
     

      
    

UUTISKIRJE 1/2017 12.1.2017

KEMIA
Kemi

 Uutiskirje 2/17 
ilmestyy 2. helmikuuta. 
Ilmoitusvaraukset 26. tammikuuta.

 Uutiskirje 3/17 
ilmestyy 23. helmikuuta. 
Ilmoitusvaraukset 16. helmikuuta.

 Uutiskirje 4/17 
ilmestyy 16. maaliskuuta. 
Ilmoitusvaraukset 9. maaliskuuta.

Lisätietoja ja varaukset:
jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
puh. 040 770 3043

irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi 
puh. 040 827 9778

Ilmoita edullisesti yli 4 600  
tilaajalle! Löydät uutiskirjeen aikataulut 
ja hinnat täältä.

Vuodenvaihteesta käynnistynyt teollisuuden 
uusi energiatehokkuussopimuskausi jatkuu 
vuoteen 2025 asti. Edellinen kausi 2008–2016 
oli alalle erittäin tuloksekas, kertoo Kemian-
teollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Kemianteollisuus säästi energiaa yli 800 
gigawattituntia, investoi lähes 90 miljoonaa 
euroa energiatehokkuuteen ja toteutti lähes 600 
erilaista energiatehokkuustoimenpidettä.”

Toimenpiteillä on merkitystä, sillä kemian-
teollisuuden osuus Suomen kaikesta energi-
ankäytöstä on kahdeksan prosenttia. Tehokas 
energiankäyttö vähentää mm. ilmastonmuu-
tosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Borealis Polymers Oy liittyi vapaaehtoiseen 
energiansäästöohjelmaan jo vuonna 2003, ker-
too energiapäällikkö Jaakko Hyvönen. Hänen 
mukaansa helpot toimenpiteet on jo tehty, ja 

Satoja energiatekoja, satoja säästettyjä gigawattitunteja

Kemianteollisuus ahkeroi 
energiatalkoissa

 Kemianteollisuus jatkaa uudella sopimuskaudella mittavia investointejaan  
energiatehokkuuteen. Työ on palkitsevaa, sillä samalla kertaa säästyy energiaa, 
ympäristöä ja euroja.

www.hosmed.fi
info@hosmed.fi 
Puh. 020 7756 330

 Satoja tuhansia kirjastospektrejä
 Komponenttien erottelu seoksista
 Vastaus alle 5 sekunnissa
 Ohjelmiston automatisointi asiakkaan  

tarpeiden mukaan
 Lähi-, keski- ja kauko-IR

Seokset FTIR:llä. Ongelma?

Esimerkki seosten mittaamisesta:
http://hosmed.fi/tuotteet/materiaalitutkimus/specta/

INTUVO – Agilentin asiakkaiden 
suunnittelema GC-laitteisto!
•	Ei	ferruleita,	ei	nutteja	eikä	vuotokohtia	(helppokäyttöisyys)	
•	Chip-teknologia	(helppokäyttöiset	esikolonnit	ja	venttiilit	osana	menetelmää)
•	Inerttisyys,	jollaista	ei	ole	aiemmin	ollut	(herkkyys,	toistettavuus	ja	tarkkuus)	
•	Levykolonni,	jossa	suora	lämmitys	(nopeus	ja	pitkä	käyttöikä)	
•	Hipaisunäyttö	uudella	käyttöliittymällä	(kaikki	yhdellä	silmäyksellä)	
•	Vallankumouksellinen	OpenLab	CDS	2	-ohjelmisto,	jossa	mm.	Agilentin	
patentoima	älykäs	integrointipallo,	peak	explorer	ja	helppo	raportointi

Click. Run. Analyse.

Ilmoittaudu Intuvo-seminaareihin 
TÄSTÄ!

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

• VIHREÄT SIVUT
• D-vitamiinin puutos lisää 
 kroonisen päänsäryn riskiä 
• Fermentointi tuottaa leipään 
 B-vitamiinia
• Alalla tapahtuu 
• Uusi hankintalaki astui voimaan
• Ympäristöjen ääripäät herkimpiä 
 ilmastonmuutokselle 
• Nesteen uutuusdiesel on 
 sataprosenttisesti jätettä
• Teollisuuden jätelämmöstä 
 energiaa kaukolämpöön
• Kullan tuotanto: Syanidi voidaan 
 korvata tiosulfaatilla 
• Tiedeakatemia palkitsi  
 nanotieteen tutkijan
• Tieteen päivillä pohditaan 
 nanoteknologian rajoja
• PALVELURUUTU

mailto:jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
mailto:irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
http://www.hosmed.fi/
mailto:info@hosmed.fi
http://www.hosmed.fi/
http://hosmed.fi/tuote/mikroanalytiikka/
http://hosmed.fi/tuote/mikroanalytiikka/
http://www.agilent.com/en-us/promotions/agilent-intuvo-nordic
http://www.agilent.com/en-us/promotions/intuvo
http://www.agilent.com/home
http://www.luma.fi/kemma/2073
http://www.luma.fi/
http://chemicalwatch.com/home
http://chemicalwatch.com/home
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Lue lisää TESCANin laitteista…  

•  nopea asennus ja käyttöönotto
•  käyttäjien koulutus suomen kielellä
•  asiantunteva tuki laitteen käyttäjille
•  huolto nopeasti saatavilla, myös paikan päällä
•  vuosihuoltosopimukset ja määräaikaishuollot  
 kohtuuhintaan

Elektronimikroskoopit:  
SEM, FEG-SEM, FIB-SEM  
kotimaiselta toimittajalta

info@finfocus.fi
p.  010 328 9980

Piristystä arkipäivään.
Tilaa maksuton 

Ajatusten Aamiainen 
sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi

ASENNE RATKAISEE. AINA.

Viehätys hakusessa

Nelivuotias Veera oli kylässä 
tätinsä luona. Illalla tyttö katseli 
tädin puolison koikkelehtimista 
lökäpöksypyjamassa ja totesi 
kriittisesti: ”On se seksi kaukana 
tuostakin miehestä.”

Linda

”Suorapostitus  
tavoitti oikean  
kohderyhmän.”

KEMIA
Kemi

nyt edetään jatkuvan paranta-
misen tietä. 

”Käymme pari kertaa vuo-
dessa kaikissa laitoksissa ar- 
vioimassa tilanteet ja uusien 
ideoiden toteutuskelpoisuu-
den. Parhaillaan teemme laa-
jaa energia-analyysiä Por-
voon-laitoksistamme.”

”Vuonna 2015 otimme aro-
maattiyksikössä käyttöön 
kuumaöljyuunin, joka tuottaa 
lämpöä tislausprosessiin pal-
jon entistä paremmalla hyö-
tysuhteella”, Hyvönen havain-
nollistaa. 

”Investointi maksoi 24 mil-
joonaa euroa, mutta sen takai-
sinmaksuaika on vain viitisen 
vuotta.”

”Nyt on käynnissä 40 mil-
joonan euron hanke, jolla 
parannetaan propeenituotan-
toa. Tislausprosessissa otetaan 
käyttöön uusi lämpöpumppu, 
joka vähentää kiehutushöy-
ryn ja jäähdytysveden tarvetta 
ja tehostaa siten energiankäyt-
töä.”

”Pienelläkin viilauksella 
tienaa paljon”

Hyvösen mukaan yhtiössä 
on säästetty energiainves-
tointien ansiosta kymmenen 
viime vuoden aikana jopa 200 
gigawattituntia energiaa ja 7 
miljoonaa euroa.

”Työ on palkitsevaa, sillä 

energiankulutuksessa prosen-
tin osiakin viilaamalla voi tie-
nata paljon euroja. Energia-
tehokkuuteen investointi on 
myös melko riskitöntä, sillä 
säästöjä syntyy aina kun lai-
tos käy.”

Vapaaehtoisuuteen pohjau-
tuvat energiatehokkuussopi-
mukset ovat valtion ja toimi-
alojen yhdessä valitsema keino 
täyttää kansainväliset velvoit-
teet ilman uutta lainsäädän-
töä. Suomi on sitoutunut tiuk-
koihin tavoitteisiin neljällä 
vuoteen 2025 jatkuvalla sopi-
muksella, jotka kattavat elin-
keinoelämän, kiinteistöalan, 
kunta-alan ja lämmityspoltto-
nesteiden jakelun.

Timo Leppä muistuttaa, että 
kemia tarjoaa monia ratkai-
suja entistä parempaan ener-
giatehokkuuteen. 

”Kemian avulla voimme 
kehittää uusia voimanlähteitä, 
tehostaa energian varastointia 
ja talteenottoa sekä pienen-
tää energiankulutustamme. Jo 
nyt energiaa voidaan tuottaa 
auringosta, aalloista, tuulesta 
ja jätteistä.”

Jaakko Hyvönen ei halua 
päästä kotonakaan eroon 
energiatalkoista.

”Muutimme joulukuussa 
uuteen paritaloon. Led-lam-
put ovat jo katoissa, ja seu-
raavana hankintalistalla on 
ilmalämpöpumppu”, energia-
päällikkö hymyilee. 

Leena Laitinen
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Borealis Polymersin olefiiniyksi-
kössä otetaan pian käyttöön uu-
si lämpöpumppu, joka parantaa 
propeenituotannon energiate-
hokkuutta.

Joko tunnet 
Uusiouutiset?
Uusiouutiset on kierto- ja  
biotalouden erikoislehti ja  
tärkein kotimainen 
tietolähde ympäristöalalla  
toimiville. 

Nyt etuhintaan  
Kemian Seurojen ja  
Loimu-liiton jäsenille!
Kestotilauksen jäsenetuhinta  
vain 69 euroa. Lehden tilausmaksun  
voi vähentää verotuksessa.

Tutustu ja tee tilaus: 
www.uusiouutiset.fi  
> Tilausasiat

Osta itsellesi tai lahjaksi!

Tilaa nyt 
työpaikallesi!

”Luettavaa, jota  
ei löydy muualta.”

http://www.tescan.com/
http://www.positiivarit.fi/
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/suorapostitus/
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/suorapostitus/
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/energiatehokkuussopimukset/
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/energiatehokkuussopimukset/
http://www.uusiouutiset.fi/tilausasiat/
http://www.tttlehti.fi/
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Kaikki tarvitsemasi Kemia- 
lehden verkkopalvelusta!

Vihreät sivut 
uudistuivat!

Lisätietoja ja varaukset:
jaana.koivisto@kemia-lehti.fi

puh. 040 770 3043
irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi 

puh. 040 827 9778

Tehokasta ja edullista 
näkyvyyttä!

Klikkaamalla yrityksen nimeä 
pääset suoraan ao. yrityksen 

hakemistotietoihin!

KLIKKAA JA TUTUSTU

BASF Oy

Bergius Trading AB

Borealis Polymers Oy

Busch Vakuumteknik Oy

Dosetec Exact Oy

Elomatic Oy 

Innovatics

Insteam Consulting Oy

Kaluste-Projektit Oy

KBR Ecoplanning Oy

Kiilto Oy

Labtium Oy

Metrohm Oy

Nab Labs Oy

PANalytical B.V.

PerkinElmer

Ramboll Analytics

Seppo Laine Oy

Skalar Analytical B.V.

Software Point Oy

Suomen Lämpömittari Oy

Tankki Oy

Testware Oy

Valmet Automation Oy

VWR International Oy

Wacker-Kemi AB

Job Name: WATR19259_Xevo TQ-XS_Kemia Kemi_140x60mm_DBmec.indd

Trim: 140mm X 60mm 

Bleed: N/A 

Live:  

Colors: 4C 

Scale: 100% 

Publication:  

Other:   

 10-11-16 

SPECS

RELEASE DATE

APPROVALS

PM: 

MK: 

PP: 

QA: 

AD: 

CW: 

CD: 

ST: 

QR Code Check iPhone DROID

Lisätiedot:
Waters Finland
Daniel Lindroos
(09) 5659 6288

XEVO® TQ-XS
INTRODUCING

Expand What’s Possible

D-vitamiinin puutos voi nos-
taa kroonisen päänsäryn riskiä. 
Näin kertoo Itä-Suomen yli-
opistossa tehty tutkimus, jonka 
tulokset julkaistiin Scientific 
Reports -lehdessä.

Kuopiolaistutkijat selvitti-
vät kalsidiolin eli D-vitamii-
nin pitoisuuden seerumista 

D-vitamiinin puutos lisää
kroonisen päänsäryn riskiä

Särkeekö taas päätä? 
D-vitamiinin riittävä 
saanti voi tuoda vaivaan 
helpotusta.

noin 2 600:lta 42–60-vuotiaalta 
mieheltä. Samalla kartoitettiin 
päänsäryn esiintyminen tutkit-
tavilla.

Peräti 68 prosentilla miehistä 
kalsidiolipitoisuus oli alle 50 
nanomoolia litrassa, joka on 
D-vitamiinipuutoksen raja.

Tutkittava joukko jaettiin nel-

jään ryhmään vitamiinipitoi-
suuden mukaan. Paljastui, että 
kroonisesta päänsärystä rapor-
toivat eniten ne, joiden veressä 
oli vähiten D-vitamiinia. Alim-
malla ryhmällä oli yli kaksi ker-
taa enemmän viikoittain toistu-
via päänsärkyjä kuin ylimmän 
ryhmän miehillä.

Lisäksi kroonista päänsärkyä 
esiintyi enemmän niillä, jotka 
oli tutkittu muulloin kuin kesä–
syyskuussa. Seerumin keski-
määräiset D-vitamiinipitoisuu-
det ovat auringon uvb-säteilyn 
ansiosta kesällä suuremmat 
kuin talviaikaan.

Tutkimus vahvistaa käsitystä 
niukan D-vitamiinin saan-
nin yhteydestä lisääntyneeseen 
kroonisten sairauksien riskiin. 
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Kasvissyöjän elämä helpottuu, jos 
tärkeän vitamiinin saa vaikkapa 
leivästä tai jogurtista.

B12-vitamiinia saadaan luontai-
sesti vain eläintuotteista, mutta 
Helsingin yliopiston tutkijat 
ovat keksineet keinon lisätä 
elintärkeää vitamiinia myös 
kasviperäisiin elintarvikkeisiin.

Menetelmä perustuu käy-
misprosessiin eli fermentoin-
tiin sekä emmentaljuuston Pro-
pionibacterium freudenreichii 
-bakteeriin.

”Kun valitaan oikeat mikro-
bikannat ja säädetään olosuh-
teet sopiviksi, bakteeri saadaan 
tuottamaan solujensa sisään 
runsaasti B12-vitamiinia”, ker-
too professori Vieno Piironen.

Fermentointi tuottaa
leipään B-vitamiinia

B12-vitamiinia tuottavia 
mikrobeja voidaan kasvattaa 
esimerkiksi vilja- tai härkäpa-
pupohjaisella alustalla. Alustoja 
voidaan hyödyntää vaikkapa 
leivän tai jogurttityyppisten 
tuotteiden ainesosina. Tutki-
joiden mukaan fermentoinnin 
avulla voidaan tuottaa monia 
muitakin B-vitamiineja.

B12-vitamiinia tarvitaan her-
moston ylläpitoon ja verisolu-
jen muodostukseen. Kasvissyö-
jät ovat tähän saakka joutuneet 
syömään lisäravinteita tai pille-
reitä vitamiinintarpeensa tyy-
dyttämiseksi. 

http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/
mailto:jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
mailto:irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=basf&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=berg&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Borealis&cn-cat=&cn-pg=1&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=bus&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=Elomatic&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Innovatics&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Insteam&cn-cat=&cn-pg=1&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=KBR+Ecoplanning+Oy&cn-cat=&cn-pg=1&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Kiilto&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Labtium&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Metrohm&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Nab+Labs&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=Seppo+Laine&cn-cat=&cn-pg=1&cn-pg=1
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=Testware&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Valmet&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.waters.com/waters/nav.htm?cid=134889751&xcid=ext4605
http://www.nature.com/articles/srep39697.epdf?author_access_token=RGK9H0te4uwb-TDy6DwojtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NsPDh-xDEYwq9qUBQbjavInZ33NjV7Z0386ZFesCQYPJtWKVUjtZevwxSqRba9n0mW0N_MdN0mP5Sq4hqO6pOX
http://www.nature.com/articles/srep39697.epdf?author_access_token=RGK9H0te4uwb-TDy6DwojtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NsPDh-xDEYwq9qUBQbjavInZ33NjV7Z0386ZFesCQYPJtWKVUjtZevwxSqRba9n0mW0N_MdN0mP5Sq4hqO6pOX
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Ilmoita edullisesti kemian ammattilaisille. Kemia-lehden  
uutiskirjeellä on jo yli 4 600 tilaajaa! Katso uutiskirjeen  
hinnasto ja aikataulut täältä.

ALALLA TAPAHTUU
Luma-tapahtumia
Tieteen päivät 2017
Helsinki 11.–15.1.2017 

Valtakunnalliset LUMA-viikot
Eri puolilla Suomea 23.1.–5.2.2017

Koe talvi – lumipuuhia ja liikettä -koulutus 
Espoo 2.2.2017

EDUCA 2017
Helsinki 27.–28.2.2017

Lisätietoja näistä ja muista Luma-tapahtumista löydät täältä.

ChemBio Finland 2017 
Helsinki 29.–30.3.2017 

Varaa nyt oma osastopaikka kemian alan odotetusta ykkös- 
tapahtumasta! Lue lisää täältä.

Kemian Päivät 2017 
Helsinki 29.–30.3.2017 

Veloituksettoman ohjelman teemoina ovat mm. uusiutuva energia, 
kemikaalit kiertotaloudessa, moderni analytiikka, termoanalyysi, 
laboratoriokentän muuttuvat osaamistarpeet sekä ammatinvalinta 
ja työelämätaidot. 

Lue lisää tästä ja ilmoittaudu vuoden ykköstapahtumaan!

Kemian Päiville 1.3.2017 mennessä ilmoittautuneiden kesken arvo-
taan palkintoja!

Muovi & Pakkaus 2017
Lahti 20.–21.4.2017 

Kaikki muovista ja pakkauksista kahdessa päivässä!  
Lue lisää täältä. 
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Julkisia hankintoja säätelevän 
lain uudistus on valmistunut. 
Uusi hankintalaki astui voi-
maan vuodenvaihteessa.

Hankintalaki velvoittaa jul-
kisyhteisöt kilpailuttamaan 
hankintansa avoimesti, tasa-
puolisesti ja syrjimättömästi. 
Uudistuksen tarkoitus on myös 
sujuvoittaa hankintoja ja sel-
keyttää kilpailutusprosessia.

Tavara- ja palveluhankin-
tojen kilpailutuksen kynnys-
arvo nousi uudistuksen myötä 
30 000 eurosta 60 000 euroon. 
Sosiaali- ja terveyspalveluista 
on kilpailutettava yli 400  000 
euron arvoiset hankinnat, kun 
raja aiemmin oli 100 000 euroa.

Hankkijalla on oikeus suora-
hankintaan muun muassa sil-

Uusi hankintalaki
astui voimaan

loin, jos se ei ole saanut osal-
listumishakemuksia avoimessa 
menettelyssä tai mikäli hankin-
nan voi teknisistä syistä toimit-
taa vain tietty toimittaja.

Lisäksi hankintayksikkö voi 
sulkea tarjoajan kilpailutuk-
sen ulkopuolelle esimerkiksi 
tapauksissa, joissa kyseisen tar-
joajan aiempi toimitus on osoit-
tautunut puutteelliseksi.

Kemia-lehti kirjoitti lakiuu-
distuksen tavoitteista ja valmis-
telusta numerossa 1/2016. 

Muun muassa laboratorio-
laitteiden hankinnan on 
määrä jatkossa sujua aiempaa 
joustavammin. Sc
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http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
http://www.luma.fi/tapahtumat/
http://chembio.messukeskushelsinki.fi/
http://kemianseurat.fi/kemia/kemian-paivat/
http://www.lahdenmessut.fi/fi/tapahtuma/muovipakkaus-2017
http://yara.com/careers/
http://yara.com/careers/
http://www.kemia-lehti.fi/wp-content/uploads/2016/02/Uusi_hankintalaki_valmistuu_Kemia-lehti_10_02_2016.pdf
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»Haemme Terrafamen kaivokselle Sotkamoon

 ▪ Tutkimusteknikkoa tutkimus- ja kehitysosastolle
 ▪ Prosessi-insinööriä bioliuotus- ja vesienhallintaosastolle
 ▪ Tutkimusinsinööriä hydrometallurgiseen tutkimukseen
 ▪ Sähkö-automaatioasentajia

 ▪ Turvallisuusinsinööriä
 ▪ Projektipäällikköä 
 ▪ Projekti-insinöörejä

Tarjoamme monipuolisen tehtäväkentän mielenkiintoisessa toimintaympäristössä ja 
mahdollisuuden päästä kartuttamaan osaamista vastuullisessa tehtävässä. Samalla pääset 
näköalapaikalle suomalaiseen kaivosteollisuuteen.

Lisää tietoa tehtävistä löydät verkkosivuiltamme terrafame.fi/meille-toihin

Lähetä vapaamuotoinen hakemus palkkatoiveineen 
osoitteeseen rekry@terrafame.fi 22.1.2017 mennessä.  
Otsikoi viestisi hakemasi tehtävän nimikkeellä.

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, kobolttia ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan 
ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. Terrafamen omistaa 
Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

Ilmastonmuutoksen vaikutuk-
set luonnon monimuotoisuu-
teen riippuvat ympäristön laa-
dusta. Herkimpiä muutokselle 
ovat täysin luonnontilaiset ja 
toisaalta ihmisen äärimmilleen 
muokkaamat ympäristöt, ker-
too tuore tutkimus.

Ympäristöjen ääripäät
herkimpiä ilmastonmuutokselle

Helsingin yliopiston, Suomen 
ympäristökeskuksen ja kiinalai-
sen Nanjingin instituutin tutki-
joiden aineistona olivat satojen 
vuoristoalueiden bakteeriyhtei-
söt.

”Tulokset osoittavat, että 
trooppisten alueiden baktee-
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Kiinalainen vuoristopuro Yunnanin provinssissa Yubengin kylässä.  
Puron vedenlaatuun vaikuttavat läheinen asutus ja maatalouden  
ravinnepäästöt.

riyhteisöt ovat korkealla vuo-
ristossa samankaltaisia kuin 
esimerkiksi arktisella alueella. 
Lämpötila- ja veden rehevyys-
tason muutosten seurauksena 
eliöyhteisöissä tapahtuu huo-
mattavia muutoksia, ja rehe-
vöitymisen voimistuessa moni-
muotoisuus köyhtyy”, kertoo 
apulaisprofessori Janne Soini-
nen.

Tutkimuksen mukaan poh-
joisen erittäin karut eli niuk-
karavinteiset vesistöt reagoivat 
nopeasti ilmaston muuttumi-
seen. Kun ilmasto lämpenee, 
kylmään sopeutuneet lajit taan-
tuvat.

Tutkijat pitävät ainoana 
hyvänä uutisena sitä, että 
luonnon monimuotoisuus voi 
ilmaston lämmetessä aluksi 
jopa kasvaa. Se johtuu lämpi-
mässä viihtyvien lajien lisään-
tymisestä. Myöhemmin moni-
muotoisuus kuitenkin kääntyy 
laskuun. 

Suomalaisille 
naisille
innovaatio-
palkinto
Eduskunta perustaa naisille 
suunnatun innovaatiopalkin-
non. Palkinnolla juhlistetaan 
yleisen ja yhtäläisen äänioi-
keuden 110-vuotista historiaa. 
Palkinto myönnetään naiselle 
tai naisista koostuvalle ryh-
mälle tieteellisesti merkittä-
västä innovaatiosta tekno-
logian tai talouden alueella. 
110 000 euron arvoinen pal-
kinto myönnetään vuosina 
2017, 2018 ja 2019.

Organisaatiot voivat nimetä 
tämänvuotisia palkintoeh-
dokkaita helmikuun loppuun 
asti. Nimeämiset ottaa vas-
taan Tekniikan Akatemia TAF 
osoitteessa www.taf.fi/inno-
vaatiopalkinto.facebook facebook facebook facebook facebook 

facebook facebook facebookwok facebook facebook 
facebook facebook facebook facebook facebook

facebook facebook facebook facebook face-
book facebook facebook facebookwok facebook face-

book 
facebook facebook facebook facebook facebook

facebook facebook facebook facebook face-
book facebook facebook facebookwok facebook face-
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KLIKKAA JA TYKKÄÄ!

Kemia-lehti on 
facebookissa!

mailto:rekry@terrafame.fi
http://www.taf.fi/innovaatiopalkinto
http://www.taf.fi/innovaatiopalkinto
http://www.facebook.com/kemialehti
https://www.terrafame.fi/meille-toihin.html
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Onko ammattiliittosi 
LOIMU, TEK, OAJ tai UIL?

Tilaa Kemia-lehti jäsenetuhintaan:
http://www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/lehti/

Apurahoja myönnetään seuraaviin 
tarkoituksiin:
• kemian opetukseen ja tutkimukseen 
• kemian tulosten ja sovellusten tunnetuksi  

tekemiseen
• kemian kotimaiseen ja kansainväliseen 

yhteistyöhön
• kemian sanastotyöhön
• kemian historian tutkimukseen sekä 
• kemian alan museo- ja näyttelytoimintaan  

Apurahaa haetaan sähköisesti osoitteessa:  
www.kordelin.fi/apurahat_erillisrahastot 
Hakuaika päättyy 30.1.2016.

Lisätiedot:
Suomalaisten Kemistien Seura
arkisin klo 9–16  
puhelin 010 425 6302

Julistetaan haettavaksi

ALFRED KORDELININ 
SÄÄTIÖN GUST. KOMPAN 
RAHASTON APURAHAT

Hakuaika päättyy 31.1.2017.
www.kordelin.fi | kaupunki- ja kohderahastot

Neste on tuonut kokonaan jät-
teistä ja tähteistä valmistetun 
uusiutuvan dieselinsä myös 
Suomen markkinoille. Poltto-
aineen myynti käynnistyi pää-
kaupunkiseudun kuudella lii-
kenneasemalla 9. tammikuuta. 
Muun muassa osa Lassila & 
Tikanojan jäteautoista siirtyi 
samalla uutuusdieselin käyttä-
jiksi.

Suomalaisyhtiön satapro-
senttista jätedieseliä myydään 
jo Ruotsissa ja Kaliforniassa. 
Suomenkin myyntiverkostoa 
on yhtiön mukaan tarkoitus 
laajentaa.

Uuden Neste MY -jätediese-
lin käyttö ei vaadi muutoksia 
ajoneuvoihin, ja sitä voidaan 
lisätä polttoainesäiliöön missä 
tahansa sekoitussuhteessa. 
Diesel syntyy yhtiön itse kehit-
tämällä teknologialla, jonka 
avulla liki mikä tahansa jäte-
rasva tai kasviöljy muuntuu lii-
kennepolttoaineeksi.

Kokonaan jäteraaka-aineista 
tehdyn dieselin elinkaariaikai-
set kasvihuonekaasupäästöt 
voivat yhtiön mukaan olla jopa 
90 prosenttia pienemmät kuin 
perinteisen fossiilisen polttoai-
neen. 

Nesteen uutuusdiesel on
sataprosenttisesti jätettä
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Neste on kehittänyt teknologian, jonka ansiosta uusiutuvan dieselin 
raaka-ainepohja on laajentunut käsittämään jo toistakymmentä erilais-
ta ainetta.

Kaukolämmön energiatehok-
kuutta voitaisiin lisätä reilusti 
hyödyntämällä kaukolämpö-
verkostossa teollisuuden yli-
lämpöä. Samalla vähennettäi-
siin keskitetyn lämmön tarvetta 
noin kolmannes ja päästöjä jopa 
50 prosenttia.

Tähän tulokseen tulevat teol-
lisuuden ja tutkimuksen asian-
tuntijat, jotka hakivat visioita 
tulevaisuuden energiatehok-
kuudesta. Hanketta koordinoi 
teknologian tutkimuskeskus 
VTT.

VTT:n mukaan markki-
noille on jo tullut toimijoita, 
jotka sekä kuluttavat että tuot-
tavat energiaa. Tukholma hyö-

Teollisuuden jätelämmöstä
energiaa kaukolämpöön

dyntää kaukolämpöverkossaan 
esimerkiksi kauppojen kylmä-
laitteiden tuottamaa lämpöä. 
Suomessa vastaavan kokeilun 
on aloittanut espoolainen Jor-
vin sairaala.

Hyvin potentiaalisia kauko-
lämpöverkon kumppaneita ovat 
etenkin datakeskukset. Niiden 
on poistettava liikalämpöä, joka 
voidaan ohjata kaukolämmön 
menovesiputkeen. Datakeskuk-
set tuottavat lämpöä tasaisesti 
ilman kausivaihteluja. 

Myös kauppojen kylmälaitteiden 
tuottamaa lämpöä voitaisiin syöt-
tää kaukolämpöverkostoon. Sc
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http://www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/lehti/
http://kordelin.fi/apurahat-2/kaupunki-ja-kohderahastot/
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Suomalaislähtöinen antibiootti
kliinisiin kokeisiin
Suomesta alkunsa saanut uudenlainen antibioottilääkeaihio on 
edennyt kliinisiin kokeisiin. Suomalaisen Northern Antibiotics 
Oy:n kehittämä molekyyli herkistää useita merkittäviä taudinai-
heuttajabakteeriryhmiä antibiooteille, joille ne ovat luonnostaan 
vastustuskykyisiä. Lääkkeen kehitystä vie eteenpäin yhdysvalta-
lainen Spero Therapeutics, joka lisensioi keksinnön suomalaisyh-
tiöltä alkuvuodesta 2015.

Orion ja Wisconsinin
yliopisto yhteistyöhön
Lääkeyhtiö Orion ja yhdysvaltalainen Wisconsinin yliopisto ovat 
sopineet strategisesta yhteistyöstä. Sopimuskumppanit tutkivat 
yhdessä Wisconsinin yliopiston alustavasti tunnistamia kohde- 
proteiineja, joista on tarkoituksena kehittää uusia syöpälääkkeitä. 
Wisconsinin yliopisto on maailman johtavia yliopistoja biotietei-
den tutkimuksessa ja teknologiakehityksessä.

Oriolan jakeluun uusia
harvinaislääkkeitä
Oriola on aloittanut Sobi-yhtiön (Swedish Orphan Biovitrum) lääk-
keiden jakelun Suomessa. Sobi on kansainvälinen harvinaissai-
rauksiin keskittynyt terveydenhuollon yritys, jonka tuotevalikoima 
keskittyy lähinnä hemofilian sekä tulehduksellisten ja geneettis-
ten sairauksien hoitoon. Sobi markkinoi myös muita erikois- ja 
harvinaissairauslääkkeitä.

Nesteelle lisätilaa
Alankomaissa
Neste ostaa entisen biodiesellaitoksen Alankomaiden Sluiskilista. 
Yhtiö käyttää laitosta uusiutuvien raaka-aineiden varastointiin ja 
esikäsittelyyn. Sluiskilista raaka-aineet lähtevät Nesteen uusiutu-
van dieselin jalostamoihin. Yhtiön mukaan laitoksen osto mah-
dollistaa uusiutuvan dieselin raaka-ainepohjan laajentamisen 
entisestään. Monet uudet raaka-aineet ovat vaikeasti jalostettavia 
jätteitä ja tähteitä, jotka edellyttävät hyvää esikäsittelyä.

Myrkyllinen syanidi on mah-
dollista korvata ympäristölle 
turvallisemmalla tiosulfaatilla 
kullan tuotannossa. Näin kul-
lan tuotantoprosessista saadaan 
sekä haitattomampi että tehok-
kaampi.

Asia selvitettiin Lappeenran-
nan teknillisessä yliopistossa 
tehdyssä väitöstutkimuksessa. 
Tutkimus osoittaa, että käyt-
tämällä tiosulfaattia syanidin 
sijaan kemikaalien kulutus voi-

Professori Peter Liljeroth Aal-
to-yliopistosta on saanut Suo-
malaisen Tiedeakatemian jaka-
man Väisälän palkinnon.

Liljerothin tutkimusalue on 
kokeellinen nanotiede. Hänen 
ryhmänsä on kunnostautu-
nut erityisesti nanorakentei-
den hallitussa valmistuksessa 
sekä niiden kuvantamisessa ja 
karakterisoinnissa. Liljerothin 
mittaukset paljastavat atomien 
ja molekyylien rakenteen ja 
elektronitiheydet ennennäke-
mättömällä tavalla, palkitsija 
kiittää.

Esimerkkejä ryhmän viime-
aikaisista saavutuksista ovat 
kaksiulotteiset grafeeninauhat 
ja yhdistelmärakenteet, jotka 
on valmistettu atomien tark-
kuudella hyödyntämällä kas-
vualustan pinnan polymerisaa-
tioreaktioita.

Väisälän palkinnon saivat 
myös Ilmatieteen laitoksen 
professori Minna Palmroth 
sekä akatemiatutkija Kaisa 
Matomäki Turun yliopistosta. 

Kullan tuotanto:

Syanidi voidaan
korvata tiosulfaatilla

Kultaa tuotetaan 
tulevaisuudessa 
entistä turvalli-
semmin.

Tiedeakatemia palkitsi
nanotieteen tutkijan

Nanotieteilijä Peter Liljeroth on 
saanut tutkimushankkeelleen 
kilpaillun European Research 
Councilin (ERC) rahoituksen.

Palmroth on kehittänyt ensim-
mäisenä maailmassa avaruus-
sään simulaatiomallin, joka 
kattaa koko maan lähiavaruu-
den. Matomäki on analyytti-
seen lukuteoriaan paneutunut 
matemaatikko.

Väisälän palkinto myönne-
tään uransa aktiivivaiheessa 
olevalle, kannuksensa jo hank-
kineelle tutkijalle. Palkinnon 
suuruus on 15 000 euroa. 

daan pitää vähäisenä, ja proses-
sikemia on hallittavissa.

Kullantuotannon ongelmia 
ovat etenkin suuri kemikaa-
likulutus, vaikeasti hallittava 
prosessikemia ja kullan talteen-
ottoon liittyvät haasteet. Tio-
sulfaattiliuotuksen tehokkuus 
korostuu erityisesti tapauksissa, 
joissa raaka-aine sisältää hiiltä 
tai kuparia. Syanidin käyttö 
tulee silloin kalliiksi.

Tätä nykyä kaivoksissa käyte-

tään lähes yksinomaan syanidia 
kullan liuottamiseen hienoksi 
murskatusta rikasteesta. Syani-
din myrkyllisyys lisää kuitenkin 
painetta löytää vaihtoehtoisia 
menetelmiä ja aineita.

Väittelijä Matti Lampisen 
mukaan tiosulfaattiliuotus voi 
aloittaa kullan tuotannossa 
uuden aikakauden. Kehitteillä 
on myös kloridipohjaisia mene-
telmiä. 

Shelliltä miljoonasijoitus
suomalaisyritykseen
Kuopiolainen Rocsole Oy on saanut miljoonaluokan sijoituksen 
öljyjätti Shelliltä. Itä-Suomen yliopistosta alkunsa saanut, vuonna 
2012 startannut Rocsole on kehittänyt sensorilaitteen, jolla voi-
daan tunnistaa ja mitata merenalaisten öljyputkien saostumat. 
Tomografiakuvantamiseen perustuva laite ei vahingoita putkea 
eikä häiritse sen toimintaa.

http://www.acadsci.fi/apurahat-ja-palkinnot/vaisalan-palkinto/217-suomalaisen-tiedeakatemian-vaisalan-palkinnot-2016.html
http://www.acadsci.fi/apurahat-ja-palkinnot/vaisalan-palkinto/217-suomalaisen-tiedeakatemian-vaisalan-palkinnot-2016.html
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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 uutiskirje: 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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Teemoina: Laboratoriot 
 Teknokemia 
 Terveys 

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET:
jaana.koivisto@kemia-lehti.fi 
puh. 040 770 3043

Ilmoita Kemia-lehden teemanumerossa!
Numero 1/2017 

ilmestyy 8. helmikuuta 
Varaukset viimeistään 19. tammikuuta.

KEMIA
Kemi

Nanotiede on viime vuosikymme-
ninä kehittynyt valtavin harppauk-
sin, mutta missä menevät nanotek-
nologian rajat? Onko pohjalla yhä 
tilaa? Entä ovatko nanolääkkeet 
riski?

Asiaa puidaan Helsingissä järjes-
tettävillä Tieteen päivillä perjan-
taina 13. tammikuuta. Turun yli-
opiston tutkija Pia Damlin kertoo 
hiilen notkeista nanorakenteista, 
Aalto-yliopiston Mauri Kostiainen 
biomolekyyleistä nanomateriaalien 
rakennusaineina ja Jyväskylän yli-
opiston Hannu Häkkinen nano-
kullan monista mahdollisuuksista.

Lauantain 14. tammikuuta 

aiheena ovat muun muassa kestä-
vät elintarvikkeet ja kestävä ruoka-
valio. Voinko syödä terveeksi paitsi 
itseni myös ympäristön, kysyy pro-
fessori Mikael Fogelholm Helsin-
gin yliopistosta. Luonnonvarakes-
kuksen tutkija Kirsi Silvennoinen 
puolestaan paljastaa, miksi ja miten 
haaskaamme ruokaa.

Tapahtuman päätöspäivänä 15. 
tammikuuta valokeilaan nousee 
synteettinen biologia. Aiheeseen 
johdattelee VTT:n ja Aalto-yli-
opiston tutkimusprofessori Merja 
Penttilä.

Tieteen päivien koko ohjelmaan 
voi tutustua täällä. 

Tieteen päivillä pohditaan
nanoteknologian rajoja Nanorakenteet ovat 

notkeita, mutta onko 
niilläkin rajansa?
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http://suomalaistenkemistienseura.fi
http://www.kty.fi
http://www.finskakemistsamfundet.fi
http://www.uusiouutiset.fi/
http://www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/uutiskirje/
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/
mailto:jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
http://www.tieteenpaivat.fi/

