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 Uutiskirje 10/13 
ilmestyy 29. elokuuta.
Ilmoitusvaraukset 26. elokuuta.

 Uutiskirje 11/13 
ilmestyy 19. syyskuuta.
Ilmoitusvaraukset 16. syyskuuta.

Katso loppusyksyn  
aikataulut täältä.

Lisätietoja ja varaukset:
irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi 
puh. 040 827 9778
kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
puh. 044 539 0908
leena.laitinen@kemia-lehti.fi 
puh. 040 577 8850

Ilmoita edullisesti yli 4 000  
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.

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

Vuoden helsinkiläinen yritys!

Vihdoinkin 2D-LC on helppoa, toistettavaa ja automatisoitua. 
Katso videosta, miten voit päivittää vanhan systeemisi uuteen!

•	Alalla	tapahtuu	/	Vihreät	sivut

•	Geenitieto	auttaa	ennustamaan	
sydäntaudin

•	Forcit	parantaa	turvallisuutta

•	Bioreaktori	tehostaa	biojätteen	
käsittelyä

•	Haitallisilla	jätteillä	huomattavia	
terveysvaikutuksia 

•	Sokerijuomat	tappavat

•	Sitrusten	kuoret	biopolttoaineeksi

•	Diabetes	näkyy	veressä	jo	ennen	
sairastumista 

•	Verkosto	edistää	geenitiedon	käyttöä

•	Kasvien	kesäilta	Heurekassa

•	Palveluruutu

• Peak-triggered operation • Comprehensive or heart-cutting analysis
Lisätietoja: 
jussi_laiho@agilent.com • tapani_klippi@agilent.com • waltteri_hosia@agilent.com
Asiakaspalvelu customercare_finland@agilent.com
Suomenkielinen tekninen tuki arkena klo 8–16 puh. 010 855 2465

Ruohonjuuritason asiantuntija-avulla on suuri 
merkitys kehitysmaiden kemikaaliturvallisuu-
den parantamisessa. Tätä mieltä on viidennes-
sä Helsinki Chemicals Forumissa Basf-yhtiötä 
edustanut Martin Kayser, jonka mukaan esi-
merkiksi länsiafrikkalaisissa satamissa on käyty 
hyvin tuloksin läpi perusasioita kemikaaliturval-
lisuudesta vastaavan henkilökunnan kanssa.

Henkilökunnalla on käytössään selkeät ohjeet, 
joiden perusteella kemikaalit pystytään jaka-
maan eri riskiryhmiin ja käsittelemään korkean 
riskin aineet asianmukaisesti. Tällainen käy-

tännön työ ei Kayserin mielestä saa toistaiseksi 
riittävää painoarvoa kehitysyhteistyöohjelmis-
sa, jotka keskittyvät perinteisesti viranomaisyh-
teistyöhön ja ylätason sääntelyjärjestelmien ke-
hittämiseen. 

Parhaimmillaan myös viranomaisyhteistyöllä 
on saavutettu hyviä tuloksia. Esimerkiksi Viet-
namiin on saatu ruotsalaisten kemikaaliviran-
omaisten avustuksella muutamassa vuodessa 
hyvin kehittynyt kemikaalisääntelyjärjestelmä. 
Tästä on kuitenkin vielä matkaa siihen että uudet 
säännöt ovat yleisesti tiedossa ja että valmistajat 

Helsinki	Chemicals	Forum:

Yhteistyöllä kohti parempaa 
kemikaaliturvallisuutta
 Viidennessä	Helsinki	Chemicals	Forumissa	haettiin	kansainvälisen	tason	

ratkaisuja kemikaaliturvallisuuden parantamiseen.

Thermo Nicolet iS50 FTIR  
Palkittu Thermo Nicolet iS50 laajentaa  
IR-tekniikan käyttömahdollisuuksia.

Katso video iS50 FTIR laitteen helppo- 
käyttöisistä lisävarusteista. 

www.hosmed.fi 
arto.hurmalainen@hosmed.fi • ismo.lokinoja@hosmed.fi

http://www.chem.agilent.com/en-US/Promotions/pages/infinity-2dlc.aspx?cid=7765
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
mailto:kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
mailto:leena.laitinen@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
http://www.labdig.fi
http://www.labdig.fi
http://www.planetorbitrap.com/
http://www.planetorbitrap.com/
http://www.berner.fi/
http://www.home.agilent.com
mailto:jussi_laiho@agilent.com
mailto:tapani_klippi@agilent.com
mailto:waltteri_hosia@agilent.com
mailto:customercare_finland@agilent.com
http://www.helsinkicf.eu/
http://hosmed.fi/tuote/ftir/
http://hosmed.fi/tuote/ftir/is50lisa/
http://hosmed.fi/tuote/ftir/is50lisa/
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Piristystä arkipäivään.
Tilaa maksuton 

Ajatusten Aamiainen 
sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi

Harhaluulo
Kiireisenä aamuna 
tuiskahdin pukemista 
vastustavalle Ellalle: 

”Minä aina kuvittelen, 
että tänä aamuna pääs-
tään liikkeelle ajoissa 
ja ilman ylimääräistä 
kiukuttelua.”

Ella: ”Älä äiti kuvittele.”
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Kalvopumpputekniikkaa
asiantuntijoilta

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

OEM - ja laboratorio-
vers iot.

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

… vaativiin
s ovelluks iin:

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

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

KNF Neuberger AB
Tel +46 8 744 51 13

www.knf.seinfo@knf.se

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

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

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

PerkinElmer Finland Oy puh. 0800 117 186

Spectrum Two 
FTIR-spektrometri

Palkittu Spectrum Two FTIR-spektro-
metri sekä muut analyysitekniikat tark-
kaan laboratoriotyöskentelyyn. 

Katso tarkemmin                              
www.perkinelmer.com

THE SCIENCE OF 
WHATS POSSIBLE.TM

Waters

ACQUITY ADVANCED POLYMER
CHROMATOGRAPHY (APC) SYSTEM

www.waters.com/APCLISÄTIEDOT >

ja Waters Finland puh. (09) 5659 6288

Vihdoin myös polymeeri-
analytiikka (GPC)
on siirtynyt UPLC-aikaan.

European business briefing

ja käyttäjät ymmärtävät säännöt 
ja noudattavat niitä. 

Helsingin messukeskuksessa 
18.–19. kesäkuuta järjestettyyn 
Helsinki Chemicals Forumiin 
osallistui yli 200 edustajaa 40 
maasta. Panelistien käsittelyssä 
oli tällä kertaa viisi teemaa: ke-
hitystavoitteet vuoteen 2020 
mennessä, kemikaalit tuotteis-
sa, nanoaineiden sääntely, kemi-
kaalilistauksien järkeistäminen 
ja kemikaalien yhteisvaikutuksi-
en arviointi.

Onko kemikaalilistoissa 
järkeä?
Keskustelu kemikaalilistausten 
järkeistämisestä oli vilkasta. Eri 
puolilla maailmaa kemikaali- 
viranomaiset ryhmittelevät ai-
neita listoiksi pystyäkseen koh-
distamaan toimenpiteensä kor-
kean riskin aineisiin. Yhteisten 
standardien puuttuessa eri mais-
sa on käytössä omat listauspri-
oriteettinsa ja käytäntönsä. Tu-
loksena on listaviidakko, joka 

OECD:n arviointien perusteella 
näyttää siltä, että nanoaineita voi-
daan arvioida pitkälti samoin tut-
kimusmenetelmin kuin muitakin 
aineita. Tämä tekee nanoainei-
den sääntelystä yksinkertaisem-
paa kuin aiemmin odotettiin. 

Samalla näyttää kuitenkin sil-
tä, että useat maat haluavat eril-
lisen tuoterekisterin nanoaineita 
sisältäville tuotteille. Ensimmäi-
senä tämän on toteuttanut Ranska 
r-nano.fr-rekisterillään.

EU-tason harmonisoitu nano-
tuoterekisteri ei kuitenkaan saa-
nut paneelilta yksimielistä kanna-
tusta. Koska nanoaineet otetaan 
panelistien mukaan joka tapauk-
sessa Reach-asetukseen, keskus-
telua virisi eniten siitä, vaatiiko 
uudistus lainsäädäntömuutosta 
vai sisällytetäänkö asia Reachin 
liitteisiin.

Seuraava Helsinki Chemicals 
Forum järjestetään Helsingin 
messukeskuksessa 22.–23. tou-
kokuuta 2014. Tapahtuman pää-
sihteerinä jatkaa Hannu Vorna-
mo.

Riku Rinta-Jouppi

Helsinki Chemicals Forumin pääsihteeri Hannu Vornamo tervehtii kansainvälisiä osallistujia. 
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haittaa kemikaalien kansainvä-
listä kauppaa. 

Tulevaisuudessa viranomaiset 
pyrkivät hyödyntämään jo teh-
tyä riskinarviointityötä – kunhan 
työn avuksi ensin saadaan sovit-
tua yhteiset standardit. Kanadan 
terveysministeriön suomalais-
taustaisen edustajan Eeva Lei-
nalan mukaan esimerkiksi ke-
mikaalivirasto Echa ja Kanadan 
kemikaaliviranomaiset pyrkivät 
jatkossa jakamaan riskinarvioin-
tityötä ja ainetietoja keskenään 
yhteistyösopimuksensa pohjalta. 

Toisaalta keskeistä olisi in-
tegroida Kiina kansainväliseen 
yhteistyöhön. CIRS-konsultti-
yhtiötä edustaneen Yunbo Shin 
mukaan Kiinassa on edelleen laa-
ja-alaisessa käytössä useita lähes 
kaikkialla muualla kansainväli-
sin sopimuksin kiellettyjä ja ra-
joitettuja aineita.

Nanoaineet jakavat 
mielipiteitä
OECD:tä edustaneella Rob Vis-
serillä oli hyviä uutisia keskus-
teluun nanoaineiden sääntelystä. 
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http://www.positiivarit.fi/
http://www.knf.se
http://www.bruker.com/home_.html?&no_cache=1
http://www.bruker.com/home_.html?&no_cache=1
http://www.bruker.com/nordic.html
http://www.bruker.com/Nordic
http://www.bruker.com/Nordic
mailto:timo.saarela@bruker.se
http://www.perkinelmer.com/default.xhtml
http://www.perkinelmer.com/FI/Catalog/Family/ID/Spectrum%20Two
http://www.perkinelmer.com
http://www.waters.com/APC
http://chemicalwatch.com/home
http://chemicalwatch.com/home
https://www.r-nano.fr/?locale=en
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KAIKKI TARVITSEMASI
Kemia-lehden
verkkopalvelusta!

Vihreät sivut 
uudistuivat!

Lisätietoja ja varaukset:
irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi 
puh. 040 827 9778
kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
puh. 044 539 0908
leena.laitinen@kemia-lehti.fi 
puh. 040 577 8850

Arwina Oy

Bang & Bonsomer Oy

BASF Oy

Bayer Oy

Bergius Trading AB

Busch Vakuumteknik Oy

Chematur Ecoplanning Oy

Dosetec Exact Oy

Elektrokem Oy

Elomatic Oy 

Finex Oy

Finn-Kasei Oy

Fisher Scientific Oy

GEA Process Engineering Oy

Innovatics

IS-VET Oy

Kaluste-Projektit Oy

Kiilto Oy

Metrohm Oy

Metso Automation Oy

PANalytical B.V.

PerkinElmer

Ramboll Analytics

Skalar Analytical B.V.

Software Point Oy

Suomen Lämpömittari Oy

Tankki Oy

Teknos Oy

Transland Oy

Turun Kylmähuolto Oy

VWR International Oy

Wacker-Kemi AB

Tehokasta ja edullista 
näkyvyyttä!

ALALLA TAPAHTUU KEMIA
Kemi

Ilmoita edullisesti kemian ammatti-
laisille. Kemia-lehden uutiskirjeellä 
on jo yli 4000 tilaajaa! 
Katso uutiskirjeen hinnasto ja 
aikataulut täältä.

Klikkaamalla yrityksen nimeä 
pääset suoraan ao. yrityksen 
hakemistotietoihin!

European Adhesive & Sealant
Conference and EXPO
Izmir, Turkki 11.–13.9.2013
Lisätietoja: www.feica-conferences.com

Ensimmäinen eurooppalainen
Bioteknologian viikko
30.9.–4.10.2013
Lue lisää ja bongaa tapahtumat Suomessa 
täältä.

Klikkaa ja tutustu!

Luma-keskus järjestää
Molekyylibiologian laboratoriokurssi
Tampere 31.8. ja 14.9.2013

Kokeellista luonnontiedettä  
luokanopettajille
Oulu 3.9., 17.9. ja 22.10.2013
Jyväskylä 24.9., 8.10. ja 12.11.2013
Karstula 1.10., 29.10. ja 26.11.2013

Mitä tiedeluokat ja -laboratoriot tarjoavat 
opettajien työn tueksi?
Helsinki 17.9.2013

Biotekniikan työpajoja LUMARTS- 
laboratoriossa
Espoo 1.10.2013 ja 3.10.2013

Lisätietoja näistä ja muista valtakunnallisen  
Luma-keskuksen tapahtumista löydät täältä.
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Korkea sydäntautiriski kyetään tunnistamaan en-
tistä paremmin hyödyntämällä geenitietoa.

Asian osoittivat Suomen molekyylilääketieteen 
instituutin (FIMM), Helsingin yliopiston ja Terve-
yden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkijat.

Perinteisesti riskinarvioinnin mittareina on käy-
tetty ikää, kolesteroliarvoja, verenpainetta ja su-
kuhistoriaa.

Tutkimuksen aineistona olivat 24 000 suoma-
laiselta kerätyt näytteet. Tutkituilta ihmisiltä mää-
ritettiin perimästä 28 geenimerkkiä, joiden on ai-
emmin todettu olevan yleisempiä sydäntauteihin 
sairastuneilla kuin terveillä. Geenimerkit ja gee-
nitieto yhdistettiin 19 vuoden seurantatietoon ris-
kistä sairastua sydäntautiin, mikä paransi selvästi 
riskinarvioinnin tarkkuutta.

Professori Samuli Ripatin johtaman ryhmän 
tuloksia suunnitellaan käytettävän sydäntautien 

Geenitieto	auttaa
ennustamaan sydäntaudin

Kun tutkijat lisäsivät perintei-
siin	ennustemalleihin	geeni-
merkkitiedon, 12 prosenttia 
keskinkertaisen sydäntautiris-
kin ryhmästä siirtyi korkean 
riskin ryhmään.

Scanstockphoto

ennaltaehkäisyssä. Nykysuositusten perusteella 
ihmisille, joilla on todennäköisyys sairastua sy-
däntautiin seuraavan 10 vuoden aikana, suositel-
laan statiinilääkitystä. Merkittävää osaa sairas-
tuvista ei kuitenkaan perinteisten riskitekijöiden 
perusteella luokitella korkean riskin ryhmään.

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

http://www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/lehti/

http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/
mailto:kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
mailto:leena.laitinen@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=arw&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=bang&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=basf&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=bayer&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=berg&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=bus&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=chematur&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Dosetec&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Elektrokem&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Elomatic&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Finex&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Finn-Kasei&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Fisher+Scientific&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=GEA&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Innovatics&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=IS-VET&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Kaluste-Projektit&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Kiilto&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Metrohm&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Metso&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=PANalytical+B.V.&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=PerkinElmer&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Ramboll&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Skalar&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Software+Point&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Suomen&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Tankki&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Teknos&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Transland&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=turun&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=VWR+International&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Wacker-Kemi&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
http://www.feica-conferences.com
http://www.finbio.net/fi/biotech-week-home
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/
http://www.luma.fi/tapahtumat/
http://www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/lehti/
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KEMIAN PÄIVIEN SÄÄTIÖN
JATKO-OPISKELUAPURAHAT

julistetaan haettaviksi. Apurahat on tarkoitettu 
kemian aloilla yliopistoissa tohtorintutkintoihin 
tähtääville opiskelijoille. Apurahat ovat määräl-
tään enintään 2000 euron suuruisia. Hakijoilta 
edellytetään Suomalaisten Kemistien Seuran, 
Finska Kemistsamfundetin tai Kemiallisteknilli-
sen Yh distyksen jäsenyyttä.

Hakulomake ja -ohjeet ovat saatavilla osoit-
teessa http://kemianseurat.fi/kemia/apurahat/ 
kpshakemus/

Hakemuk set on postitettava viimeistään 
31.8.2013 Kemian Seurojen toimistoon, 
Urho Kekkosen katu 8 C 31, 
00100 Helsinki.

Lisätietoja antaa Kemian Seurojen toimistossa 
Heleena Karrus, puh. 010 425 6302.

KEMIAN PÄIVIEN SÄÄTIÖN HALLITUS
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”Olemme tarkentaneet lajittelu-, 
palautus-, vastaanotto- ja poltto-
rutiinien kuvauksia ja organisoi-
neet varastointitapaamme uudel-
leen. Olemme lisänneet teknistä 
valvontaa ja tehostaneet jätteiden 
hävitystä.”

Näin kertoo räjähdevalmista-
ja Forcitin toimitusjohtaja Ulf 
Sjöblom, jolle 10. heinäkuuta 
muodostui kesän kuumimmaksi 
päiväksi.

Vihtavuoren tehdasalueella 
sijainnut kuumentunut räjähde-
jätesäiliö aiheutti tuolloin suur-
onnettomuusvaaran. Kontti oli 
saapunut Pyhäsalmen kaivokses-
ta ja odottanut käsittelyä elokuus-
ta 2012 tehdasrakennusten välit-
tömässä läheisyydessä.

Tukesin selvityksen mukaan 
kuumenemisen syynä oli, että 
rikkipitoinen malmi, happi ja rä-
jähdysaineen sisältämä ammo-
niumnitraatti saivat aikaan ket-
jureaktion kontissa. Reaktio ehti 
polttaa reikiä muoviseen säili-
öön, jonka lämpötila oli noussut 
ainakin 200 asteeseen.

Konttiin lapioitiin 
vaarallinen	cocktail

”Teimme jo vuonna 2005 Pyhä-
salmen kaivoksen kanssa emul-
sioräjähdysaineen ja mineraalin 
yhteensopivuustestin, jossa tuote 
todettiin turvalliseksi käyttää kai-
voksessa”, Sjöblom kertoo.

Herkistettyä matriisia ja mi-
neraalia oli joutunut samaan 
konttiin, kun räjähdejätettä oli 
lapioitu kaivoksen lattialta epä-
onnistuneen panostuskokeilun 
jälkeen. Konttiin oli päätynyt 
myös kaksi porareikään asennet-
tua aloituspanosta.

Säiliö ei ehtinyt räjähtää, sillä 
siitä noussut savu kiinnitti alueel-
la kiertäneen vartijan huomion, 
ja konttia alettiin jäähdyttää ve-
sisuihkuin.

Sjöblomin mukaan Pyhäsal-
melta ei enää tule tämänkaltaista 
jätettä. Kaivos on sitoutunut pa-
rantamaan etenkin räjähde- ja ke-
mikaalijätteiden lajittelua.

Vihtavuoren vaaratilanteesta 
selvittiin säikäyksellä 

Forcit	parantaa	
turvallisuutta

Forcit on velvollinen vastaan-
ottamaan asiakas- ja työmaapa-
lautuksina tulevia jätteitä. Pa-
lautusten osuus on viidennes 
kokonaisjätemäärästä.

”Suurin osa on tuotantolaittei-
den, kuljetus- ja säilytystankkien 
sekä panostuslaitteiden pesuve-
siä, jotka sisältävät matriisi- tai 
räjähdysainejäämiä. Jätettä syn-
tyy myös omasta tuotannosta.”

Jätevarastoja  
poltetaan täyttä vauhtia

Forcit on kesän aikana rakentanut 
osalle jätekonteista uuden varas-
tointipaikan 500 metrin päähän 
lähimmästä tuotantorakennuk-
sesta.

Yhtiö on Sjöblomin mukaan 
pystynyt jatkuvasti vähentämään 
syntyvää jätemäärää suhteessa 
tuotantomääriin. Ne ovat kuiten-
kin kasvaneet merkittävästi, jol-
loin myös jätettä on kertynyt va-
rastoihin.

”Jätettä poltetaan jatkuvasti, ja 
polttokapasiteetti on nyt riittävä. 
Pyrimme tyhjentämään konttien 
varaston syksyn aikana.”

Tukesin mukaan uusi varas-
tointipaikka täyttää turvallisuus-
vaatimukset, sillä se on sijoitet-
tu riittävän kauas tehtaasta ja 
ulkopuolisista kohteista. Virasto 
on myöntänyt paikalle määräai-
kaisen käyttöluvan heinäkuuhun 
2014 saakka.

Työturvallisuudesta
hyvät arvosanat

120-vuotisjuhlaansa viettävä 
Forcit on ollut mukana kemian-
teollisuuden Responsible Care 
-ohjelmassa alusta lähtien. Sjö-
blomin mukaan työturvallisuu-
teen ja -suojeluun on kiinnitetty 
erityistä huomiota.

 Forcit	on	tehostanut	Vihtavuoren	tehtaansa	toimintojen	
valvontaa heinäkuisen suuronnettomuusvaaran jälkeen.

”Seuraamme työturvallisuu-
den indikaattoreita ja kannus-
tamme työntekijöitämme läheltä 
piti -tilanteiden -huomioiden ra-
portoimiseen. Aluehallintoviran-
omaisten tuoreimmassa työsuo-
jelutarkastuksessa pari vuotta 
sitten saimme sata pistettä sadas-
ta eli täyden kympin.”

Sjöblom korostaa, että palau-

tusten käsittely on jo vuosia ollut 
keskeinen teema yhtiön omissa 
koulutustilaisuuksissa.

”Jatkossa pyrimme saamaan 
räjähdysainepalautukset ja jäte-
käsittelyn viralliseksi osaksi pa-
nostajan koulutusta.”

Leena Laitinen

KEMIA
Kemi

Vihtavuoren tehdas toimii lähellä asuinalueita. Vihtavuoren keskus-
tasta evakuoitiin Laukaalle yli 3 500 kyläläistä räjähdysvaaran tultua 
ilmi.

http://www.luma.fi
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Ecolutionin bioreaktorin arvioi-
daan käsittelevan 1 000–1 500 
tonnia biojätettä vuodessa.
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REACHLaw Ltd is a leading international company specialized 
in offering services related to regulations on chemicals and 
environment worldwide. The majority of our customers are multi-
national chemical manufacturers. We offer our customers flexible and 
secure services in achieving regulatory compliance and making the 
right business decisions. www.reachlaw.fi 
 

To better serve our corporate clients,  
we are looking for 

Consultants and/or  
consultant trainees
The job is located in Espoo, Finland.  

As a consultant or consultant trainee,  
your tasks are:
•  Advice industrial customers on their legal obligations and 

provide necessary technical services, such as registration, 
notification, SDS & labels preparation, etc. 

•  Take responsibility in customer relationship development

•  Specialize in chosen area(s) to become technical lead in-
house   

•  Participate in product development and marketing/sales 
activities. 

 
We offer you an interesting position in an environment where 
policy maker and industries try to find common interest in 
reducing the use of hazardous chemicals in the society.      
 
To be successful in this job,  
we wish that you have: 
•  Education background in Chemistry, Biochemistry or other 

subjects related to the chemical safety assessment. 

•  More than three years (consultant) or one year (consultant 
trainee) of working experience. 

•  Excellent written and oral English skills; Russian, French, 
Italian, German and other European language skills are 
considered a plus 

•  Knowledge or previous working experience in REACH and 
other regulations concerning chemicals are considered a plus

•  Previous working experience in chemical industry, chemical 
safety assessment, SDS and labels preparation, product safety 
assurance related tasks are considered a plus

•  Willingness and ability to learn new things quickly 

•  Positive attitude, good communication skills and customer 
service ability.

 
As a person, we hope that you are able to work in an international 
and fast developing environment and that you are results driven. 
Entrepreneur spirit is welcomed. The job may need travelling to 
some extent.  
 
Additional information is available from COO Ying Zhu 
by email to: ying.zhu@reachlaw.fi or 
by phone at 040 550 6282. 

Interested?
Send your application by August 30th by email to 
ying.zhu@reachlaw.fi

Ympäristöhuoltoalalla toimi-
va SITA Suomi Oy ja biokemi-
an start up -yritys Ecolution Oy 
kehittävät uudenlaista biojätteen 
käsittelymenetelmää, joka poh-
jautuu Ecolutionin innovoimaan 
bioreaktoriin.

Ensimmäinen bioreaktori ra-
kennetaan SITAn kierrätyslai-
toksen yhteyteen Vantaalle.

”Erilliskerätyn biojätteen kul-
jetustarpeen vähentäminen sekä 
biojätteen sisältämien ravintei-
den talteenotto ja luonnon kier-
tokulkuun palauttaminen ovat 
kestävän kehityksen kannalta 
avainasioita. Ecolutionin kehit-
teillä oleva bioreaktori on yksi 
mahdollinen ratkaisu tähän”, sa-

Bioreaktori	tehostaa
biojätteen	käsittelyä

noo SITA Suomen toimitusjohta-
ja Jorma Kangas.

Bioreaktorin tavoitteena on 
pudottaa biojätteen massa 20 
prosenttiin alkuperäisestä, mikä 
vähentää vastaavasti jätteen kul-
jetustarvetta erillisiin käsittely-
laitoksiin. Mikrobiologisen pro-
sessin aikana jätteestä poistetaan 
vesi, ja jäljelle jäävät muun mu-
assa arvokkaat ravinteet.

”Bioreaktorin prosessi muis-
tuttaa ihmisen ruoansulatusta. 
Biojäte hajoaa parissa viikossa 
ja tuloksena oleva jäännös voi-
daan jalostaa ravinnepitoisek-
si lannoitteeksi”, kertoo Ecolu-
tionin hallituksen puheenjohtaja 
Pertti Värtö.

Raportin arvioijat:

Toxtest-johtopäätökset
pitävät paikkansa
Toxtest-tutkimushankkeen loppuraportin johtopäätöksiä ei ole 
syytä lieventää tai muuttaa, toteavat tutkimuksen tuloksia arvioi-
neet ulkopuoliset asiantuntijat. 

Tulosten mukaan huonepölyn myrkyllisyyttä ei voida käyttää 
kosteusvauriokohteiden luokittelussa tai terveyshaitan arvioin-
nissa. Asiantuntijoiden mukaan hankkeeseen osallistuneiden eril-
listen tutkimusryhmien esittämät poikkeavat tulkinnat eivät ole 
perusteltuja.

Arvioinnin teetti sosiaali- ja terveysministeriö ja sen toteuttivat 
Oulun yliopiston tilastotieteen professori Esa Läärä ja farmako-
logian emeritusprofessori Olavi Pelkonen.

Uuteenkaupunkiin Euroopan
suurin soijajalostamo
Finnprotein Oy rakentaa Uuteenkaupunkiin uutta soijajalostamoa. 
Kun laitos valmistuu, siitä tulee alallaan Euroopan suurin.  Auto-
maatioratkaisun laitokseen toimittaa Honeywell.

Jalostamo uuttaa soijapavuista proteiinia ja öljyä, joita käyte-
tään rehun, elintarvikkeiden ja biodieselin valmistuksessa sekä 
Suomessa että ulkomailla. Ykkösvaiheessa laitos käsittelee vuo-
sittain 230 000 tonnia soijapapuja ja kakkosvaiheen valmistuttua 
400 000 tonnia.

* * * * *

http://www.reachlaw.fi
mailto:ying.zhu@reachlaw.fi
mailto:ying.zhu@reachlaw.fi
http://www.reachlaw.fi


Recruitment Ad  
  
 
5.8.2013 

 

 
Kemira Oyj 

P.O.Box 330 (Porkkalankatu 3) 
FI-00101 Helsinki 
Finland 
www.kemira.com 

Europe, Middle-East and Africa 
Tel +358 10 8611 

North America 
Tel +1 770 436 1542 

South America 
Tel +55 11 2189 4900 

Asia-Pacific 
Tel +86 21 6037 5999 

Senior Research Scientist in Oil & Mineral Processing 
 
Kemira Espoo R&D Center is part of the Kemira's global R&D and Technology function. R&D Center is 
located at Suomenoja in Espoo and it employs ~200 persons. We are now looking for innovative senior-level 
scientist for Oil & Mineral processing team. 
 
In your work you are responsible for product development relating to Mineral Processing. You will be working 
for R&D projects and will act as a project manager on selected projects, consisting of various specialists with 
encouraging manner. You will independently plan and execute experimental or testing programs, interpret 
and report results. You routinely research and propose product or method development options and 
fundamental research alternatives within projects. Also you make recommendations consistent with and 
supporting our Technology goals. Part of your work is to recommend and implement actions to meet 
customer needs. Your work will require some amount of travelling worldwide. 
 
You have 

 Ph.D. or M.S. with emphasis on Mineral Processing. 
 Min. of 3-5 years industrial experience in Mineral Processing, e.g. grinding, thickening, flotation, 

pelletization or sintering. 
 Proven track record in patenting and publishing. 
 Experience in completing assignments for complex projects. 
 Experience and skills to work as a project manager. 
 Understanding of business strategies and goals relative to technology objectives. 
 Experience in working in cross regional, cross functional teams. 
 Excellent communication skills (also in English) and ability to work under pressure. 
 Good interpersonal skills and you are active and collaborative team member. 

 
For further details please contact Susanna Toivonen (Tel. +358 50 5432 018) on Monday 19th of 
August between 13:00–15:00 EEST. 
 
Please send your application with CV to careers.espoo@kemira.com by 31.8.2013. Mark your 
application with "Mineral processing". 

http://www.kemira.com
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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

Myrkyllisistä jätteistä koituvat 
terveyshaitat ovat yleisyydeltään 
ja vakavuudeltaan samaa tasoa 
kuin ilmansaasteiden aiheutta-
mat ongelmat.

Tähän päätyy Thaimaassa, In-
donesiassa ja Intiassa toteutettu 
kansainvälinen tutkimushanke, 
jota johti arvostettu yhdysvalta-
lainen Mount Sinain lääketieteel-
lisen tutkimuskeskus.

Tutkimuksessa todettiin hai-
tallisten jätteiden aiheuttamien 
sairastumisten vähentävän ter-
veitä elinvuosia tutkimusmaissa  
800 000–1 500 000 vuotta. Esi-
merkiksi malariasta johtuvat elin-
vuosimenetykset ovat hieman yli 
700 000 vuotta.

Haitallisilla jätteillä
huomattavia terveysvaikutuksia

Vaaralliset jätteet aiheuttavat yhtä paljon terveyshaittoja kuin 
ilmansaasteet.
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Espanjassa hyödynnetään bio-
polttoaineen raaka-aineena sitrus-
hedelmien kuoria. Kuorijätteestä 
syntyvää bioetanolia käytetään 
polttoaineena, josta voidaan va-
lencialaisen Citrotecno-yhtiön 
mukaan tehdä jopa 85-prosent-
tista biobensaa.

Yhtiö kertoo kykenevänsä jat-
kossa tuottamaan bioetanolia yli 
viisi miljoonaa litraa vuodessa.

Kuorijätettä tuotteistavan Cit-
rotecnon tuotevalikoimaan kuu-
luvat myös sitruspelletit ja erilai-
set kemikaalit. Pelletit menevät 
rehuksi, ja sivutuotteena synty-
vää d-limoneenia käytetään eten-
kin tuholaistorjunnassa ja lääke-
teollisuudessa.

Sitruspolttoaineiden tuotan-
nossa käytetään muun muassa 
höyryräjäytystä, joka on osoit-

Tutkimuksen tarkoituksena 
oli saada jätteisiin yhdistettävät 
sairausluvut ensi kertaa mukaan 
toksisten altistusten aiheuttamien 
sairauksien laskelmiin.

Mittarina tutkimuksessa käy-
tettiin toimintakyvyn vajavuudel-
la painotettuja elinvuosia (DALY, 
Disability Adjusted Life Years). 
Mittari kertoo, kuinka paljon ter-
veitä elinvuosia menetetään sai-
rauden, vammaisuuden tai kuo-
leman takia.

Tutkimustuloksista uutisoi 
muun muassa Environmental 
Health Perspective.

Katja	Pulkkinen

Sitrusten	kuoret
biopolttoaineeksi

Yhä useampi espanjalaisauto kulkee jatkossa sitruunoiden, 
appelsiinien ja greippien voimalla.

tautunut kiinnostavaksi valmis-
tustekniikaksi. Räjäytys vähentää 
lopputuotteen eteeristen öljyjen 
pitoisuutta, mikä puolestaan pie-
nentää merkittävästi entsymaatti-
sen hydrolyysin tarvetta tuotteen 
jatkokäsittelyssä. Lisäksi höy-
ryräjäytys on ympäristöä sääs-
tävämpi ja vaatii pienempiä in-
vestointeja kuin vaihtoehtoiset 
biomassan käsittelymenetelmät.

Sitrushedelmien jalostukses-
ta mehuksi ja muiksi tuotteik-
si jää huomattava määrä kuori-
jätettä. Jätteeksi voi päätyä yli 
puolet raaka-aineesta, joten sit-
rukset saattavat paikallisella ta-
solla merkitä huomattavaa jäte-
ongelmaa. Pelkästään Valencian 
kunnassa sitrusjätemassaa syntyy 
600 000 tonnia vuodessa.

Katja	Pulkkinen
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Sokeroidut juomat aiheutta-
vat maailmassa vuosittain yli 
180 000 hengen kuoleman.

Tähän tulokseen tulee Harvar-
din yliopistossa tehty tutkimus, 
jossa tarkasteltiin sokerijuomi-
en kulutusta ja sairastuvuus- ja 
kuolleisuustietoja maailmanlaa-
juisesti. Tutkimusaineisto kattoi 
noin 60 prosenttia maailman vä-
estöstä.

Sokerijuomien käyttö on yh-
teydessä etenkin diabetekseen, 

Sokerijuomat	tappavat
sydän- ja verisuonitauteihin se-
kä tiettyihin syöpiin, kertoo tut-
kimuksesta kirjoittanut New 
Scientist.

Sokerijuomia kulutetaan run-
saasti muun muassa Yhdysval-
loissa. New Yorkin kaupunki 
yritti viime vuonna kieltää li-
monadien myynnin suuremmis-
sa kuin puolen litran mukeissa, 
mutta esitys torjuttiin.

Pekka	T.	Heikura
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Kemira ostoksilla
Italiassa 
Kemira ostaa yksityisomistuksessa olevan italialaisyrityksen 3F 
Chimica S.p.A:n. 3F valmistaa kuivaa polyakryyliamidia ja emul-
siopolyakryyliamidia sekä niihin liittyviä prosessikemikaaleja. 
Kauppaan sisältyy kaksi tuotantolaitosta Italiassa ja yksi Yhdys-
valloissa. Kaupan ulkopuolelle jäävät jotkin 3F:n toiminnot Yh-
dysvalloissa. Kauppahinta on 85 miljoonaa euroa.

http://www.helsinki.fi/insight/luma
http://www.kemianluokka.fi
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”Suorapostitus tavoitti oikean 
kohderyhmän.”

KEMIA
Kemi

Yli 70 johtavaa lääketieteellis-
tä tutkimuslaitosta eri puolilta 
maailmaa on perustanut voittoa 
tavoittelemattoman yhteenliitty-
män edistämään anonyymin gee-
ni- ja terveystiedon jakamista.

”Allianssin kokoama geeni-
tieto tulee olemaan peruspilari, 
johon yksilöllinen sairauksien 
hoito voi tukeutua”, sanoo pro-
fessori Aarno Palotie Suomen 
molekyylilääketieteen instituu-
tista (FIMM).

Mukana yhteenliittymässä on 
yliopistoja ja tutkimuslaitok-
sia Euroopasta, Yhdysvalloista, 
Kanadasta, Australiasta, Etelä-

Afrikasta, Japanista ja Kiinas-
ta. Suomea edustaa Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos osana  
FIMMiä.

Erityisen suurta merkitystä 
hankkeella on harvinaisia saira-
uksia sairastavien potilaiden kan-
nalta. Vaikka sairaus olisi niin 
harvinainen, että samankaltai-
sia oireita ei löytyisi yhdeltäkään 
muulta suomalaiselta potilaalta, 
maailmanlaajuisesta tietokannas-
ta vastaava tapaus saattaa löytyä. 
Jos usealta potilaalta löytyy sa-
mankaltainen geenivirhe, sai-
rauden syyn selviäminen on var-
mempaa.

Jos lapsen verenkiertoon ilmaan-
tuu useita jo mitattavissa olevia 
vasta-aineita, on todennäköistä, 
että hän sairastuu ykköstyypin 
diabetekseen.

Asian osoittaa kansainvälinen 
tutkimus, johon osallistui Suo-
mesta Turun yliopisto.

”Tutkimustulokset ovat erittäin 
merkittäviä, sillä aikaisemmin ei 
ole kyetty näin perinpohjaisesti 
selvittämään vasta-aineiden vai-
kutusta lasten alttiuteen sairastua 
tyypin 1 diabetekseen”, sanoo 
professori Olli Simell Turun yli-
opistosta.

Siitä, kun autovasta-aineita al-
kaa ilmaantua verenkiertoon, kes-
tää muutamasta kuukaudesta jopa 
vuosikymmeniin ennen kuin dia-
betes puhkeaa.

Diabetesta ei vielä voida eh-
käistä. Tuoreiden tutkimustulos-
ten valossa tulevat ehkäisytutki-
mukset pitää kuitenkin kohdistaa 
etenkin lapsiin, joille on kehitty-
nyt useita vasta-aineita, Simell 
sanoo.

Ykköstyypin diabetes on koko 
elämän kestävä autoimmuunisai-
raus, jossa elimistön omat puo-
lustusmekanismit alkavat vielä 
tuntemattomasta syystä vaurioit-
taa haiman saarekkeissa toimivia, 
insuliinia tuottavia beetasoluja. 
Taudin kehittyessä lasten veren-
kiertoon ilmaantuu solutuhon 
seurauksena autovasta-aineita, 
joita voidaan mitata ja siten seu-
rata taudin etenemistä.

Diagnostiikkayhtiö Blueprint Genetics Oy tuo sairaaloiden käyt-
töön uusia geenitestejä, joiden avulla voidaan tunnistaa eri tau-
teihin liittyviä perimän muutoksia ja käyttää niitä apuna muun 
muassa diagnoosin tekemisessä ja hoitomuodon valinnassa.

Vuonna 2012 perustettu Blueprint Genetics kehittää geeni-
testejä vaikeiden perinnöllisten sairauksien tunnistamiseen. Yh-
tiön teknologia perustuu Stanfordin yliopistossa rakennettuun 
uuteen sekvensointimenetelmään. Kansainvälisille markkinoille 
tähtäävä yhtiö pyrkii tuomaan geenidiagnostiikan osaksi terve-
ydenhuollon arkea.

Suomalaisia	geenitestejä
lääkärien käyttöön

Verkosto	edistää
geenitiedon	käyttöä

Diabetes	näkyy	veressä
jo ennen sairastumista

Lapsen veren analyysi paljastaa jo vuosia etukäteen, onko hän 
sairastumassa ykköstyypin diabetekseen.
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Suomella on paljon annettavaa maailmanlaajuiseen genomitietover-
kostoon ja samalla paljon saatavaa uudesta ”geenien internetistä”.

Cleantech-liiketoiminta
kasvaa vauhdikkaasti

Puhtaiden teknologioiden liiketoiminta on noussut yhdeksi 
Suomen voimakkaimmin kasvavista aloista. Cleantech-alan 
yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna 24,6 miljardia eu-
roa ja vuosikasvu 15 prosenttia, kun suomalaisen teollisuuden 
liikevaihto ylipäätään oli lähinnä laskusuuntainen.

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisen ohjelman tavoittee-
na on kasvattaa cleantech-alan liikevaihto 50 miljardiin euroon 
ja luoda 50 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

Suomalaisen puhtaiden teknologioiden alan vahvin osa-alue 
on energiatehokkuus.

http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/suorapostitus/


9

KEMIA
Kemi

  

Hyödy jäsenyydestä  
Kemian Seuroissa!
• Kemia-lehti kotiin kannettuna 
• Koulutustapahtumat jäsenhintaan
• Paikka ammattilaisten verkostossa
Lue lisää ja liity osoitteissa:
suomalaistenkemistienseura.fi, www.kty.fi tai
www.finskakemistsamfundet.fi KEMIA

Kemi

Kiinnostunut ympäristöasioista?
Tilaa Verkkoviesti: www.uusiouutiset.fi

PALVELURUUTU
•	 Saitko	uutiskirjeen	edelleen	lähetettynä?	 

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

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

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

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

•	 Täältä löydät aiemmat uutiskirjeet.
 
•	 Kommentoi	uutiskirjettä:
 toimitus@kemia-lehti.fi

Joko sinulle tulee Kemia-lehti?
Katso tilaushinnat ja alennukset täältä. 
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Lisätiedot ja varaukset:
kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi  irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi
puh. 044 539 0908 puh. 040 827 9778

SPECIAL ISSUE
• Kansainvälinen lisäjakelu!
• Erikoisjakelu PlasTec-messuilla  
 Helsingissä 3.–5. syyskuuta!

Ilmoita Kemia-lehden suurnumerossa!
Numero 5/2013 
ilmestyy 2. syyskuuta 

Varaa paikkasi 
viimeistään 
15. elokuuta.
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Mitkä vieraslajit uhkaavat alkuperäisiä suomalai-
sia kasveja? Pitäisikö asiasta huolestua? Entä mi-
kä kasvaa kukkapenkissäni? Voiko sen syödä?

LuontoPortin asiantuntijat vastaavat kasviai-
heisiin kysymyksiin tiedekeskus Heurekassa 
järjestettävässä Kasvien kesäillassa torstaina 29. 
elokuuta kello 17.30–20.00. Asiantuntijoilta saa 
ohjeita muun muassa vaarallisen jättiputken hä-
vittämiseen.

Tapahtuman yhteydessä voi esittää myös muita 
luontoaiheisia kysymyksiä sekä tutustua Luonto-
Portin maksuttoman tietopankin avulla kasvien 
tunnistamiseen ja muuhun luontotietoon.

Tapahtumassa on lisäksi esillä muun muassa 
syötäviä luonnonvaraisia suomalaiskasveja.Lu
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Muun muassa maksaruoho kuuluu syötäviin luonnonvaraisiin kasveihimme. 
Joko olet maistanut?

Kasvien kesäilta
Heurekassa

http://suomalaistenkemistienseura.fi
http://www.kty.fi
http://www.finskakemistsamfundet.fi
http://www.uusiouutiset.fi/
http://www.uusiouutiset.fi/
http://www.kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/lehti/
http://www.kemia-lehti.fi/arkistot/kemian-uutiskirjeen-arkisto/
mailto://toimitus@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/lehti/
http://www.heureka.fi
http://lehti.luontoportti.fi/fi/uutiset/sodanjulistus-jattiputkea-vastaan
http://www.luontoportti.fi

