saaneiden henki-
löiden veressä.

CHAIT-hankkeen käynnisty-
minen julkistettiin Yhdysvaltain 
Washingtonissa heinäkuussa jär-
jestetyssä Aids 2012 -kongres-
sissa.

YK:n ympäristökisa:

Suomalaistyttö
piirsi palkinnoille

koitu Vesi – elämän lähde. Mistä 
se tulee? 

6–14-vuotiaat lapset voivat 
osallistua kilpailuun lähettämäl-
lä vesiaiheisen piirroksensa Une-
pin Euroopan toimistoon 28. hel-
mikuuta 2013 mennessä. Tarkat 
kilpailuohjeet löytyvät täältä.

http://www.luma.fi
http://www.tut.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/safe-and-sustainable-sanitation-workshop-p028710
http://www.tut.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/safe-and-sustainable-sanitation-workshop-p028710
http://www.drytoilet.org/dt2012/
http://www.unep.bayer.com/en/international-children_s-painting-competition-21.aspx
http://www.unep.org/tunza/children/int_comp.aspx
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Valio on hankkinut uusia ideoita 
voipakkausten tulevaisuuden ke-
hitystyöhön kansainvälisellä de-
signkilpailulla. Ykköspalkinnon 
Stora Enson ja Euroopan pak-
kaussuunnittelujärjestön EPDA:n 
kanssa järjestetyssä Valio voi -ki-
sassa vei hollantilainen Vermeu-
len Brand Design -toimisto.

Kilpailutehtävänä oli suun-
nitella kartongista uusi kulut-
tajapakkaus. Osallistujien tuli 
kiinnittää erityistä huomiota käy-
tettävyyteen ja ympäristöä sääs-
tävän kartonkimateriaalin hyö-
dynnettävyyteen.

Valion kategoriapäällikön Ma-

Valion voipakkaukset
hakevat uutta muotoa

Purje	tuo	lisäpuhtia
rahtilaivoille

Voiton vieneet hollantilaispakkaukset esiteltiin Helsingissä järjeste-
tyssä kansainvälisessä pakkausdesignkongressissa.

Saksalaistroolari Maartje Theadora ROS-171 kyntää Itämerta leija-
purjeen avittamana.
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Tuulivoiman ja purjeiden palaut-
taminen meriliikenteeseen voisi 
tuoda huomattavat säästöt rah-
tilaivojen polttoaineenkulutuk-
seen, kertoo saksalaisen Kielin 
ammattikorkeakoulun tekemä 
tutkimus.

Kieliläisten tutkimusalukseen 
asennettiin laivan rungosta te-
leskooppimaisesti työntyviin 
mastoihin suorakulmaiset kak-
soispurjeet. Tuulivoiman anta-
ma työntöapu helpotti tuntuvas-
ti laivojen moottoreiden työtä. 
Tutkijat laskivat keskimääräisek-

rita Silvolan mukaan voittoisa 
pakkaus on selkeä ja toimiva. Yk-
sityiskohdat on suunniteltu pal-
velemaan kuluttajia eri käyttöti-
lanteissa.

Myyntijohtaja Yrjö Aho Sto-
ra Ensosta perustelee materi-
aalivalintaa kartongin laajoilla 
mahdollisuuksilla toteuttaa kes-
tävän kehityksen mukaisia pak-
kauksia.

Suomalaiset opiskelijat pärjä-
sivät nimekkäiden eurooppalais-
ten designtoimistojen rinnalla 
hyvin. Kaksi Lahden muotoilu-
instituutin opiskelijatyötä vei ki-
sassa kunniamaininnat.

si polttoainesäästöksi jopa 15,3 
prosenttia, mikä näkyy jo selvästi 
polttoainelaskussa.

Hampurilainen SkySails-yritys 
on Der Spiegel -lehden mukaan 
varustanut jo neljä rahti- ja ka-
lastuslaivaa leijamaisilla, varjo-
liidintä muistuttavilla purjeilla. 
Seuraavaksi vuorossa on Aghia 
Marina -niminen 170 metriä pit-
kä 30 000 tonnin rahtilaiva, johon 
asennetaan 320 neliömetrin ko-
koinen muovinen leijapurje.

Pekka	T.	Heikura

Vesiasiantuntijat
kokoontuvat Oulussa
Järjestyksessään 27. Nordic Water -konferenssi kokoaa kansain-
väliset vesiasiantuntijat Ouluun 13.–15. elokuuta. Kongressissa 
esitellään uusinta hydrologista tutkimusta ja sen käytäntöjä, pai-
nopisteitä, menetelmiä ja tuloksia. Kokousesitelmissä käsitel-
lään muun muassa pintavesien ja pohjavesien vuorovaikutuksen 
merkitystä jokien vedenlaadun ja ekosysteemien heikkenemi-
sessä. Puheenvuorojen aiheena on myös ilmastonmuutos.

EU-komissio kyselee
Talvivaaran ongelmista

 
EU:n komissio on pyytänyt Suomen viranomaisilta tietoja siitä, 
kuinka Talvivaaran kaivoksessa on noudatettu unionin ympä-
ristödirektiivejä. Komissio haluaa Suomelta selvityksen muun 
muassa IPPC-direktiivin, YVA-direktiivin, vesipuitedirektiivin 
ja kaivannaisjätedirektiivin vaatimusten toteuttamisesta Talvi-
vaarassa. Ympäristöministeriö on luvannut vastata komissiolle 
syksyn aikana.

* * * * *

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

http://www.helsinki.fi/insight/luma
http://www.kemianluokka.fi
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Seitsemästoista kansainvälinen 
kongressi kvanttimekaniikan 
käytöstä kemian ja fysiikan tut-
kimuksessa järjestetään 19.–25. 
elokuuta Suomen Turussa. Kau-
punkiin odotetaan noin sataa alan 
tutkijaa lähes 30 maasta.

Konferenssiesitelmien aiheita 
ovat muun muassa ilmakehän ke-
mialliset reaktiot, nanomateriaa-
lit ja niiden käyttö puolijohteina 
modernissa elektroniikassa sekä 

Turussa puhutaan

Kvanttimekaniikan
käytöstä kemiassa

Turkuun on tulossa satakunta kemian 
ja fysiikan alojen tutkijaa, jotka hyö-
dyntävät kvanttimekaniikkaa 
tutkimuksessaan.

klorofyllin kyky kerätä auringon-
valoa. Konferenssin tärkein an-
ti on esitellä soveltamisalueita, 
mutta myös laskentamenetelmi-
en ja teoreettisten mallien kehit-
tamisellä on ohjelmassa keskei-
nen asema.

QSPC-XVII-kokouksen jär-
jestäjänä toimii Åbo Akademin 
fysikaalisen kemian laboratorio, 
jota johtaa professori Matti Ho-
tokka.Sc
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Vanhempien altistuminen raskas-
metalleille aiheuttaa muutoksia 
myös jälkeläisten immuniteetis-
sa. Muutokset ovat havaittavissa 
seuraavissa sukupolvissa, vaikka 
ne olisivat kasvaneet saasteetto-
massa ympäristössä. Näin ker-
too Turun yliopistossa tehty tut-
kimus.

Tutkimuksen mallilajina käy-
tettiin raatokärpäsiä, koska hyön-
teisten synnynnäinen immuni-
teetti on hyvin samankaltainen 
ihmisen immuunipuolustuksen 
kanssa.

Kokeessa kasvatettiin P. ter-

Uusia akatemiaprofessoreja
kaudelle 2013–2017
Jyväskylän yliopiston akatemiaprofessori Kari Rissanen jat-
kaa akatemiaprofessorina myös kauden 2013–2017. Supramo-
lekyylikemiaa, nanokemiaa ja röntgenkristallografiaa edustava 
Rissanen toimii akatemiaprofessorina myös kaudella 2008–
2012.

Akatemiaprofessoreina aloittavat ensi vuonna myös syöpä-
geneetikko Lauri Aaltonen, kehitys-, solu- ja molekyylibio-
logi Yrjö Helariutta, geneettisen epidemiologian professori 
Jaakko Kaprio sekä populaatiogeneetikko Juha Merilä Hel-
singin yliopistosta.

Vuonna 2013 starttaavalle kaudelle nimitettiin kaikkiaan 
kahdeksan uutta akatemiaprofessoria.

Flowplus osti
Pumppuhuolto	Nikulan
Pumppujen huoltopalveluja toimittava Flowplus Oy on ostanut 
oululaisen Pumppuhuolto Nikula Oy:n, joka on Pohjois-Suo-
men merkittävin pumppuhuoltoyritys. Nikulan liikevaihto on 
noin kolme miljoonaa euroa, ja se työllistää 13 henkeä. Kau-
palla ei ole vaikutuksia Nikulan henkilökuntaan.

Flowplus Oy tähtää kaupan myötä koko Suomen kattavaan 
pumppuhuoltoketjuun. Yhtiön omistajia ovat sen toimitusjoh-
taja Jarmo Piippo sekä Teknoventure Management Oy:n ja 
Wedeco Management Oy:n hallinnoimat rahastot.

Raskasmetallit	haittaavat
sukupolvia eteenpäin

raenovae -lajin yksilöitä kuparia 
sisältävässä ympäristössä. Kär-
pästen yksilöiden jälkeläiset kas-
voivat puhtaassa ympäristössä, 
joka ei sisältänyt lisättyä kupa-
ria. Muutoksia löytyi silti myös 
jälkeläisten vastustuskyvystä loi-
sille ja taudinaiheuttajille.

Turkulaistutkimuksen perus-
teella ympäristömyrkkyjen aihe-
uttamat vaikutukset eliöihin saat-
tavat olla monimutkaisempia ja 
kauaskantoisempia kuin aiem-
min on ajateltu.

Tutkimus julkaistiin PLoS 
ONE -julkaisusarjassa.

Ympäristön raskasmetallit näyttävät vaikuttavan eliöihin yllättävän 
pitkään.

* * * * *

Ilmoita edullisesti yli 3700 ammattilaiselle! 
Katso uutiskirjeen hinnasto täältä.

http://www.qscp17.fi
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoitustiedot.htm
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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

Finnish Chemical 
Industry

Ilmoita Kemia-lehden erikoisnumerossa!
Numero 5/2012 
ilmestyy 4. syyskuuta 
Varaukset viimeistään 16. elokuuta.

KEMIA
Kemi

Antaa tulla 
aurinko, tämä 

muovi torp-
paa haitalliset 
säteet tehok-

kaasti.
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Uudenlainen muovikalvo tuo 
lisää ytyä aurinkolaseihin. Ke-
mianyhtiöiden BASF:n ja Evo-
nik Industriesin kehitystyön tu-
loksena syntynyt uutuusmuovi 
pysäyttää haitallisen uv-sä-
teilyn entistä tehokkaammin. 
Materiaali on myös aiempia 
kevyempi ja kestävämpi, joten 
aurinkolasivalmistajat ovat ot-
taneet sen nopeasti käyttöön. 

Hauskan videon muovin ke-
hitystyöstä ja valmiista sovel-
luksista voi katsoa täältä.

Aurinko	kilpistyy
uutuusmuoviin

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.basf.com/group/corporate/en/news-and-media-relations/podcasts/index

