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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

 Helsingin seudun ympäristöpalveluiden HSY:n uusi biokaasulaitos on vihitty 
käyttöön. Espoon Ämmässuolla pääkaupunkiseudun biojätteestä syntyy nyt  
biokaasua ja kompostia.

Kemi

Pääkaupunkiseudun biojäte
muuntuu sähköksi ja lämmöksi

Uuden laitoksen mädätysreaktoreissa syntyy jat-
kossa vuosittain kuusi miljoonaa kuutiota bio-
kaasua. Kaasu ohjataan Ämmässuon omaan kaa-
topaikkakaasuvoimalaan, jossa se muutetaan 
energiaksi.

Reaktoreissa syntyvä kaasumäärä vastaa noin 
30 000 megawattituntia energiaa tai kolmea mil-
joonaa litraa bensiiniä.

HSY:n biojätteen käsittelyn toimintovastaavan 
Christoph Gareisin mukaan laitos on rohkea,  
ainutlaatuinen konsepti, joka sähkön ja lämmön 

tuotannosta saatujen tulojen ansiosta maksaa it-
sensä takaisin jo lähivuosina.

Murskaamon ja reaktoreiden toimintaa pääsee 
seuraamaan lasi-ikkunan takaa.

”Laitokselle tuotu biojäte ohjataan murskai-
meen, jossa muun muassa biojätepussit repeyty-
vät auki. Hieno aines, jota on noin 70 prosenttia 
jätteen koko määrästä, menee mädätysproses-
siin ja karkea aines kompostointiprosessiin”, Ga-
reis kuvailee.

Käytössä oleva osavirtamädätys on hänen 

 Uutiskirje 10/15 
ilmestyy 3. syyskuuta. 
Ilmoitusvaraukset 31. elokuuta.

 Uutiskirje 11/15 
ilmestyy 17. syyskuuta. 
Ilmoitusvaraukset 14. syyskuuta.

 Uutiskirje 12/15 
ilmestyy 8. lokakuuta. 
Ilmoitusvaraukset 5. lokakuuta.

Lisätietoja ja varaukset:
kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
puh. 044 539 0908

milla.sinisalmi@kemia-lehti.fi
puh. 040 766 1346

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

Ilmoita edullisesti yli 4 400  
tilaajalle! Löydät vuoden 2015 
kaikki aikataulut ja hinnat täältä.

www.waters.com/QDaLISÄTIEDOT >

Waters Finland/Liisa Kanner 09-5659 6288

MUUTA NYT LC/MS-MAAILMASI
YHDELLÄ NAPIN PAINALLUKSELLA

Esittelyssä ACQUITY  QDa -detektori

THE SCIENCE OF 
WHAT’S POSSIBLE.®

ismo.lokinoja@hosmed.fi
puh. 0207 756 338

Uutuustuote rakennemittauksiin
Stable Micro Systems -tekstuurianalysaattorit 
Hosmedilta

 Elintarvikkeiden rakennemittaukset
 Tarttuvuus- ja saumalujuusanalyysit liimoille ja teipeille
 Laadunvarmistus- ja rakennemittaukset kosmetiikalle
 Tabletin ja kapselin kovuusmittaukset lääketeollisuudessa

Tutustu käyttökohteisiin tästä linkistä.

Lisätietoa: 
Agilent Technologies Finland Oy, puh. 010 855 2465,
customercare_finland@agilent.com

Agilent-laitteessa 
aina ohjeet ja 
opastus vakiona. 

Katso uudet opetus- 
materiaalisivut ja löydä 
vinkkejä omaan työhösi!

• Alalla tapahtuu / Vihreät sivut
• Ekokem jakoi ennätysapurahat 
• Otaniemen ydinreaktorin taival   
 loppusuoralla 
• Uudenlainen haavasidos ehkäisee   
 tulehdusta
• Lukiolaisten verkkokurssi paneutuu  
 kestävään kasvuun
• Mäntyöljyn käyttö biopolttoaineeksi  
 tuhlausta 
• Akatemia rahoittaa    
 mineraalihankkeita
• Tampereella etsitään keliakian   
 merkkiaineita
• Yara satsaa Siilinjärven kaivokseensa 
• Biokuvantamisen kehittäjät   
 kokoontuvat Turussa
• Heurekassa maistellaan villiyrttejä
• Palveluruutu

http://www.labdig.fi
http://www.labdig.fi
mailto:kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
mailto:milla.sinisalmi@kemia-lehti.fi
mailto:irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
http://www.waters.com/waters/en_FI/ACQUITY-QDa-Mass-Detector-for-Chromatographic-Analysis/nav.htm?cid=134761404&xcid=x8160
http://www.hosmed.fi/
mailto:ismo.lokinoja@hosmed.fi
http://hosmed.fi/tuote/tekstuuri/
http://www.chem.agilent.com/en-US/Academia/Teaching-Tools/Pages/default.aspx
mailto:customercare_finland@agilent.com
http://www.home.agilent.com
http://www.chem.agilent.com/en-US/Academia/Teaching-Tools/Pages/default.aspx
http://www.chem.agilent.com/en-US/Academia/Teaching-Tools/Pages/default.aspx
http://www.chem.agilent.com/en-US/Academia/Teaching-Tools/Pages/default.aspx
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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

2

European business briefing

Piristystä arkipäivään.
Tilaa maksuton 

Ajatusten Aamiainen 
sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi

ASENNE RATKAISEE. AINA.

Jokainen äänellään
Lauloin illalla tyttärelleni 
sängyssä. Viisivuotias kuunteli 
hetken ja tokaisi sitten kan-
nustavasti: ”Yskäses äiti vähän, 
jos se kuulostais sitte parem-
malta.”

M-L

Helsingin yliopiston kemian 
laitoksella toimiva moderni  

kemian oppimisympäristö tukee 
opetusta kaikilla asteilla, lisää 

alan tunnettavuutta ja vahvistaa 
myönteisiä mielikuvia kemiasta.

www.kemianluokka.fi

mukaansa entistä ekologisempi 
vaihtoehto, koska siinä proses-
siin kulkeutuu vain sopivin osa 
biojätteestä. Myöskään jätevettä 
ei synny.

Tavoitteena oma 
multatuotanto
Valtakunnallinen jätesuunnitel-
ma edellyttää, että yhdyskunta-
jätteestä kierrätetään materiaa-
lina vuoteen 2016 mennessä 50 
prosenttia.

”Biojätteen erilliskeräyksel-
lä on tässä asiassa tärkeä rooli, 
koska se on suurin kierrätettävä 
jae”, Gareis tähdentää.

jo nyt kokonaisuudessaan uu-
dessa mädätys- ja kompostoin-
tilaitoksessa, vaikkakin mädä-
tyslaitoksen testiajot valmistuvat 
vasta syksyllä.

Kun biojätettä on mädätetty 
reaktoreissa noin kolme viikkoa, 
syntynyt mädäte imetään alipai-
nejärjestelmällä pois reaktorista 
ja siirretään putkia pitkin kom-
postointilaitokseen.

”Saatu komposti käytetään  
seosaineena ulkopuolisen toi-
mijan multatuotannossa, mutta  
tavoitteena on käynnistää siinä-
kin oma tuotanto.” 

Marja Saarikko

Hänen mukaansa biojätteen 
lajitteluasteessa olisi vielä paran-
tamisen varaa. Vuonna 2012 teh-
ty tutkimus kertoo, että HSY:n 
alueella sekajätteeseen joutuu 
vielä jopa 69 kiloa biojätettä asu-
kasta kohti vuodessa.

HSY aloittaakin syyskuus-
sa biojätekampanjan, joka pyr-
kii aktivoimaan ihmiset la-
jittelemaan biojäte nykyistä 
paremmin. Kampanjaan kuu-
luva hauska video päätyy myös 
elokuvateattereihin.

Kaikkiaan pääkaupunkiseu-
dulta tulee käsittelyyn Ämmäs-
suolle noin 50 000 tonnia biojä-
tettä vuodessa. Määrä käsitellään 
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Uuden laitoksen vihkivät käyttöön HSY:n jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo (vas.), hallituksen puheenjohtaja 
Matti Enroth ja toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Biohitin seulontatesti
käyttöön Kiinassa
Suomalaisen Biohitin kehittämällä seulontates-
tillä etsitään nyt mahasyövän merkkejä kiina-
laisista. Kiinalainen terveyssäätiö China Health 
Promotion Foundation järjestää syöpäriskin 
seulontatutkimuksen maan terveyskeskuksissa. 
Seulonta kattaa noin oireetonta puoli miljoonaa 
40–80-vuotiasta kiinalaista. Mahasyöpä on Kii-
nan yleisin syöpäkuolleisuuden aiheuttaja.

Neste Jacobs
toimittaa Kroatiaan
Suunnittelu- ja projektinjohtoyhtiö Neste Jacobs 
toimittaa konsultointipalvelut projektiin, jossa 
nostetaan kroatialaisen INA:n (Industrija naften) 
Rijekan-öljynjalostamon jalostusastetta. Projekti 
käsittää pohjaöljyn käsittelyyn tarkoitetun yksi-
kön asennuksen sekä nykyisten jalostusyksiköi-
den muutostyöt. Lisäksi hankkeessa rakennetaan 
uusi satama koksin laivausta varten.

PerkinElmer Finland Oy                                                                                                            email: Jyrki.ylikoski@perkinelmer.com
PL 10 – 20101 Turku                                                                                                                   puh:    0400 983 113

Yhdisteiden identifiointi ilman 
kromatografiaa 20 sekunnissa.

DSA AxION 2 TOF

http://www.knf.se
http://chemicalwatch.com/home
http://chemicalwatch.com/home
http://www.positiivarit.fi/
http://www.luma.fi/kemma/2073
http://www.luma.fi
http://www.perkinelmer.com/Catalog/Product/ID/DSA-TOF
mailto:jyrki.ylikoski@perkinelmer.com
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Ilmoita edullisesti kemian ammatti-
laisille. Kemia-lehden uutiskirjeellä 
on jo yli 4 400 tilaajaa! 
Katso uutiskirjeen hinnasto ja aika-
taulut täältä.

KAIKKI TARVITSEMASI
Kemia-lehden  
verkkopalvelusta!

Vihreät sivut 
uudistuivat!

Lisätietoja ja varaukset:
kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
puh. 044 539 0908
milla.sinisalmi@kemia-lehti.fi
puh. 040 766 1346
irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi 
puh. 040 827 9778

Bang & Bonsomer Oy
BASF Oy
Bayer Oy

Bergius Trading AB
Busch Vakuumteknik Oy

Chematur Ecoplanning Oy
Dosetec Exact Oy

Elomatic Oy 
Fisher Scientific Oy

GEA Process Engineering Oy
Innovatics
IS-VET Oy

Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab
Kaluste-Projektit Oy

Kiilto Oy
Labtium Oy
Metrohm Oy

Metso Automation Oy
Nab Labs Oy

PANalytical B.V.
PerkinElmer

Ramboll Analytics
Skalar Analytical B.V.

Software Point Oy
Suomen Lämpömittari Oy

Tankki Oy
Testware Oy
Transland Oy

VWR International Oy
Wacker-Kemi AB

Tehokasta ja edullista 
näkyvyyttä!

ALALLA TAPAHTUU KEMIA
Kemi

Klikkaamalla yrityksen nimeä 
pääset suoraan ao. yrityksen 
hakemistotietoihin!

Klikkaa ja tutustu!

Varaa tapahtumallesi 
paikka tästä!

Luma-tapahtumia
Lukiolaisten kemian laboratoriokurssi
Jyväskylä 29.8.–14.11.2015

Ympäristön, tieteen ja taiteen teemalauantai
Lahti 5.9.2015

Elinympäristön kemia -verkkokurssi lukiolaisille
alkaen 14.9.2015

3–6-vuotiaiden Pikku-Jipot-kerhot
Helsinki alkaen 8.9.2015 ja 10.9.2015

Elinympäristön kemia -verkkokurssi lukiolaisille
alkaen 14.9.2015

Tiedeoopperaa Heurekassa
Vantaa 28.9.–6.10.2015

Lisätietoja näistä ja muista Luma- 
tapahtumista löydät täältä.

Bioenergia 2015
Jyväskylä 2.–4.9.2015

Bioenergian ja biotalouden eri osa-alueet yksillä 
messuilla!

Lue lisää täältä.

Esimies ja henkilöstö
Helsinki 23.–24.9.2015

Vuoden tärkein ammattitapahtuma kaikille 
esimiestyön ja henkilöstöratkaisujen parissa työs-
kenteleville.

Lue lisää täältä.

Empack 2015
Helsinki 7.–8.10.2015

Suomen tehokkain pakkausalan kohtaamis- 
paikka 2015.

Lue lisää täältä.
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Ekokem on myöntänyt ennätykselliset 150 000 
euroa ympäristö- ja jätehuoltoalan tutkimuk-
seen. Stipendit jaettiin kesäkuisessa Kohti kier-
totaloutta -seminaarissa.

Ekokemin stipendirahastosta koskaan myön-
netyn suurimman yksittäisen summan, 35  000 
euroa, sai Helsingin yliopistossa työskentelevän 
Taina Lundellin tutkimushanke. Hankkeessa 
kehitetään bioetanolin tuotantoa kääpäsienten 
avulla. Lähtömateriaalina hyödynnetään metsä-
teollisuuden jätteitä.

Aiemmat sovellukset ovat perustuneet hiivan 

Ekokem jakoi
ennätysapurahat
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Ekokemin apurahat menivät tänä vuonna etenkin kiertotalouteen liittyville tutkimuksille. Yhtiön Riihimäen 
toimipaikan yhteyteen rakennetaan parhaillaan kiertotalouskylää, jossa yhdyskuntajätteen sisältämät 
materiaalit kiertävät eteenpäin.

käyttöön etanolintuottajana. Tekniikat vaati-
vat puumateriaalin ja biomassan esikäsittelyn ja 
erillisiä prosesseja ennen fermentaatiota. Sien-
ten avulla on tarkoitus päästä yksivaiheiseen tuo-
tantoon.

25 000 euron tuen sai Oulun yliopiston Marja 
Lajusen ja Riitta Keiskin tutkimus, jossa kehi-
tetään uutta menetelmää jäteveden käsittelyyn. 
Tavoitteena on saada aikaan tekniikka jätetärk-
kelyksen suoraan modifiointiin ja ravinteiden si-
tomiseen ja erottamiseen jätevesistä.

Tukea sai myös viisi muuta tutkimushanketta.

http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/
mailto:kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
mailto:milla.sinisalmi@kemia-lehti.fi
mailto:irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi
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=Elomatic&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=Jalo&cn-cat=
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=Labt&cn-cat=&cn-pg=1&cn-pg=1
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=Nab&cn-cat=&cn-pg=1&cn-pg=1
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=Testware&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Transland&cn-cat=&cn-pg=1
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/vihreat-sivut/
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
http://www.luma.fi/tapahtumat/
http://www.bioenergia.fi/
http://www.easyfairs.com/fi/events_216/esimies-henkiloestoe-meeting-events-2015_62503/esimies-henkiloestoe-2015_62504/
www.easyfairs.com/empackhelsinki
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VTT on lopettanut Espoon Ota-
niemessä sijaitsevan FiR 1 -ydin-
reaktorinsa käytön. Käyttö päät-
tyi kesäkuun lopussa normaaliin 
kesäseisokkiin. Reaktoria ei enää 
käynnistetä uudelleen, mutta sen 
turvallisuusvalvonta jatkuu enti-
sellään.

Yliopistoympäristöön kehitet-
tyä pienreaktoria ehdittiin hyö-
dyntää reilut 53 vuotta. Reaktorin 
isäntänä oli vuodesta 1962 Tek-
nillinen korkeakoulu, kunnes se 
vuonna 1971 siirtyi VTT:lle.

Reaktori oli alkuun tutkimus- 
ja koulutuskäytössä. Loppuaikoi-
na sitä hyödynnettiin isotooppi-
en tuotannossa sekä syöpätautien 
sädehoidossa. Reaktorista luopu-

Suomalainen startup-yritys Sil-
vergreen Oy on kehittänyt mark-
kinoiden ensimmäisen haavasi-
doksen, joka ehkäisee bakteerien 
leviämistä ja haavatulehdusta 
ennalta. Side hyödyntää hopean 
antibakteerisia ominaisuuksia, 
mutta haavaan hopeaa ei liukene.

Sidos estää sen, että haavan 
päälle muodostuisi biofilmi, joka 
ylläpitää tulehduksellista reakti-
ota ja hidastaa haavan parane-
mista. Antibakteerinen sidos on 
patentoitu Suomessa, EU:ssa ja 
Yhdysvalloissa.

”Odotamme innovaatiomme 
mullistavan haavojen hoidon, sil-
lä tulehduksia ei aiemmin ole voi-
tu ennaltaehkäistä haavasiteillä”, 
sanoo Silvergreenin toimitusjoh-
taja Tommy Salomaa.

Hopeaa hyödyntävä antimik-
robinen sidos ei ole uusi keksin-

Otaniemen ydinreaktorin
taival loppusuoralla

Uudenlainen haavasidos
ehkäisee tulehdusta
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Otaniemen ydinreaktorin sydämen hehku on yli puolen vuosisadan jälkeen 
sammunut.

Uusi suomalainen antibakteerinen hopeasidos on paitsi tehokas myös selvästi 
halvempi kuin perinteiset sidokset.

misen syynä on toiminnan kan-
nattamattomuus. Sädehoitoa 
organisoinut yritys meni kon-
kurssiin vuonna 2012.

VTT:n tavoitteena on hakea 
valtioneuvostolta lupa reaktorin 
poistoon käytöstä vuonna 2016. 
Kun käytetty ydinpolttoaine on 
siirretty pois, laitteisto voidaan 
purkaa.

Ensisijainen vaihtoehto käyte-
tyn polttoaineen loppusijoituk-
selle on yhdysvaltalainen Idahon 
ydintutkimuskeskus, jonne vas-
taavaa ydinjätettä on toimitettu 
myös muualta. Reaktorirakenteet 
on tarkoitus loppusijoittaa Suo-
meen yhteistyössä ydinvoimayh-
tiöiden kanssa. 

tö, mutta koska suomalaissitees-
tä ei liukene hopeaa, sitä voidaan 
käyttää turvallisesti jo haavan-
hoidon varhaisvaiheessa.

Haavojen tulehtuminen on vai-
kea ongelma erityisesti trooppi-
sissa maissa ja esimerkiksi ka-
tastrofialueilla, joilla heikko 
hygienia ja pula puhtaasta vedes-
tä luovat otolliset olosuhteet haa-
vatulehdusten syntyyn.

Suomessa sidosta voidaan 
käyttää muun muassa diabee-
tikkojen jalkahaavojen hoidossa. 
Kun haavan tulehtuminen saa-
daan ehkäistyä, vältytään raajan 
amputoinnilta, johon tulehduk-
set voivat pahimmillaan johtaa.

Vuonna 2009 perustettu Silver-
green Oy valmistaa sairaalatar-
vikkeita ja antimikrobisia tuot-
teita. 

Lukiolaisten verkkokurssi
paneutuu kestävään kasvuun
Syksyllä starttaava MOOC-verkkokurssi tutustuttaa lukiolai-
set kestävän kasvun ja energiaratkaisujen mahdollisuuksiin ja 
haasteisiin. Avoin kurssi sopii luonnontieteiden eheyttämi-
seen ja itsenäisesti suoritettavaksi valinnaiskurssiksi, kertoo 
Luma.fi-portaali.

Kuusi viikkoa kestävä kurssi järjestetään marras–joulukuus-
sa 2015. Kurssi koostuu asiantuntijoiden pitämistä videoluen-
noista, monivalintatehtävistä ja henkilökohtaisesta projekti-
työstä. Kurssin kielenä on englanti.

Kurssin järjestävät Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Lu-
ma-keskus Suomi ja Tekniikan akatemia.Joko sinulle tulee Kemia-lehti? 

Tilaa veloitukseton näytenumero: 
tilaukset@kemia-lehti.fi
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Onko ammattiliittosi 
LAL, TEK, UIL tai YKL?

Tilaa Kemia-lehti jäsenetuhintaan:
http://www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/lehti/
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http://luma.fi/artikkelit/3823/energia-ja-kestava-kasvu-kohtaavat-mooc-kurssilla
http://www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/lehti/


Tutkijaa

Maailma on jatkuvassa liikkeessä - ihmiset ja tavarat liikkuvat pitkiä matkoja. Neste tarjoaa puhtaamman liikenteen ratkaisuja, jotka tuovat 
ihmisille liikkumisen iloa vähentäen samalla sen ympäristövaikutuksia. Tuotamme kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita, ja olemme maailman johtava 
uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Meillä on myös Itämeren alueella toimiva asemaverkosto. Työllistämme noin 5 000 
työntekijää yhteensä 15 maassa. Tutkimme ja kehitämme jatkuvasti uusia keinoja jotka mahdollistavat puhtaamman liikkumisen tänään, mutta 
ennen kaikkea huomennakin. Meille ainoa suunta on eteenpäin. 

Nesteellä sinulla on mahdollisuus ratkaista merkityksellisiä haasteita ja työskennellä muiden alan huippujen kanssa. Kehittymismahdollisuudet 
ovat monipuoliset ja kansainvälisyys näkyy arjessamme. Koska työ ei ole koko elämä, huolehdimme siitä, että sinulla riittää myös vapaa-aikaa. 

Etsimme Porvoon Teknologiakeskukseen katalyytti- ja prosessikehitysryhmään

Uteliaisuus on keksintöjen äiti

määräaikaiseen työsuhteeseen 31.5.2017 saakka.

Tutkijana suunnittelet, ohjaat ja raportoit laboratoriomittakaavassa tehtäviä katalyyttivertailuja sekä prosessinkehitykseen 
ja -optimointiin liittyviä koeajoja. Lisäksi osallistut jalostamoilta saatavien toimeksiantojen toteuttamiseen. Työhösi kuuluu 
perehtyminen mikromittaluokan koelaitteisiin sekä niiden kehittäminen. Työ tehdään pääasiassa osana erilaisia tutkimus- ja 
kehitysprojekteja.

Edellytämme korkeakoulututkintoa kemian tekniikan alalta sekä ymmärrystä katalyyteistä, katalyyttisistä prosesseissa ja 
koetoiminnasta. Reaktiotekniikan ja teknillisen kemian osaaminen sekä perustietämys öljynjalostamon toiminnasta ovat 
edellytyksiä tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. 

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua jatkuvaan kehittämiseen. Suomen kielen hallinnan lisäksi 
edellytämme englannin kielen sujuvaa suullista ja kirjallista taitoa.

Tarjoamme kiinnostavan ja monipuolisen tehtäväkentän öljytuotteiden valmistusprosesseihin liittyvän soveltavan 
tutkimuksen parissa sitoutuneen ja osaavan työyhteisön kanssa. 

Valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvitys.

Tehtävään valitulta edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää huumausainetestauksen.

Lisätietoa tehtävästä antaa T&K päällikkö Elina Harlin, p. 050 458 7393.
 
Lähetä hakemuksesi osoitteeseen careers@neste.com tunnuksella ”Tutkija”.
Liitä hakemukseesi saatekirje ja ansioluettelo. Hakuaika päättyy 18.8.2015.

mailto:careers@neste.com
https://www.neste.com/fi/fi/konserni/ura
https://www.neste.com/fi/fi/konserni/ura
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Mäntyöljyn jalostajat:

”Arvoaineen käyttö
biopolttoaineeksi tuhlausta”
Mäntyöljyn käyttäminen biopolt-
toaineena on haitaksi taloudelle, 
yhteiskunnalle ja ympäristölle. 
Näin sanovat mäntyöljyn bioja-
lostajat Forchem Oy ja Arizona 
Chemical Oy.

Niukasti saatavissa olevaa 
mäntyöljyä ei riitä jalostusarvol-
taan paljon korkeampien bio-

Pihkasta saatava mäntyöljy on niin arvokasta ainetta, että sitä ei saa haaskata 
polttoaineeksi, jyrähtävät mäntyöljyn jalostajat.
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tuotteiden valmistamiseen, jos 
se suunnataan verohelpotuksin 
ja muin tukitoimin polttoaine-
tuotantoon, Forchem ja Arizona 
argumentoivat.

Yritykset ovat tuottaneet ai-
heesta nettisivuston sekä vide-
on, jonka voi katsoa täällä. 

Suomen Akatemia on myön-
tänyt rahoituksen kahdeksalle 
mineraaleihin liittyvälle tut-
kimushankkeelle. Mineraali-
varat ja korvaavat mineraalit 
(MISU) -akatemiaohjelmassa 
tarkastellaan mineraalivaro-
jen kokonaisuutta ja tuotetaan 
uusia ratkaisuja alan haastei-
siin. Lisäksi ohjelma luo tieto-
pohjaa vastuulliselle kaivos- ja 
kierrätystoiminnalle.

Rahoituksen sai muun 
muassa Lappeenrannan tek-
nillisen yliopiston professo-
rin Mika Sillanpään vetämä 
hanke, jossa esitetään sähköis-
tä ioninvaihtoa selektiivisek-
si menetelmäksi harvinaisten 
maametallien ja jalometallien 
talteenottoon kaivosteollisuu-

den vesivirroista.
Aalto-yliopiston professo-

rin Kari Laasosen johtaman 
konsortion päämääränä on 
kehittää uusia nanomittakaa-
van katalyyttejä, jotka sisäl-
tävät vain yleisiä ja edullisia 
raaka-aineita. Katalyytit kor-
vaisivat kriittisiin materiaalei-
hin lukeutuvia platinaryhmän 
metalleja, ja niitä voitaisiin 
hyödyntää muun muassa bio-
polttoaineiden tuotannossa ja 
energian varastoinnissa.

Oulun yliopiston professo-
rin Jouko Niinimäen vetä-
mässä hankkeessa kehitetään 
tehokkaita prosesseja kaivos-
ten rikastushiekkojen hyö-
dyntämiseen huokoisten ke-
raamien raaka-aineena. 

Akatemia rahoittaa
mineraalihankkeita

Tampereen yliopistossa ryhdy-
tään etsimään merkkiaineita, 
joiden perusteella voidaan tun-
nistaa gluteenittomasta ruoka-
valiosta hyötyvät ihmiset jo keli-
akian varhaisvaiheessa.

Professori Katri Kaukisen 
koordinoima konsortio sai tutki-
musta varten 1,2 miljoonaa euron 
rahoituksen Suomen Akatemian 
Yksilöllistetty terveys – perimäs-
tä yhteiskuntaan -ohjelmasta. 
Hankkeessa ovat mukana myös 
Helsingin yliopiston professo-
ri Seppo Meri ja dosentti Päivi 
Saavalainen ryhmineen.

Tutkimuksessa selvitetään gee-

Tampereella etsitään
keliakian merkkiaineita
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nien ja infektioiden vaikutuksia 
sairauksiin, joita gluteeni aiheut-
taa. Perimään liittyvä ja biolää-
ketieteellinen data yhdistetään 
kliinisiin ja epidemiologisiin ha-
vaintoihin.

Kaukisen mukaan näin on 
mahdollista löytää yksilötason 
biomarkkereita, jotka ennusta-
vat keliakian ja sen taudinkuvan 
kehittymistä. Markkerien avulla 
kyetään tunnistamaan potilaat, 
jotka pysyvät terveinä gluteenit-
toman ruokavaliohoidon avulla.

Nelivuotisessa hankkeessa on 
mukana laaja yhteistyöverkos-
to. 

Keliakiaa voidaan 
hoitaa gluteenittomalla 
ruokavaliolla eli välttä-
mällä vehnää, ohraa ja 
ruista sisältäviä tuotteita.

Ekokem kierrättää
Stora Enson jätteet
 
Ekokem vastaa jatkossa Stora Enson Oulun paperitehtaan jä-
tehuollosta. Tuotannossa muodostuu kuitu- ja sekajätteitä ja 
tuhkaa sekä vaarallisia jätteitä, kuten kiinteitä öljyjätteitä, ae-
rosoleja ja vesi-öljyseoksia. Pakkausmateriaaleista kertyy yh-
distelmämuovijätettä. Kaikki jätteet kuljetetaan Ekokemin 
käsittelylaitoksiin, joissa kierrätyskelpoiset materiaalit saavat 
uuden elämän ja vaaralliset jätteet hyödynnetään energiana 
tai poistetaan kierrosta.

Tehtaassa syntyvän puuperäisen jätteen Stora Enso hyödyn-
tää itse energiana omassa prosessissaan.

* * * * *

EIP rahoittaa Espoon
uutta jätevedenpuhdistamoa

 
Euroopan investointipankki EIP on myöntänyt 100 miljoonan 
euron pitkäaikaisen lainan Espoon uuden jätevedenpuhdista-
mon rakentamiseen. Blominmäkeen nouseva huippumoderni 
laitos käsittelee yli puolen miljoonan hengen jätevedet Espoon, 
Kauniaisten, Kirkkonummen, Siuntion ja Vantaan alueella. 
Laitos käynnistyy vuonna 2020.

http://www.realgreengold.com/fi
https://youtu.be/Sjgqp8DzbFY
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Lannoitevalmistaja Yara raken-
nuttaa uuden rikastushiekan kä-
sittelylaitoksen Siilinjärven kai-
vokseensa. Rakennushankkeesta 
vastaa Outotec.

Yhtiön mukaan uusi laitos 
mahdollistaa nykyisen rikastus-
hiekka-altaan käytön pitkälle tu-
levaisuuteen ja turvaa samalla 
kaivoksen tuotannon jatkumisen. 
Laitoksen rakennustyöt käynnis-
tyvät syyskuussa, ja sen on määrä 

Yara satsaa Siilinjärven
kaivokseensa

valmistua keväällä 2017.
Yara on vuosina 2007–2014 in-

vestoinut Suomeen puoli miljar-
dia euroa, josta Siilinjärvelle noin 
350 miljoonaa. Tänä vuonna Yara 
satsaa Siilinjärven toimipaikkaan 
140 miljoonaa euroa. Rikastus-
hiekan käsittelylaitoksen lisäk-
si merkittäviä investointeja ovat 
lannoitteiden noutoterminaali 
sekä lannoitetehtaan uusi kierto-
vesiallas.
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Uusi rikastushiekan käsittely-
laitos rakennetaan rikastus-

hiekka-altaan itäpuolelle.

Siilinjärven kaivos tuottaa vuo-
sittain miljoona tonnia apatiitti-
rikastetta, jonka valmistuksen 
yhteydessä syntyy 10 miljoonaa 
tonnia rikastushiekkaa. Hiekka 
läjitetään rikastushiekka-altaalle, 
jonne se pumpataan hiekan ja ve-
den seoksena.

Apatiittirikaste jatkojaloste-
taan Yara Suomen tehtaissa lan-
noitteiksi ja rehufosfaateiksi. 

Patentti-
toimistot
yhdistyivät

Patenttitoimistot Oy Jalo 
Ant-Wuorinen Ab ja Seppo 
Laine Oy ovat yhdistyneet. 
Yhdistynyt yritys toimii nyt 
nimellä Patenttitoimisto 
Seppo Laine Oy ja työllis-
tää noin 50 henkeä. Henki-
löstömäärän ja liikevaihdon 
mukaan laskettuna toimisto 
on alallaan Suomen neljän-
neksi suurin.

Nesteen 
komponentteja
HCS:n bio-
liuottimiin

Neste alkaa toimittaa HCS 
Groupille (Haltermann 
Carless Solutions) Nexbtl-
teknologiaansa pohjautuvia 
uusiutuvia komponentte-
ja. HCS on Euroopan joh-
tavia hiilivetyliuottimien ja 
kemiallisten erikoistuottei-
den valmistajia. Yhtiö jalos-
taa Nesteen komponenteis-
ta räätälöityjä biotuotteita 
teollisuuden sovelluksiin, 
kuten metallintyöstönes-
teisiin, maaleihin, pinnoit-
teisiin, painoväreihin, voi- 
teluaineisiin ja vedenkäsit-
telyyn.

* * * * *
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on myös 
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KLIKKAA JA TYKKÄÄ!
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Pohjoismaiset biokuvantamisen 
asiantuntijat kokoontuvat tänään 
13. elokuuta Turkuun. Kaksipäi-
väinen kokous avaa uuden Brid-
ging Nordic Imaging -verkoston 
toiminnan.

Turku BioImagingin isän-
nöimässä seminaarissa paneu-
dutaan bio- ja lääketieteiden tut-
kijoiden kuvantamisosaamiseen 
muun muassa syöpätutkimukses-
sa. Lisäksi osallistujille esitellään 
Turussa kehitettävää ääniaaltoi-
hin perustuvaa mikroskopiaa.

Biokuvantaminen on nous-
sut sairauksien diagnosoinnin ja 
biolääketieteellisen tutkimuksen 
keskeiseksi menetelmäkokonai-
suudeksi. Siihen kuuluu muun 
muassa uusia kolmiulotteisia 
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Biokuvantajien kokoontumispaikkana on Åbo Akademin Arken-rakennus.

erittäin korkean erottelukyvyn 
mikroskopiatekniikoita, kajoa-
mattomia kudosten kuvantamis-
menetelmiä ja tulosten tietoko-
nepohjaista analytiikkaa.

Turku BioImaging on Turun 
yliopiston ja Åbo Akademin yh-
teinen organisaatio, joka on juu-
ri saanut merkittävän EU-rahoi-
tuksen. 

Biokuvantamisen 
kehittäjät
kokoontuvat Turussa

http://www.helsinki.fi/insight/luma
http://www.facebook.com/kemialehti
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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 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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Erikoisjakelut: Esimies & Henkilöstö, Helsinki 23.–24.9.2015, 
Empack 2015, Helsinki 7.–8.10.2015

Teemoina: kemianteollisuus,  
prosessit, pakkaukset ja työelämä

Numero 5/2015 
ilmestyy 9. syyskuuta 

Varaukset viimeistään perjantaina  
21. elokuuta.

Tiedustelut ja varaukset:
kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi  milla.sinisalmi@kemia-lehti.fi irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi
puh. 044 539 0908 puh. 040 766 1346 puh. 040 827 9778

Ilmoita Kemia-lehden teemanumerossa!
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Tiedekeskus Heurekan ulkonäyt-
telyalueella tiedepuisto Galileissa 
on nyt tilaisuus tutustua syötäviin 
villiyrtteihin. Lauantaina 15. elo-
kuuta kello 12 ja 14 järjestettävil-
lä teemakierroksilla kerrotaan 
luonnonvaraisten yrttikasvien 
tunnistamisesta ja viljelystä. Li-
säksi tarjolla on tietoa villiyrttien 
käytöstä kotikeittiössä.

Tunnin mittaisiin kiertokä-
velyihin sisältyy mahdollisuus 
myös yrttien maisteluun.

Galileihin rakennettiin kevääl-
lä luontopolku, joka esittelee alu-
eelle tyypillisiä luonnonvaraisesti 
kasvavia kasveja. Polulla pääsee 

Heurekassa maistellaan
villiyrttejä

Heurekan kiertokävelyllä 
saa vinkkejä siitä, kuinka 
maukkaita villiyrttejä voi 

hyödyntää ruuanlaitossa.
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tutustumaan kymmenkunnan 
biotyypin ja noin sadan kasvila-
jin kokonaisuuteen.

Kesäksi 2016 luvassa on kävi-
jöiden omilla mobiililaitteilla tut-
kittava tietopaketti, jonka ytime-
nä toimii lajien historiallisiin tai 
tämän hetken hyödyntämistapoi-
hin liittyvä tarina. 

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://www.heureka.fi/fi/tapahtumat

