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KEMIA
Kemi

 Uutiskirje 8/16 
ilmestyy 16. kesäkuuta. 
Ilmoitusvaraukset 13. kesäkuuta.

 Uutiskirje 9/16 
ilmestyy 11. elokuuta. 
Ilmoitusvaraukset 8. elokuuta.

 Uutiskirje 10/16 
ilmestyy 1. syyskuuta. 
Ilmoitusvaraukset 29. elokuuta.

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

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

Ilmoita edullisesti yli  
4 500 tilaajalle! Löydät  
vuoden 2016 kaikki aikataulut 
ja hinnat 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

Vuonna 2004 perustetun Picosun Oy:n tuo-
tantotilat sijaitsevat Kirkkonummen Masa-
lassa. Siellä syntyy atomikerroskasvatus- eli 
ALD-laitteita yhä nopeampaan tahtiin, sillä 
kysyntä maailmalla ei osoita laantumisen 
merkkejä.

Tutkija Tuomo Suntolan 1970-luvulla 
kehittämän ALD-menetelmän eli atomiker-

roskasvatuksen avulla voidaan pinnoittaa ato-
mikerros kerrallaan lähes mitä tahansa.

Pinnoitettavat kohteet ovat tavallisimmin 
piikiekkoja, mutta menetelmällä voidaan pääl-
lystää myös lasia, metallia, muovia tai koko-
naan uusia materiaaleja. Tekniikalla syntyvä 
pinnoite on aukoton, korkealaatuinen, erittäin 
tasainen ja vain nanometrien paksuinen.

Suomalainen ALD-teknologia
menestyy maailmalla

 ALD-laitteita valmistava Picosun kiihdyttää juoksuaan. Pinnoitusteknologia 
käy kaupaksi etenkin Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Vientimenestys on siivittänyt 
suomalaisyrityksen ennätykselliseen kasvuun.

• Alalla tapahtuu / Vihreät sivut

• Koirat metsästävät puiden tuholaisia 

• Ekosementistä vauhtia 
 teollisuusjätteen kierrolle 

• Biologisen fotoreseptorin atomien 
 liike havaittu

• Kansalaisaloite puolustaa  
 tervettä rakentamista

• Aerosolihiukkasten nopea kasvu 
 yllätti tutkijat 

• Uudella hiili–hiili-sidoksella kohti 
 kestävämpiä lääkkeitä

• Labquality Days paneutuu 
 laboratorioiden työhyvinvointiin 

• Saippua kuplii luomusti

• Palveluruutu

INTRODUCING

Go Beyond
Resolution

IMS QTof

THE SCIENCE OF WHAT’S POSSIBLE.®

Määritä viskositeetti uudella tavalla!

Lisää tietoa tästä linkistä.  

Sovi tuotteillesi koemittaus:
ismo.lokinoja@hosmed.fi 
Puhelin: 020 7756 338

Thermo Haake Viscotester iQ -reometri rutiinikäyttöön
 Modulaarinen päivitettävä rakenne
 Peltier-lämpötilansäätö
 Keskeissylinteri, Cone-Plate, Plate-Plate ja Vane-mittaukset
 Ohjaus kosketusnäytöltä tai RheoWin-ohjelmalla
 Uutuus ilmalaakeroitu Viscotester iQ Air

Lisätietoj@: 
Jyri-Pekka, Waltteri ja Jussi

Ainoa nestekromatografi, 
joka pystyy samaan kuin 
kaikki muut maailman  
HPLC-, UHPLC- ja  
UPLC-laitteet.

ISET-emuloinnin avulla  
tarvitset menetelmän  
kehittämiseen vain yhden 
klikkauksen. 

Katso lisää täältä.

Agilentin uusi 1290 Infinity 
II LC – korvaa kaikki 
laitteesi!

mailto:jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
mailto:irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
http://www.labdig.fi
http://www.labdig.fi
http://www.waters.com/waters/en_FI/Vion-Ion-Mobility-Quadrupole-Time-of-Flight-Mass-Spectrometry/nav.htm?cid=134845751&locale=en_FI
mailto:ismo.lokinoja@hosmed.fi
http://hosmed.fi/tuote/haake/vt-iq/
http://www.hosmed.fi/
mailto:waltteri_hosia@agilent.com
mailto:jyri-pekka.multanen@non.agilent.com
mailto:jussi_laiho@agilent.com
https://www.agilent.com/en-us/products/liquid-chromatography/analytical-lc-systems/1290-infinity-lc-systems/1290-infinity-binary-lc-system/iset
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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

European business briefing

Piristystä arkipäivään.
Tilaa maksuton 

Ajatusten Aamiainen 
sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi

ASENNE RATKAISEE. AINA.

Nupin nollaus
Kaapo, 4, käyttäytyi hieman 
vallattomasti bussimatkalla. 
Kotona äiti otti asian esiin 
ja kysyi, miksei poika ollut 
kiltisti. Kaapo mietti ja vastasi: 
– No, vapautin järkeni.

Merja

Pinnoituslaitteiden koko on 
Picosunin toimitusjohtajan 
Juhana Kostamon mukaan 
”pesukoneen ja bussin väli-
maastossa”. Kaliiperi on kallis-
tumassa bussin suuntaan.

”Laitteet ovat yhä suurempia 
ja monimutkaisempia ja vaa-
tivat yhä isompia tiloja”, Kos-
tamo kertoo.

Yritys onkin hiljattain laa-
jentanut tuotantotilojaan jo 
toistamiseen. Myös 50 hengen 
työntekijäjoukkoon rekrytoi-
daan parhaillaan lisää osaajia.

”Olemme tehneet 
asioita oikein”

Samaa tahtia ovat kasvaneet 
myös yrityksen myyntiluvut.

Picosunin uusien tuotteiden 
myynti nousi viime vuonna 
41 prosenttia eli 16 miljoo-
naan euroon. Meneillään ole-
van tilikauden ensimmäisen 
puoliskon kasvuprosentti on 
ennätyksellinen 57. Merkittävä 
osa kasvusta tuli puolijohde-
teollisuuden avainasiakkailta 
Yhdysvalloista ja Aasiasta.

ALD-teknologian laite-
markkinoiden odotetaan kol-
men seuraavan vuoden aikana 
paisuvan reilusti yli miljardin 
euron. Picosunin tavoitteena 
on kasvaa maailmanmarkki-
noiden vauhtia nopeammin. 
Kansainväliset kilpailijat suo-

malaisyhtiö aikoo selättää tie-
totaidollaan ja palveluillaan, 
joiden avulla ostaja saa laitteet 
tuotantoon nopeasti.

Picosunin menestys perus-
tuu toimitusjohtajan mukaan 
siihen, että yritys on ”teh-
nyt monta asiaa oikein”. Suo-
malaisfirmalla on tytäryhtiöt 
Yhdysvalloissa, Singaporessa, 
Japanissa, Kiinassa ja Taiwa-
nissa ja maailmanlaajuinen 
myynti- ja huoltoverkosto.

Picosunin tutkimus- ja tuo-

Helsingin yliopiston kemian 
laitoksella toimiva moderni  

kemian oppimisympäristö tukee 
opetusta kaikilla asteilla, lisää alan 

tunnettavuutta ja vahvistaa  
myönteisiä mielikuvia kemiasta.

www.kemianluokka.fi

tekehitystoiminnot sen sijaan 
pysyvät jatkossakin Suomessa, 
Kostamo lupaa.

”ALD on merkittävimpiä 
suomalaisia nanoteknologian 
keksintöjä, ja osaaminen on 
täällä.”

ALD-tutkimuksesta ja 
-sovelluksista kerrotaan lisää 
Kemia-lehden numerossa 
4/2016, joka ilmestyy 15. kesä-
kuuta. 

Marja Saarikko
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”Me emme ole konepaja vaan suunnittelemme ja toteu-
tamme laitteet yhteistyössä asiakkaan kanssa”, toimitus-
johtaja Juhana Kostamo kuvailee korkean teknologian 
suomalaisyritystä.

Turkuun kaavaillaan
LNG-terminaalia 
Neste Jacobs selvittää nestemäisen maa-
kaasun eli LNG:n kysynnän potentiaalia 
ja käyttömahdollisuuksia Turun seudulla. 
Turun Pansioon suunniteltu terminaali 
mahdollistaisi LNG:n saatavuuden Turun 
alueella. Toteutuessaan terminaali palvelisi 
sekä laiva- ja autoliikennettä että paikallista 
teollisuutta.

Turun Sataman toimitusjohtajan Chris-
tian Rambergin mukaan Turussa on jo 
LNG:stä hyviä kokemuksia Viking Gracen 
matkustajalaivalta. Turun Satama haluaa 
siksi edistää aktiivisesti LNG:n käyttöä.

Raision älykkään kemian
keskittymä etenee
Raisiossa viime vuonna käynnistynyt Smart 
Chemistry Park on ensimmäisen toiminta-
vuotensa aikana kerännyt saman katon alle 
11 kemian alan yritystä. Lisäksi noin 30 kas-
vuyritystä tekee keskittymän kanssa tiivistä 
yhteistyötä. Toiminnan ympärille synty-
neeseen sidosryhmäverkostoon kuuluu jo 
satoja toimijoita.

Smart Chemistry Park tukee kierto- ja 
biotalouden tuotteita kehittäviä pk-yrityk-
siä niiden kasvu- ja kehitystavoitteissa.

http://www.knf.se
http://chemicalwatch.com/home
http://chemicalwatch.com/home
http://www.positiivarit.fi/
http://www.luma.fi
http://www.luma.fi/kemma/2073
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Ilmoita edullisesti kemian ammattilaisille. 
Kemia-lehden uutiskirjeellä on jo yli  

4 500 tilaajaa! Katso uutiskirjeen  
hinnasto ja aikataulut täältä.

ALALLA TAPAHTUU KEMIA
Kemi

Luma-tapahtumia
Valtakunnalliset LUMA-päivät
Lahti 6.–8.6.2016

Helsingin LUMA-keskuksen leirit
Helsinki alkaen 6.6.2016

BioPop-keskuksen kesäleirit Viikissä
Helsinki alkaen 6.6.2016

LUMATE-keskuksen kesäleirit 
Tampere 6.–10.6.2016

Nanoteknologia ja -tiede kouluopetuksessa
Jyväskylä 9.6.2016

8–15-vuotiaiden tiedeleiri
Joensuu 13.–17.6.2016 ja 1.–5.8.2016

Virtaa vaatteisiin! -kesäleiri 3.–6.-luokkalaisille
Joensuu 20.–21.6.2016 ja 8.–9.8.2016

Yläkouluikäisten nuorten tiedeleiri
Konnevesi 20.–22.6.2016

Minustako kemisti? -leiri 14–19-vuotiaille
Helsinki 20.–23.6.2016

Lisätietoja näistä ja muista Luma- 
tapahtumista löydät täältä.

PlasTec ja PacTec 2016
Helsinki 20.–22.9.2016

Muovi- ja pakkausalan tärkein tapahtuma lähestyy! 
Lue lisää täältä. 

ChemBio Finland 2017 
Helsinki 29.–30.3.2017 

Varaa nyt oma osastopaikka kemian alan odotetusta 
ykköstapahtumasta! Lue lisää täältä.

3 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

BASF Oy

Bergius Trading AB

Borealis Polymers Oy

Busch Vakuumteknik Oy

Dosetec Exact Oy

Elomatic Oy 

Fisher Scientific Oy

Innovatics

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

Transland Oy

Valmet Automation Oy

VWR International Oy

Wacker-Kemi AB

Tehokasta ja edullista 
näkyvyyttä!

Klikkaamalla yrityksen nimeä 
pääset suoraan ao. yrityksen 

hakemistotietoihin!

Klikkaa ja tutustu!

Varaa tapahtumallesi 
paikka tästä!

Kaksi jäärien etsimiseen ser-
tifioitua saksalaista koiraa 
metsästää aasianrunkojääriä 
Vantaalla. Koirat on kutsunut 
Suomeen töihin elintarvike-
turvallisuusvirasto Evira.

Aasianrunkojäärä on kova-
kuoriainen, joka iskeytyy ter-
veisiin lehtipuihin. Jäärän 
suurikokoiset toukat syövät 
puiden runkoon leveitä käytä-
viä, kunnes koko puu kuolee.

Koulutetut koirat pystyvät 

haistamaan jäärän jo silloin, 
kun puussa ei vielä näy oireita, 
sillä koirat on opetettu tunnis-
tamaan tuholaisen eri kehitys-
vaiheet. Muissa maissa koiria 
on käytetty onnistuneesti sekä 
lehtipuiden, taimitarhojen että 
puisten pakkausmateriaalien 
tarkastuksissa.

Ihmisvoimin aasianrunko-
jääriä etsitään puiden runkoja 
kiikaroimalla. Näin on hel-
pointa nähdä kuoriaisten ulos-

tuloreiät.
”Ne ovat kuitenkin merkki 

siitä, että aikuinen jäärä on jo 
ehtinyt levitä alueella”, sanoo 
ylitarkastaja Atro Virtanen 
Eviran kasvinterveysyksiköstä.

Jotta jäärien leviäminen saa-
daan estetyksi, lehtipuut on 
hävitettävä laajalta alueelta. 
Mitä varhaisemmassa vai-
heessa tuholaiset löydetään, 
sitä vähemmällä määrällä 
hävitettäviä puita päästään. 

Koirat metsästävät
puiden tuholaisia
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Saksasta saapu-
neet Angelika 
Jensen ja rans-
kanspanieli 
Cara jäärä-
jahdissa Itä-
Vantaalla.

http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
http://www.luma.fi/tapahtumat/
http://www.messukeskus.com/Sites3/PFGPtec/Sivut/default.aspx
http://www.messukeskus.com/Sites3/ChemBio/Sivut/default.aspx
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/?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=Fisher+Scientific&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Innovatics&cn-cat=
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=Transland&cn-cat=&cn-pg=1
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.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
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Oulun yliopistossa kehitetään 
ekosementtiä, joka tehtäisiin 
teollisuuden epäorgaanisista 
jätteistä ja sivuvirroista.

Tutkijat selvittävät samalla 
mahdollisuutta hyödyntää näin 
syntyvää kalsiumalumiinisul-
faattibeliitti-sementtiä myös 
muiden teollisuusjätteiden 
tuotteistamisessa ja niistä liuke-
nevien haitallisten komponent-
tien stabiloinnissa.

Kehitettävän sementin val-
mistuksen energiankulutus ja 
hiilidioksidipäästöt ovat noin 
20–30 prosenttia pienemmät 
kuin yleisesti käytetyn port-

Terveellinen, pitkäikäinen ja 
ekologisesti kestävä rakentami-
nen on tehtävä Suomessa uudel-
leen mahdolliseksi.

Näin vetoaa tuore kansalais- 
aloite.

Aloitteessa vaaditaan, että 
energiamääräyksiä höllenne-
tään EU:n energiatehokkuus- 
direktiiviin sisältyvien joustojen 
mukaisesti ja että massiivira-
kenteisiin perustuva rakennus-
tapa tulee jälleen mahdolliseksi.

Aloite toivoo, että hengittäviä, 
luonnonmukaisia materiaaleja 
suositaan, että luonnollinen, 
painovoimainen ilmanvaihto 

Ekosementistä vauhtia
teollisuusjätteen kierrolle

Kohti vihreämpää sementtiä. Jätesementin valmistuksen ympäristö-
kuorma on muita pienempi.

Kohti terveitä, hengittäviä uudisrakennuksia. Tätä toivotaan tuoreessa 
kansalaisaloitteessa.

Kansalaisaloite puolustaa
tervettä rakentamista
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landsementin.
Kolmivuotisen Cecire-hank-

keen (Cement from and for cir-
cular economy) tavoitteena on 
sekä parantaa materiaalitehok-
kuutta että lisätä jätteiden arvoa 
ja luoda uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia epäorgaanis-
ten jätemateriaalien kiertotalo-
uteen.

Kaivos-, metalli-, kemian- ja 
energiateollisuudessa syntyy 
epäorgaanista jätettä lähes sata 
miljoonaa tonnia vuodessa. 
Määrä on Suomen suurin vuo-
sittainen jäte-erä. 

sallitaan myös uudisrakenta-
misessa ja että rakennuksen 
todellinen hiilijalanjälki otetaan 
huomioon koko rakennuksen 
elinkaaren ajan rakentamisesta 
purkamiseen asti.

Aloitteen syntyyn on vaikut-
tanut huoli rakentamisen nyky-
tilasta, aloitteen tekijät kertovat. 
Heidän tavoitteenaan on saada 
aloitteelle mittava kannatus jo 
ennen kuin ympäristöministe-
riön ehdotus energiatehokkuu-
den kiristämisestä menee edus-
kunnan käsittelyyn syksyllä 
2016. 

Tutkijat ovat ensi kertaa havain-
noineet suoraan fotoresepto-
riproteiinin atomien liikettä 
niiden reagoidessa valoon. 
Havainnon mahdollisti maa-
ilman tehokkain laser, kalifor-
nialaisen Stanfordin yliopiston 
Linac (Coherent Light Source 
X-ray Free Electron Laser).

Kansainvälisessä tutkijatii-
missä olivat mukana akatemia-
tutkija Gerrit Groenhof ja tut-
kijatohtori Dmitry Morozov 
Jyväskylän yliopistosta.

Fotoreseptoriproteiini on 
bakteeritason vastine ihmissil-
mälle ja mahdollistaa baktee-
rien reagoinnin siniseen valoon.

Tutkijat käyttivät erittäin 
lyhyitä röntgenlaserpulsseja, 

Biologisen fotoreseptorin
atomien liike havaittu

joilla he saivat kuvattua atomien 
paikat eri hetkinä sen jälkeen, 
kun proteiinia oli ensin valaistu 
sinisellä valolla. Kuvasarja näyt-
tää, kuinka atomit reagoivat 
valoon. Jyväskylän yliopiston 
tutkijat ennakoivat reaktion jo 
kymmenen vuotta sitten tieto-
konesimulaatioiden avulla.

Vaikka atomeja voidaan valo-
kuvata röntgensäteiden avulla, 
tekniikan aikaresoluutio ei riitä 
niiden liikkeen vangitsemiseen. 
Suurin osa atomien dynamii-
kasta saadusta tiedosta perus-
tuu juuri tietokonesimulaatioi-
hin.

Tutkimuksen julkaisi Science- 
lehti. 
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Fotoreseptoriproteiinissa käynnistetään ensin kemiallinen reaktio sini-
sellä laservalolla. Sen jälkeen atomien liikkeitä voidaan tutkia röntgen-
laserin avulla.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2001
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2001
http://science.sciencemag.org/content/352/6286/725
http://science.sciencemag.org/content/352/6286/725
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vakituiseen työsuhteeseen. 

Edellytämme asiantuntemusta ja työkokemusta massaspektrometriasta, korkeakouluopintoja orgaanisen 
tai analyyttisen kemian alalta, sujuvaa englannin kielen taitoa, oma-aloitteisuutta sekä hyviä yhteistyötaitoja. 
Kaasukromatografisen analytiikan osaaminen katsotaan eduksi. 

Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän perinteisen öljynjalostuksen sekä uusiutuvien raaka-aineiden ja tuotteiden 
tutkimuksessa ja kehityksessä.

Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet löydät sivultamme www.neste.com/urameillä. Hakuaika päättyy 20.6.2016.
Liitä hakemukseesi saatekirje ja ansioluettelo.

MS-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.

Tutkimus ja kehitys -yksikköön kuuluva Tutkimusanalytiikka vastaa yhtiön projekteja ja tuotekehitystä tukevasta analytiikasta ja 
kemiallisesta tutkimuksesta sekä omalta osaltaan tuotannon tuesta.

Etsimme Kilpilahden Teknologiakeskukseen Tutkimusanalytiikan osastolle

Uteliaisuus on keksintöjen äiti

https://www.neste.com/fi/fi/node/12225
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Onko ammattiliittosi 
LAL, TEK, UIL tai YKL?

Tilaa Kemia-lehti jäsenetuhintaan:
http://www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/lehti/ WWW.HELSINKI.FI/INSIGHT/LUMA
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Cloud-kammiossa tutkitaan aerosolihiukkasten kasvua ja 
syntyä. Kuvassa kammion lämpöeristettyä seinämää ja hiuk-
kasten havainnointiin käytettyjä mittalaitteistoja.

Ilmakehän hiukkaset kasvavat labo-
ratorio-oloissa selvästi nopeammin 
kuin perinteiset mallit olettavat.

Näin kertoo Euroopan hiukkastut-
kimuskeskuksen Cernin Cloud-kam-
miossa tehty tutkimus. Siihen osal-
listuivat muun muassa Helsingin ja 
Itä-Suomen yliopistot sekä Ilmatie-
teen laitos.

Tutkijat yhdistivät hiukkaslasku-
reista ja massaspektrometreistä saata-
van uusimman tiedon. He selvittivät 
myös, että syynä hiukkasten kas-
vuun olivat pienet happo-emäsklus-
terit, joita aiemmin ei ole voitu edes 
havaita. Sopivissa olosuhteissa mole-
kyyliklustereita voi muodostua ilma-
kehässä hyvin paljon.

Tutkimuksessa saatiin myös 
ensimmäinen kokeellinen varmistus 
ilmiöstä, joka on aiemmin ennustettu 
teoreettisesti: sähkövaraus voi kiih-
dyttää aerosolihiukkasen kasvua, 

kun hiukkanen on hyvin pieni.
”Ilmiön arvioidaan olevan mer-

kittävä erittäin puhtaissa olosuh-
teissa, esimerkiksi yläilmakehässä, 
siis siellä, missä rikkihappo ei voi 
muodostaa pysyviä klustereita mui-
den molekyylien kanssa”, sanoo tut-
kimuksen ensimmäinen kirjoittaja 
Katrianne Lehtipalo Helsingin yli-
opistosta.

Aerosolihiukkasten kasvuproses-
sin ymmärtäminen on olennaista 
ilmastomallien kannalta, sillä nano- 
hiukkaset vaikuttavat ilmastoon 
vasta, kun ne ovat kasvaneet ilma-
kehässä tarpeeksi suuriksi. Silloin ne 
voivat muodostaa pilvipisaroita tai 
sirottaa auringonvaloa.

Pienimmät hiukkaset ovat hyvin 
alttiita häviämään, joten niiden mit-
taaminen on vaikeaa.

Tutkimus julkaistiin Nature Com-
munications -lehdessä. 

Aerosolihiukkasten nopea
kasvu yllätti tutkijat

6

Turun yliopistossa väitöskir-
jaansa tekevä Vilja Siitonen 
on löytänyt hiili–hiili-sidok-
sen muodostumismekanismin 
noglamysiini-antibiootin bio-
synteesissä. Löydös saattaa joh-
taa nykyistä kestävämpien lääk-
keiden luomiseen.

Kyseessä on ensimmäinen 
kerta, kun tutkija on tunnista-
nut vastaavanlaisen hiili–hii-
li-sidoksen muodostumisme-
kanismin.

Monet luonnossa tuotetut 
biologisesti aktiiviset yhdis-
teet sisältävät sokeriosia, jotka 
usein ovat vastuussa potenti-
aalisten lääkeaineiden biologi-
sesta aktiviisuudesta. Sokeri-
osat ovat kuitenkin tyypillisesti 
kiinni yhdisteiden hiilirungossa 
happisidoksella, joka irtoaa hel-

Uudella hiili–hiili-sidoksella
kohti kestävämpiä lääkkeitä

Jos esimerkiksi happisidoksia voi-
daan korvata hiili–hiili-sidoksilla, 
tuloksena saattavat olla aiempaa 
kestävämmät lääkkeet, joiden an-
nostus voisi olla nykyistä pienem-
pi tai antotapa erilainen.
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posti esimerkiksi mahalaukun 
happamissa olosuhteissa. Täl-
löin myös biologinen aktiivi-
suus katoaa tai heikkenee.

”Hiili–hiili-sidos on pal-
jon kestävämpi kuin tyypilliset 
happisidokset. Tämän löydön 
avulla ymmärrämme parem-
min, miten sellaisen sidoksen 
voi luonnossa esiintyvillä ent-
syymeillä saavuttaa”, Siitonen 
kertoo. 

http://www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/lehti/
http://www.helsinki.fi/insight/luma/
http://www.nature.com/ncomms/2016/160520/ncomms11594/full/ncomms11594.html
http://www.nature.com/ncomms/2016/160520/ncomms11594/full/ncomms11594.html
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Ympäristö- ja 
turvallisuuspäällikköä

Haemme Lempäälän tehtaallemme

Tehtävässä vastaat Kiilto Oy:n prosessiturvallisuus-, työturvallisuus- ja ympäristöasioista sekä kehität näitä 
osa-alueita aktiivisesti. Oleellisena osana tehtäviisi kuuluu myös tehtaan muutoksenhallinnasta ja prosessi-
hygieniasta vastaaminen. Olet lisäksi mukana erilaisten turvallisuusinvestointien suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. Toimit yhteistyössä organisaation eri toimintoihin sekä rakennat alueesi yhteistoimintaa Venäjän 
tytäryhtiömme kanssa. 

SINCE 1919

FAMILY

Etsimme osaajaa, jolla on:
• Korkeakoulututkinto FM/DI (esim. kemia tai prosessitekniikka)
• Vähintään 2 - 3 vuoden kokemus vastaavista tehtävistä
• Alan lainsäädännön ja standardien tuntemus
• Tinkimätön turvallisuusasenne ja systemaattinen kehittämisote 
• Kyky vastata itsenäisesti kokonaisprojekteista
• Hyvät vuorovaikutusvalmiudet ja kyky vaikuttaa viestinnän keinoin
• Suomen ja englannin sujuva ilmaisutaito
• Käytönvalvojan tutkinto 

Tarjoamme sinulle vakavaraisen, pirkanmaalaisen yrityksen toimintaympäristön, itsenäisen 
tehtäväkentän sekä kattavan perehdytyksen tehtävään.

Lisätietoja tehtävästä antaa 20.5.2016 klo 9 - 11 ja 26.5.2016 klo 13 - 15 
Varatoimitusjohtaja Mikko Viljanmaa, +358 40 7597601.

Jätä hakemuksesi palkkatoiveineen viimeistään sunnuntaina 29.5.2016 osoitteessa 
www.kiilto.com/careers.

Kiilto Oy on vuonna 1919 perustettu suomalainen perheyritys. Tuotteitamme ovat teollisuuden ja rakentamisen liimat ja mas-
sat sekä rakentamisessa ja remontoinnissa käytettävät pohjusteet, vedeneristeet, laastit, tasoitteet sekä parkettilakat ja -öljyt. 
Tarjoamme käyttökohteen mukaiset kokonaisratkaisut, jotka ovat teknisesti, laadullisesti ja ekologisesti kestäviä. Yritysvas-
tuuta toteutamme kestävällä huolenpidolla sisäisen ja ulkoisen ympäristömme hyvinvoinnista sekä panostamalla vahvasti 
omaan tuotekehitykseen ja tuotantoon. Kotimaisella tuotannollamme on Avainlippu-alkuperämerkki. Toimimme Suomen 
lisäksi Venäjällä ja IVY-alueella, Baltiassa, Skandinaviassa ja Puolassa.

https://kiilto.rekrytointi.com/paikat/index.php?o=A_LOJ&list=1&key=
https://kiilto.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=227&key=&o=A_RJ&rspvt=49nxpleoi7cw4wc0sggk0wgkock4sk4
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Työhyvinvointi ja työssäjak-
saminen, terveys sekä laatu ja 
johtaminen ovat teemoja, joista 
keskustellaan vuoden 2017 Lab-
quality Days -tapahtumassa.

Kongressin luentokokonai-
suuksien otsikoihin kuuluvat 
myös fysiologia, bakteriologia 
ja mykologia, virologia, para-
sitologia, hematologia, kemia, 
immunologia, patologia ja 
endokrinologia.

Kansainvälisen session tee-
moja ovat näyttöön perustuva 
lääketiede (Evidence Based 
Medicine) sekä kokonaislaa-
dun hallinnan merkitys (Impact 
of Total Quality Management).

Tapahtuman pääpuhujiin 
kuuluvat ruotsalainen poti-
lasturvallisuuden asiantuntija 
Göran Henriks ja suomalainen 
tv-persoona Arman Alizad.

”Saimme hyvää palautetta 
viime kerralla toteutetuista 
uudistuksista, ja jatkamme 
samalla linjalla. Viestiseinät ja 
tviitit tekevät luennoista inter- 

Kemira laajentaa Joutsenossa – 
Fingrid satsaa sähköverkkoon
Kantaverkkoyhtiö Fingrid suunnittelee uuden Vuoksen säh-
köaseman ja Lempiälän–Vuoksen voimajohdon rakentamista. 
Voimajohdolle tulee mittaa 24 kilometriä. Suunnitelman taus-
talla on Kemiran aie laajentaa natriumkloraattituotantoa Jout-
senon-tehtaallaan. Tehtaan laajennus lisää alueen sähkönku-
lutusta huomattavasti. Fingridin kaavailemat investoinnit ovat 
suuruudeltaan lähes 20 miljoonaa euroa.

KLM kokeilee Nesteen
uusiutuvaa lentopolttoainetta
Hollantilainen lentoyhtiö KLM lentää Oslosta Amsterdamiin 
Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen voimin. Noin 80 lennolla 
suoritetaan mittauksia, joissa tutkitaan uusiutuvan polttoai-
neen tehokkuutta verrattuna täysin fossiiliseen polttoaineeseen.

Nesteen Porvoossa camelinaöljystä jalostama uusiutuva polt-
toaine viedään Osloon seoksena, josta puolet on fossiilista polt-
toainetta. Seosta käyttämällä päästään 47 prosenttia pienempiin 
kasvihuonekaasupäästöihin kuin fossiilisella polttoaineella.

Oslon Gardermoen lentokentästä tuli aiemmin tänä vuonna 
maailman ensimmäinen kenttä, jossa lentokoneet voivat tan-
kata Nesteen polttoainetta kentän jakelujärjestelmästä.

Labquality Days paneutuu
laboratorioiden työhyvinvointiin

aktiivisia”, Labquality Oy:n toi-
mitusjohtaja Mia Lindström 
kertoo.

Laaja näyttely

Paneelikeskusteluissa heräte-
tään muun muassa kysymys, 
riittäisikö Suomeen yksi labora-
torio-organisaatio, ”SuomiLab”. 
Suomen Terveystalon, Fimlab 
Laboratorioiden ja Yhtyneiden 
Medix Laboratorioiden edus-
tajat ovat mukana puhumassa 
laadun, hinnan ja laboratori-
oiden ”kilpavarustelusta” sekä 
pohtimassa keskittämisen vai-
kutuksia.

Tapahtuma kerää yhteen 
laboratorioalan ammattilaisten 
lisäksi sosiaali- ja terveyden-
huoltoalan osaajat ja päättäjät. 
Kongressin yhteydessä järjestet-
tävään laajaan kliinisen labora-
torioalan näyttelyyn osallistuu 
vuosittain noin 60 diagnos-
tiikka- ja it-alojen yritystä osas-
toineen. Näyttelytilan myynti 

Labquality Days 2017 järjestetään Helsingissä 9.–10. helmikuuta. 
Tapahtuman odotetaan vetävän Messukeskukseen yli tuhat kliinisten 
laboratorioiden ammattilaista.
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on alkanut.
”Myös näyttelyalueen uudis-

tukset jatkuvat. Luvassa on jäl-
leen speaker’s corner kotimai-
sille ja kansainvälisille puhujille. 

Kävijät pääsevät tutustumaan 
myös sähköiseen posterinäytte-
lyyn”, Lindström vinkkaa. 

Leena Laitinen

* * * * *

Tiettyjä geenimuotoja kantavilla miehillä on muita suurempi 
todennäköisyys pedofiiliseen seksuaaliseen kiinnostukseen. 
Tähän viittaavat Åbo Akademissa tehdyt molekyyligeneettiset 
tutkimukset.

Tutkimuksessa selvitettiin eroja geeneissä, jotka säätelevät 
hormoni- ja neurotransmittoritoimintaa.

Androgeeneihin, estrogeeniin, prolaktiiniin, kortikotropiinia 
vapauttavaan hormoniin, serotoniiniin ja oksitosiiniin liittyvät 
geenit olivat yhteydessä pedofiiliseen mielenkiintoon. Miehet, 
joilla oli tiettyjä variantteja näistä geeneistä, raportoivat pedo-
fiilisesta kiinnostuksesta muita hieman useammin.

Tutkimuksessa tehtiin kuitenkin monia tilastollisia ajoja, 
joten tulokset voivat johtua sattumasta. Ne on siksi varmen-
nettava muissa tutkimuksissa.

Tutkimukseen osallistui 1 672 aikuista miestä. Miehet kertoi-
vat anonyymissä kyselyssä, olivatko he kokeneet alle 13-vuo-
tiaaseen kohdistuvaa seksuaalista mielenkiintoa kuluneen 
vuoden aikana. Osallistujat antoivat myös sylkinäytteen, josta 
analysoitiin heidän dna:nsa.

Pedofilia voi
piillä geeneissä

http://www.labquality.fi/labquality-paivat/labquality-days-2017/
http://www.labquality.fi/labquality-paivat/labquality-days-2017/
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FEICA European Adhesive & Sealant 
Conference and EXPO 2016 

7 - 9 September 2016
Hilton Am Stadtpark, Vienna, Austria

2016

www.feica-conferences.com

Vienna, AustriaFEICA

The adhesive and sealant  
industry’s essential event
7, 8 & 9 September 2016

•	 Network	with	other	professionals	in	the	
adhesive	and	sealant	value	chain.

•	 Understand market dynamics,	market	trends	
and	emerging	economic	developments	that	
could	impact	your	business.

•	 Tap in your end-users’ needs	and	learn	what	
downstream	users	expect	from	you.

•	 Expand your knowledge	of	the	advances	in	key	
technologies	and	applications	from	research	
and	development	professionals	at	the	cutting	
edge	of	innovation.	

•	 Take the pulse of the most relevant industry 
trends	covering	the	full	range	of	adhesive	
and	sealant	technologies,	applications	and	
markets.

•	 Learn about raw material supply chain trends	
and	what	your	equipment	suppliers	have	in	
store	for	you.

•	 Get informed	about	regulatory	changes	that	
are	coming	your	way	and	their	impact	on	your	
business.

EXPO	
7, 8 & 9 September 2016

The	Table	Top	Exhibition	opens	on	Wednesday		
7	September	at	15:00	and	runs	until	Friday		
9	September	at	14:30.

Business Forum 
Pursuing Growth - 
Strategic Choices in a 
Rapidly Changing World
8 September 2016

Get	inspired	at	the	Business	Forum	“Pursuing	
Growth	-	Strategic	Choices	in	a	Rapidly	Changing	
World”.	Our	Key	Note	Speakers	include	
adhesive	and	sealant	professionals,	academics	
and	entrepreneurs.	They	will	provide	you	with	
indispensable	insights	at	the	company,	industry,	
EU	and	global	level,	drawing	a	connecting	thread	
to	help	you	build	your	path	to	growth.

®

Ad Vienna Kemia 185x266.indd   1 23/05/16   10:45

http://www.feica-conferences.com/
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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 
 • Patentit 
 • Standardit 

Tiedustelut ja varaukset:
jaana.koivisto@kemia-lehti.fi irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi
puh. 040 770 3043 puh. 040 827 9778

Ilmoita Kemia-lehden teemanumerossa!
Numero 4/2016 

ilmestyy 15. kesäkuuta 
Varaukset viimeistään  

30. toukokuuta.

Saippua kuplii luomusti

Hyvin kestävät biokuplat voivat tyynellä ilmalla leijailla kymmenien metrien korkeuteen.

So
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tt

Saippuakuplia voi tulevana kesänä puhallella luon-
toa kuormittamatta. Luomupesu- ja puhdistusai-
neita valmistava saksalainen Sonett on tuonut 
markkinoille saippuakuplanesteen, jonka kaikki 
ainesosat ovat luonnossa luontaisesti hajoavia.

”Pohjana tuotekehityksessä oli kasviöljypohjai-
nen saippua, mutta vaati monia kokeiluja löytää 
raaka-aineiden yhdistelmä, jolla saatiin saippua-
kuplat pysymään koossa luonnollisilla, biohajoa-
villa raaka-aineilla”, kertoo kemisti Beate Ober-
dorfer.

”Ksantaanikumin ja sellakan yhdistelmällä se 
lopulta syntyi.”

Tikku kastetaan nesteeseen, jota ei tarvitse vaah-
dottaa, ja puhalletaan sitten kuplia renkaiden läpi. 
Yhdellä puhalluksella saa ilman täyteen erikokoisia 
kuplia, kemisti lupaa.

Sonett Bio Bubbles -saippuakupla-ainesta saa 
myös suomalaisista kaupoista.

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/
mailto:jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
mailto:irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi

