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 Uutiskirje 11/2018 
ilmestyy 13. syyskuuta. 
Ilmoitusvaraukset 6. syyskuuta.

 Uutiskirje 12/2018 
ilmestyy 11. lokakuuta. 
Ilmoitusvaraukset 4. lokakuuta.

 Uutiskirje 13/2018 
ilmestyy 1. marraskuuta. 
Ilmoitusvaraukset 25. lokakuuta.

Lisätietoja ja varaukset:
leena.joutsen@kemia-lehti.fi 
puh. 040 577 8850
jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
puh. 040 770 3043

Ilmoita edullisesti yli 4 700 tilaajalle! 
Löydät uutiskirjeen aikataulut ja  
hinnat täältä.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Jokioisten yk-
sikössä vietettiin 22. elokuuta uuden tutkimus-
ympäristön InsectLabin avajaisia. Laboratorio 
tutkii hyönteisten kasvatusta ruuaksi ja rehuksi.

”Hyönteinen on parhaimmillaan äärimmäi-
sen ekotehokas ravinnontuottaja”, sanoo Luken 
tutkimusylijohtaja ja tuleva pääjohtaja Johanna 
Buchert.

Hyönteiset eivät ole pelkästään hyvää ra-
vintoa. Buchertin mukaan hyönteisten avulla 
voidaan saada myös huomattavaa lisäarvoa 
monista teollisuuden ravinnerikkaista sivuvir-
roista, jotka voidaan hyödyntää hyönteisten it-
sensä ruokana.

Uusi laboratorio ei ole suuri kokonaisuus 
vaan pieni hyönteisfarmi, joka on sijoitettu lä-

Luonnonvarakeskus tutkii

Hyönteisten kasvattamista
ravinnoksi

 Luonnonvarakeskus on avannut uuden tutkimusalueen. Keskus selvittää 
hyönteisten kasvattamista ruoka- ja rehukäyttöön.

European business briefing

Helsingin yliopiston kemian laitoksella 
toimiva moderni kemian oppimis- ja 

tutkimusympäristö, jossa kehitetään ja 
koulutetaan uusia innovaatioita kemian 

opetukseen varhaiskasvatuksesta  
korkeakouluihin. Gadolin innostaa lapsia 

ja nuoria kemian pariin yhteistyössä 
yliopiston ja yritysten kanssa. Meillä on 

käynyt jo yli 50 000 vierailijaa. 

Tervetuloa Gadoliniin!

 Lämpötilan mittaus jokaisen astian sisältä uudella LET-tekniikalla (iWave video). 
 Ajon jälkeen käyttäjä voi tarkistaa näytekohtaisesti, onko tavoitelämpötila saavutettu 

(kaikki taltioituu automaattisesti).
 Uudet iPrep-astiat: isot näytemäärät ja  

korkeat lämpötilat (katso kuvan kaksois- 
tiivistysrakenne).

Mikroaaltomärkäpoltto

harri.koymari@hosmed.fi 
p. 020 7756 331

www.hosmed.fi

Lisätietoja Agilentin genomiikan 
tuotteista ja palveluista: 
Ossian Saris, puh. 050 380 7247

SureSelect Human All Exon V7 
Setting a new standard for exomes

RefSeq GENCODE
v24

CCDS UCSC
Known
Genes

SureSelect Human All
Exon V7

99.3% 99.6% 99.6% 99.6%

Vendor ID 97.3% 97.1% 98.3% 94.5%
Vendor R 96.9% 97.2% 97.5% 96.0%
Vendor I 98.8% 99.1% 99.5% 98.3%
Vendor T 96.9% 97.1% 99.9% 93.7%

• VIHREÄT SIVUT

• Pienhiukkasia muodostuu  
 myös suurkaupungeissa

• Tekoäly tunnistaa sydänsairaudet 

• ALALLA TAPAHTUU

• Suomalaisen lihastaudin  
 geneettinen syy selvisi

• Kiertotalouden turvariskit hallintaan

• Kemianteollisuus ry:tä luotsaa nyt 
 rokkaava diplomaatti

• Uimahallin kemikaalicocktail  
 haastaa henkilöstön

• Keittiövälineet syntyvät kuusesta  
 ja sokeriruo’osta

• Risto Räppääjä ajaa kaasuautolla

• PALVELURUUTU

mailto:leena.joutsen@kemia-lehti.fi
mailto:jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/opettajille/opetusryhmien-vierailut-tiedeluokkiin
http://www.luma.fi/
https://chemicalwatch.com/home
http://chemicalwatch.com/home
https://hosmed.fi/
https://hosmed.fi/wp-content/uploads/2017/08/Brochure-iPrep.pdf
https://hosmed.fi/wp-content/uploads/2017/08/Brochure-iPrep.pdf
https://hosmed.fi/tuotteet/metalli-ja-alkuaineanalytiikka/mikroaaltomarkapoltto/
https://hosmed.fi/wp-content/uploads/2016/10/iWave_presentation.mp4
https://www.genomics.agilent.com/en/SureSelect-DNA-Target-Enrichment-Baits-NEW/SureSelect-Human-All-Exon-V6/?cid=AG-PT-124&tabId=AG-PR-1308
mailto:customercare_finland@agilent.com
https://www.genomics.agilent.com/en/home.jsp


Piristystä arkipäivään.
Tilaa maksuton 

Ajatusten Aamiainen 
sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi

ASENNE RATKAISEE. AINA.

Empiirinen tieto
Kolmevuotias Iida pyysi päiväkodin 
hoitajan avukseen vessakäynnille. 
Vessassa Iida tokaisi olevansa tyttö.

”Mistä sinä sen tiedät?”, hoitaja 
kysyi.

”Kokemuksesta”, tyttö vastasi 
topakasti.

Saara

”Suorapostitus tavoitti 
oikean kohderyhmän.”
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Joko tunnet 
Uusiouutiset?
Uusiouutiset on Suomen 
johtava kiertotalouden 
erikoislehti. Lehti 
on tärkeä tietolähde 
kaikille ympäristöalalla
toimiville ja vastuulli-
sesta kuluttamisesta 
kiinnostuneille. 

Tilaa tästä uudistunut  
Uusiouutiset!

hellä Luken Jokioisten-toimipistettä sijaitse-
vaan entiseen kanahautomoon. Pieni yksikkö 
auttaa kuitenkin simuloimaan hyönteisten kas-
vattamista myös suuremmassa mitassa.

InsectLabiin kuuluu kaksi kasvatushuonetta, 
joiden ilmankosteutta, lämpötilaa ja valaistusta 
voidaan säätää ja muunnella. Näin kerätään tie-
toa siitä, millaisissa olosuhteissa hyönteiset kas-
vavat nopeimmin ja pulskimmiksi.

Jokioisissa kokeillaan myös erilaisia rehuse-
koituksia. Näin etsitään kullekin lajille tehok-
kainta ja sopivinta ruokintavaihtoehtoa.

”Hyönteistalous tulee”

InsectLabissa elää jo kaksi hyönteispopulaa-
tiota. Yhdessä kasvatuslaatikossa ryömivät jau-
hopukit (Tenebrio molitor), toisessa lentelevät 
mustasotilaskärpäset (Hermetia illucens).

Erityisesti mustasotilaskärpäsen toukat ovat 
viime vuosina nousseet kiinnostuksen koh-
teeksi ruokahyönteisten kasvattajien keskuu-
dessa. Syynä on muun muassa se, että toukat 
ovat tavallisen huonekärpäsen toukkia isompia 
ja rasvaisempia.
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”Jokaisen numeron 
lukemisen jälkeen olen 

parempi ihminen, 
työntekijä ja työkaveri.”

Ihmisravinnon lisäksi hyönteiset sopivat 
erinomaisesti myös tuotantoeläimien rehun 
proteiinilähteeksi. Suomessa voitaisiin näin 
korvata kotimaisilla hyönteisillä ulkomailta 
tuotavaa soijaa ja kalajauhoa karjan ja kano-
jen rehussa.

Vielä toistaiseksi hyönteisten lisääminen re-
huun ei onnistu, sillä EU-säännökset ovat vasta 
kehittymässä kohti hyönteisten rehukäytön hy-
väksyntää.

Ihmisten ravintona hyönteisiä saa jo hyödyn-
tää, sillä Suomi on muuttanut EU:n uuselintar-
vikeasetuksen tulkintaa siten, että hyönteisten 
kasvattaminen ja myyminen elintarvikkeena on 
sallittua.

Joka tapauksessa hyönteisten odotetaan jos-
sakin vaiheessa muodostuvan olennaiseksi 
osaksi sekä ihmisten ravintoa että rehuja.

”Hyönteistalous tulee, se tiedetään”, Buchert 
tähdentää.

”Uudessa alassa on aina riskejä, mutta mah-
dollisuudet ovat valtavat. Nyt tarvitaan tutki-
musta ja innovaatioita, joita edistämään myös 
tämä uusi tutkimusympäristö on rakennettu.” 

Emma Kaustara

Em
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Jauhopukit viihtyvät kasvatuslaatikossaan Luonnonvarakeskuksen uudessa hyönteislaboratoriossa.

Elias Tillandz -palkinto
kahdelle ryhmälle
Vuoden 2018 Elias Tillandz -palkinto on jaettu kah-
delle ansiokkaan syöpätutkimusartikkelin kirjoit-
taneelle tutkijaryhmälle. Palkinnon sai Turun yli-
opiston professorin Tero Aittakallion ryhmä, joka 
julkaisi eturauhassyövän hoidon tehoa ennusta-
van mallin The Lancet Oncology -lehdessä.

Toinen palkittu oli akatemiaprofessori Johanna 
Ivaskan vetämä ryhmä, joka löysi yllättävän yhtä-
läisyyden syövän leviämisen ja aivojen kehityksen 
väliltä. Tulokset julkaisi Nature Cell Biology -lehti.

Tillandz-palkinto myönnetään vuosittain par-
haalle BioCity Turun tutkijoiden julkaisemalle 
artikkelille.

Kiilto siirtyy
savuttomuuteen
Koko Kiilto Family -konserni on pian savuton. 
Kiilto Oy ja Kiilto Family Oy ryhtyivät noudatta-
maan kemianteollisuuden yleistä savuttomuus-
politiikkaa kuluvan vuoden alussa. Syyskuussa 
savuttomuuteen siirtyvät myös KiiltoClean, Kiil-
toplast ja Intermedius.

Savuttomuudella tarkoitetaan, että tupakka-
tuotteiden käyttö on kiellettyä konsernin yhti-
öiden alueilla sekä sisällä että ulkona. Savut-
tomuus koskee kaikkia toimipisteitä ja niiden 
alueilla liikkuvia. Myös yhtiöiden järjestämät 
tilaisuudet ovat jatkossa savuttomia.

http://www.positiivarit.fi/
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/suorapostitus/
http://www.uusiouutiset.fi/tilausasiat/
http://www.tttlehti.fi/
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1470204516305605
http://www.nature.com/articles/ncb3487
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We believe that it is the task of each generation to leave its children a healthier planet. To succeed in this, we create responsible 
choices, every day – choices that enable people to live a more sustainable life and consume fewer natural resources.
 
There are roughly 5,000 Neste employees in Europe, Asia and North America. We are the world’s largest producer of renewable 
diesel refined from waste and residues, and we are also bringing renewable solutions to the aviation and plastics industries.
We are looking for the best professionals in their respective fields – people who have the will to make the world cleaner.

As a equipment specialist you will be part of our laboratory equipment team and you will support several laboratories. 
You will take part on laboratory practice and method development, equipment investment and problem solving. 

We require at least a laboratory technician degree in chemistry. To be successful in this position you will need good 
method development skills and knowledge on especially GC-instruments and technics. We appreciate also knowledge 
on other analytical technics.

Good co-operation and communication skills are appreciated as well as desire for professional development.
Fluent English, both written and oral, is also required. 

For further information of the position, please contact
Hanna Kulmala-Hanioja, Laboratory Manager, tel. +358 50 458 1472 or
Leena Matilainen, Head of R&D, Analytics and Quality Control, tel. +358 50 458 3762.

Further information and more detailed instructions for applying can be found from
our website www.neste.com/joinus. The application period ends 31 st August, 2018.

Equipment Specialist
We are looking for a

We have a continuous enthusiasm of development. We believe in people who find new ways to do things and who are team 
players – people for whom safety and sustainability are parts of their professional skills. We value every individual. Come and do 
meaningful work in a community that has its eyes set forward!

https://career5.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=C0008491343P&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fi%5fFI&career_job_req_id=26861&selected_lang=fi_FI&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=dnO7TP8zMj%2f%2bDokQXWoo%2fr3g5cI%3d
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Kaikki tarvitsemasi Kemia- 
lehden verkkopalvelusta!

Vihreät sivut 
uudistuivat!

Lisätietoja ja varaukset:

leena.joutsen@kemia-lehti.fi 
puh. 040 577 8850

jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
puh. 040 770 3043

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

Elektrokem Oy

Elomatic Oy 

Eurofins

Innovatics

Intermed Oy

Jauhetekniikka Oy

Kaluste-Projektit Oy

KBR Ecoplanning Oy

Labtium Oy

Metrohm Oy

PerkinElmer

Seppo Laine Oy

Skalar Analytical B.V.

Software Point Oy

Suomen Lämpömittari Oy

Tankki Oy

Testware Oy

Valmet Automation Oy

Wacker-Kemi AB

Wärtsilä Finland Oy

Job Name: WATR19259_Xevo TQ-XS_Kemia Kemi_140x60mm_DBmec.indd

Trim: 140mm X 60mm 
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Lisätiedot:
Waters Finland
Daniel Lindroos
(09) 5659 6288

XEVO® TQ-XS
INTRODUCING

Expand What’s Possible

Helsingin yliopiston ilmake-
hätieteiden keskuksen tutkijat 
ovat yhdessä kiinalaisten kol-
legoidensa kanssa löytäneet 
mekanismin, joka selittää sen, 
kuinka pienhiukkasia muodos-
tuu jättikaupunkien ilmassa. 
Tutkimuksen julkaisi Scien-
ce-lehti.

Nykyisten teorioiden mu-
kaan nanometrin kokoisia il-
man pienhiukkasia ei pitäisi 
syntyä saastuneilla alueilla. 
Hiukkasia on siitä huolimatta 
havaittu muodostuvan myös 
suurissa, varsin saastuneissa 
kaupungeissa, kuten Kiinan 
Shanghaissa, Nanjingissa ja Pe-
kingissä.

”Pienhiukkasten syntymi-
seen tarvitaan rikkihappoa ja 
dimetyyliaminia. Nämä mo-
lekyyliryppäät kasvavat mole-
kyyli molekyyliltä ja muodos-
tavat uusia pienhiukkasia myös 
saastuneissa olosuhteissa”, ker-

too akateemikko Markku Kul-
mala.

Professori Tuukka Petä-
jän mukaan tutkimustulok-
set mahdollisti vuosia kestänyt 
mittalaitteiden ja analyysime-
netelmien kehitystyö, jota tut-
kijat ovat tehneet yhdessä yri-
tysten kanssa.

Spinoff-yritysten Airmodu-
sin, Particle Size Magnifierin, 
Karsan ja CI-APiTOFin sekä 
virolaisen Airelin kanssa tut-
kijat ovat rakentaneet mitta-
laitteet, joiden avulla voidaan 
tehdä muitakin uusia ilmake-
mian ja aerosolifysiikan läpi-
murtoja. 

Myös Shanghain melko saastuneessa ilmanalassa syntyy pienhiuk-
kasia.

Tutkijat selvittivät, kuinka

Pienhiukkasia muodostuu
myös suurkaupungeissa

Perinnöllisten sydänsairauk-
sien tunnistamisessa voidaan 
hyödyntää koneoppimista. Tie-
tokone oppii tulkitsemaan oi-
kein pienetkin vaihtelut sydän-
lihaksen toiminnassa.

Tämä käy ilmi Tampereen 
yliopiston tutkimuksesta, joka 
julkaistiin Scientific Reports 
-lehdessä.

Tulokset yllättivät jopa tutki-
jat itsensä.

”Tulokset olivat käsittämät-
tömän hyviä. On todella yllät-
tävää, että tekoäly pystyi erotta-
maan eri sydänsairauksia näin 
tarkasti”, sanoo professori Kat-
riina Aalto-Setälä.

Tutkimuksen kohteena olivat 
niin sanottu pitkä QT-oireyh-
tymä eli rytmihäiriösairaus, 
CPVT-sairaus eli kammioti-
heälyöntisyys ja hypertofinen 
kardiomyopatia eli sydänlihak-
sen paksuuntuma.

Algoritmien avulla tutkijat 
vertasivat kalsiumin varastoitu-

Tekoäly tunnistaa sydänsairaudet
mista ja vapautumista sydämen 
lihassoluissa. Terveiden ja sai-
raiden solujen kalsiumaineen-
vaihdunta eroaa toisistaan. Te-
koäly erotti sydämen sykkeen 
pienimmätkin vaihtelut, joita 
ihminen ei kykene havaitse-
maan, ja teki erojen perusteella 
tautidiagnoosin.

Tutkijoiden käyttämät sydän-
solut syntyivät indusoiduista 
pluripotenteista kantasoluista 
eli iPS-soluista, jotka pystyvät 
erilaistumaan minkä tahansa 
kudoksen soluiksi. Kantaso-
lut olivat alun perin potilaiden 
ihosoluja. 

http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/
mailto:leena.joutsen@kemia-lehti.fi
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http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Dosetec&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Elektrokem&cn-cat=&cn-pg=1&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Elomatic&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Eurofins&cn-cat=&cn-pg=1&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Innovatics&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Intermed&cn-cat=&cn-pg=1&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Jauhetekniikka&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=Labtium&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Metrohm&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=PerkinElmer&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=Wacker-Kemi&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=W%C3%A4rtsil%C3%A4&cn-cat=
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Ilmoita edullisesti kemian ammattilaisille. Kemia-lehden  
uutiskirjeellä on jo yli 4 700 tilaajaa! Katso uutiskirjeen  
hinnasto ja aikataulut täältä.

ALALLA TAPAHTUU5

Luma-tapahtumia
LUMA SUOMI -koulutus: GeoGebra opetuksessa
Verkossa 3.9.–25.11.2018

Bittejä ja palasia – Digitaalisen maailman salat paljastuvat
Helsinki ja Espoo 7.9.2018
Oulu 8.9.2018
Joensuu 10.9.2018
Tampere 12.9.2018

ZAU-startti: Löydä oma korisi – mitä aineita kannattaa  
valita ja kirjoittaa?
Helsinki 25.9.2018

Lisää Luma-tapahtumia löydät täältä.

ChemBio Finland 2019
Helsinki 27.–28.3.2019 

Alan odotettu ykköstapahtuma lähestyy! 
Lue lisää täältä. 

Kemian Päivät
Helsinki 27.–28.3.2019 

Kaikille avoimen ohjelman teemoina ovat kiertotalous, ympäristö-, 
elintarvike- ja radiolääkeainekemia, kemian opetus, analytiikka, 
laskennallinen kemia ja turvallisuus.
Suomalaisten Kemistien Seuran 100-vuotisjuhlaseminaarissa 
puhuvat kemian nobelistit Ada E. Younath, Sir J. Fraser Stoddart  
ja K. Barry Sharpless. 
Lue lisää täältä. We are looking for individuals able to challenge conventional thinking and work 

together creating innovative solutions to improve our clients’ competitiveness. 
Global resources, deep know-how and technical skills along with tight 
collaboration with our clients are how we deliver results. We give you the 
opportunity to join our highly skilled team of experienced professionals.
 
Expected qualifications:
•	 M.Sc.	or	D.Sc.	in	Chemical	or	Process	Engineering
•	 Engineering	background	with	several	years	of	work	experience	(including
	 flow	and	P&I	diagrams,	equipment	definitions,	and	engineering	calculations
 e.g. pressure drop, heat transfer, mass transfer)
•	 Experience	of	waste	water	treatment	technologies
•	 Solid	analytical	and	problem-solving	skills
•	 Strong	experience	of	material	and	heat	balance	calculations
•	 Fluent	written	and	spoken	command	of	English
•	 Excellent	interpersonal	and	communication	skills
•	 Willingness	to	travel	globally	when	required
 
Furthermore, it is considered beneficial to have:
•	 Experience	in	CAPEX/OPEX	calculations
•	 Experience	in	bioprocess	technologies	outside	of	waste	water	treatment
 technologies
 
Why join Neste Engineering Solutions?
We offer you an interesting and challenging role in an international and dynamic 
environment, in a company that is always seeking new solutions for its clients 
and other stakeholders. We offer you the opportunity to use and improve your 
expertise,	working	together	with	the	top	experts	in	the	field.	You	will	be	located	in	
our	office	in	Porvoo	or	Turku.	Our	head	office	in	Kilpilahti,	Porvoo,	is	around	30	
minutes away from Helsinki city center by car. We also arrange free bus transpor-
tation	for	our	employees	from	Helsinki,	Porvoo	and	the	surrounding	areas.

The	person	selected	for	the	position	must	pass	a	health	examination	including	a	
drug	test.		Security	clearance	is	obtained	for	the	person	with	their	consent.

For	further	information	of	the	position,	you	may	contact	Mr.	Stefan	Karlsson,	
Manager	Bioprocesses,	stefan.karlsson@neste.com,	+358	50	458	9662

Please submit your application through our careers portal by 31th August, 2018.
Please	include	your	CV	and	cover	letter.	Interviews	will	start	as	soon	as	suitable	
candidates	are	identified.	

We have a continuous enthusiasm of development. We believe in people who 
find	new	ways	to	do	things	and	who	are	team	players	–	people	for	whom	safety	
and sustainability are parts of their professional skills. We value every individual. 
Come	and	do	meaningful	work	in	a	community	that	has	its	eyes	set	forward!

We believe that it is the task of each generation to leave its children a healthier 
planet.	To	succeed	in	this,	we	create	responsible	choices,	every	day	–	choices	
that enable people to live a more sustainable life and consume fewer natural 
resources.
 
There	are	roughly	5,000	Neste	employees	in	Europe,	Asia	and	North	America.	
We	are	the	world’s	largest	producer	of	renewable	diesel	refined	from	waste	
and residues, and we are also bringing renewable solutions to the aviation and 
plastics industries. We are looking for the best professionals in their respective 
fields	–	people	who	have	the	will	to	make	the	world	cleaner.

Neste	Engineering	Solutions	is	a	preferred	solution	provider	of	high-quality	
technology, engineering and project services for a wide range of industries.

Waste Water Treatment Expert 
We are now looking for

Suomalaisen lihastaudin
geneettinen syy selvisi

Suomalaiseen tautiperimään 
kuuluva SMAJ-tauti voidaan 
geenilöydön ansiosta tunnistaa 
nyt nopeasti.

Suomessa esiintyvän SMAJ-li-
hastaudin geneettinen tausta 
on selvitetty. Tautia aiheutta-
van geenimutaation löysi tut-
kija Sini Penttilä, jonka väi-
töskirja tarkastettiin Helsingin 
yliopistossa 29. elokuuta.

Penttilän tutkimuksen an-
siosta tuli mahdolliseksi ke-
hittää testi, joka kertoo, 
onko verinäytteen antajalla 
SMAJ-tautia aiheuttava mu-
taatio CHCHD10-geenistä.

SMAJ-tauti muistuttaa al-
kuvaiheessaan ALS-tautia, 
minkä takia moni potilas on 
saanut ensin väärän diagnoo-
sin. SMAJ on kuitenkin paljon 
lievempi sairaus, joka ei ly-
hennä elinikää. Kun tauti voi-

daan tunnistaa varhain, potilas 
ei joudu turhaan pelkäämään, 
että hänellä on kuolemaan joh-
tava sairaus.

SMAJ-tautia on toistaiseksi 
todettu vain suomalaisilla. Se 
tunnistettiin alun perin kah-
dessa itäsuomalaisessa per-
heessä. Tutkimusta varten per-
heiden jäseniltä kartoitettiin 
koko geeniperimä. Tätä nykyä 
tunnetaan noin 200 tautia sai-
rastavaa ihmistä.

30–40 vuoden iässä alkava 
SMAJ-tauti vaurioittaa selkä- 
ytimen alempia liikehermo- 
soluja. Ensioireita ovat kivu-
liaat lihaskrampit käsissä ja 
jaloissa. Sairastuneen lihakset 
heikkenevät hiljalleen, mutta 
tauti etenee hitaasti eikä vai-
kuta esimerkiksi kävelykykyyn 
pitkään aikaan. 

http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
https://www.luma.fi/tapahtuma/luma-suomi-koulutus-geogebra-opetuksessa-2/
https://www.luma.fi/sanomat/2018/08/07/bitteja-ja-palasia-digitaalisen-maailman-salat-paljastuvat/
https://www.luma.fi/tapahtuma/zau-startti-loyda-oma-korisi/
https://www.luma.fi/tapahtuma/zau-startti-loyda-oma-korisi/
http://www.luma.fi/tapahtumat/
https://chembio.messukeskus.com/
https://kemianseurat.fi/kemia/kemian-paivat-2019/
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0008491343P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=27822&selected_lang=en_GB&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=R9%2fOexySvSy%2b9qib0FW7jv%2fGzzo%3d
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HELSINGIN YLIOPISTO 
HELSINGFORS UNIVERSITET 

UNIVERSITY OF HELSINKI 

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 
MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 

FACULTY OF SCIENCE

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti hakee

TUTKIMUSJOHTAJAA
Tehtävä on vakituinen ja täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Tutkimusjohtajan tehtävänä on johtaa instituutin 
tutkimusta monipuoliseen rakenneanalytiikkaan painottuvassa tutkimusryhmässä, sekä koordinoida koulutusta, 
toimintaa ja taloutta yhteistyössä instituutin johtajan kanssa. Tutkimusjohtajan työhön kuuluu kehittää laitoksen 
toimintaa ja laajentaa instituutin rahoituspohjaa ulkopuolisella tutkimus- tai palvelurahoituksella. Tutkimusjohtaja 
vastaa koulutuksen korkeasta tasosta ja uusien koulutuskurssien suunnittelusta yhteistyössä koulutuksen 
koordinaattorin kanssa. Tutkimusjohtajan tehtäviin kuuluu myös Ulkoasiainministeriön antamat erityistehtävät. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tohtorin tutkintoa kemian alalta ja hyviä johtamis- ja 
neuvottelutaitoja. Johtajalta edellytetään instituutin analysointimenetelmien tuntemusta ja hallintaa. Parhaimmat 
edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa aikaisempi kansainvälinen kokemus ja osallistuminen tutkimushankkeisiin, 
joissa tehtäviin on kuulunut rahoituksen haku ja tutkimuksen koordinointi. Arvostamme erityisesti kykyä 
toimia monikulttuurisessa ja usean projektin työympäristössä, hyvää ryhmätyöskentelytaitoa, joustavuutta ja 
matkustushalukkuutta. Suomen kielen lisäksi edellytetään hyvää englannin suullista ja kirjallista taitoa. 

Tehtävän palkkaus sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan 
tasolle 8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Käytännössä palkka sijoittuu 
5100–5800 euroon kuukaudessa valittavan henkilön osaamisesta ja kokemuksesta riippuen. 

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys 
(Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

HAKEMINEN
Hae tehtävää yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa  
https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tutkimusjohtaja-kemiallisen-aseen-kieltosopimuksen-instituutti-verifin. 

Liitä hakemuskirjeesi lisäksi mukaan ansioluettelosi. Yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät 
hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa. Hakuaika päättyy 14.9.2018 klo 23.59. Lisätietoja tehtävästä antaa 
professori Paula Vanninen, paula.vanninen(at)helsinki.fi, puh. 040 550 2204.

Helsingin yliopiston kemian laitos on Suomen suurin ja monipuolisin kemian laitos. Sen tehtävinä ovat tutkimus ja tutkimukseen 
perustuva opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Laitoksella työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä henkilötyövuosina 
laskettuna on 220. Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti (VERIFIN) on osa kemian laitosta. Instituutti tekee kiinteää yhteistyötä 
ulkoasianministeriön kanssa ja toimii kemiallisten aseiden kieltosopimuksen kansallisena viranomaisena. Lisäksi instituutti tekee 
soveltavaa analyyttisen kemian tutkimusta ja järjestää koulutusta kehittyvien maiden kemisteille. Instituutilla on standardin ISO/
IEC 17025 mukainen akkreditointi (T073) ja sillä on kansainvälinen status Kansainvälisen kemiallisen aseiden kieltojärjestön (OPCW) 
toimittamien ympäristö- ja biolääketieteellisten näytteiden analysointiin.

https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tutkimusjohtaja-kemiallisen-aseen-kieltosopimuksen-instituutti-verifin
mailto:paula.vanninen@helsinki.fi
https://www.helsinki.fi/fi/verifin-kemiallisen-aseen-kieltosopimuksen-instituutti
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Onko ammattiliittosi 
LOIMU, TEK, OAJ tai IL?

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

facebook facebook facebook facebook facebook 
facebook facebook facebookwok facebook facebook 

facebook facebook facebook facebook facebook
facebook facebook facebook facebook facebook face-

book facebook facebookwok facebook facebook 
facebook facebook facebook facebook facebook

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

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

Kemia-lehti on myös 
facebookissa!

KLIKKAA JA TYKKÄÄ!

Kiertomateriaaleihin ja kier-
totalouslaitosten prosesseihin 
liittyy uudentyyppisiä, osin 
heikosti tunnettuja turvalli-
suusuhkia, jotka halutaan nyt 
tunnistaa ja ratkoa jo ennalta.

Turvallisuus- ja kemikaali-
virasto Tukes vetää hanketta, 
jossa paneudutaan erilaisiin 
kiertotalouslaitostyyppeihin ja 
niiden käytön turvallisuuteen.

”Kiertotalouteen liittyy pal-
jon hyviä ympäristötavoitteita, 
mutta samalla uhkana on, että 
uudet riskit alan laitoksissa li-
sääntyvät”, sanoo Tukesin kehi-
tysjohtaja Kirsi Levä.

Kiertomateriaalien erityisris-
kejä ovat Levän mukaan muun 
muassa materiaalin itsesyt-
tymä, räjähdys ja tulipalo sekä 
epäselvyydet materiaalin koos-
tumuksesta tai alkuperästä.

Alan laitoksissa huomioitavia 

Rauhallisen, kuuntelevan, yh-
teistyöhakuisen ja tarvittaessa 
jämäkän.

Sellaisen toimitusjohtajan on 
saanut Kemianteollisuus ry, ai-
nakin Mika Aallon itsensä laa-
timan luonnekuvauksen mu-
kaan.

Vapaa-aikanaan parissakin 
bändissä kitaraa soittava ke-
miantekniikan tohtori aloitti 
pestissä kesäkuussa ja kuvailee 
oloaan innostuneeksi.

”Uskon, että pääsen hyödyn-
tämään laajasti kokemustani ja 
koulutuspohjaani. Moni asia, 
jota olen aiemmin tehnyt, tu-
kee onnistumista uudessa teh-
tävässä”, sanoo Aalto, joka on 
työskennellyt muun muassa 
Tekesissä ja työ- ja elinkeino- 
ministeriössä.

Aalto pääsee aloittamaan 
työnsä myötätuulessa. Kemi-

Kemianteollisuus ry:tä luotsaa nyt

Rokkaava diplomaatti

Kiertotalouden
turvariskit hallintaan

turvallisuusasioita on esimer-
kiksi säteily, joka voi aiheuttaa 
riskejä metallinkierrätyksessä. 
Metalliraaka-aineen joukkoon 
saattaa päätyä vaikkapa säteilyn 
mittauslaitteita.

Tuotantoprosesseihin liit-
tyviä merkittäviä vaaroja ovat 
muun muassa myrkylliset tai 
tukahduttavat kaasut.

”Käytännössä tämä voi tar-
koittaa rikkivedyn muodostu-
mista biolaitoksissa tai työnte-
kijöiden altistumista homeille 
ja uusille bakteereille”, Levä 
kuvailee.

Kiertotalouslaitosten turval-
lisuusriskit -hankkeesta ja sen 
tähänastisista tuloksista ker-
too tarkemmin toimittaja Vesa 
Keinonen Kemia-lehden nu-
merossa 5/2018, joka ilmestyy 
5. syyskuuta. 

Ve
sa

 K
ei

no
ne

n

Tukesin selvityshanke 
on maailman mitassa 
ainutlaatuinen. ”Tämä 
on kaikille toimijoille 
hieno tilaisuus oppia 
uutta”, sanoo kehitys-
johtaja Kirsi Levä.

anteollisuuden vienti yltää mil-
jardin euron kuukausitasolle, 
suhdannearviot ovat vahvoja 
ja odotukset myönteisiä.

”Kemianteollisuus on glo-
baalisti kasvava ala, jonka tuo-
tannon arvioidaan kaksinker-
taistuvan nykyisestä vuoteen 
2030 mennessä. Tästä kasvusta 
myös Suomen kannattaa ottaa 
osansa.”

Voit lukea lisää Mika Aallon 
ja hänen edeltäjänsä, uudelle 
uralle lähtevän Timo Lepän 
mietteistä 5. syyskuuta ilmes-
tyvästä Kemia-lehdestä.

Lehden numero 5/2018 ker-
too myös muun muassa kyl-
pylöiden uudesta kukoistus-
kaudesta, 70 vuotta täyttävästä 
maksuttomasta kouluateriasta 
sekä kasvimaailman banaani-
kärpäsenä tunnetusta vaati-
mattomasta sankarista. 

”Yhteispeli on voimaa, ja yhteistyö johtaa lähes poikkeuksetta parhaa-
seen lopputulokseen”, Mika Aalto kuvailee johtamisfilosofiaansa.

Si
ni
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na
ne

n

CERES-keskittymä
lähti liikkeelle
Aalto-yliopisto ja VTT ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhtei-
sen CERES-tutkimushankkeensa käynnistämisestä. Hankkeessa 
luodaan innovaatioekosysteemi, joka kehittää kasvipohjaisia 
biomateriaaleja. Suomen Akatemia on myöntänyt hankkeen 
neljälle ensimmäiselle vuodelle 9,5 miljoonan euron lippulai-
varahoituksen. Hankkeen kokonaisrahoitus on 24 miljoonaa 
euroa.

http://www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/lehti/
http://www.facebook.com/kemialehti
http://www.kemia-lehti.fi/
http://www.kemia-lehti.fi/


KEMIA
Kemi8

We believe that it is the task of each generation to 
leave its children a healthier planet. To succeed in 
this, we create responsible choices, every day – choices 
that enable people to live a more sustainable life and 
consume fewer natural resources.
 
There are roughly 5,000 Neste employees in Europe, 
Asia and North America. We are the world’s largest 
producer of renewable diesel refined from waste and 
residues, and we are also bringing renewable solutions 
to the aviation and plastics industries. We are looking 
for the best professionals in their respective fields
– people who have the will to make the world cleaner.

You will join our Product and Applications department that is part of Neste Research and Development unit, and is 
based in Porvoo, Kilpilahti.

We offer interesting work in an innovative and skilled expert group doing the development work of cleaner fuels. 
The work provides the opportunity to develop into a versatile product expert and to network inside and outside the 
company.

Your task is to act as the product expert of traffic fuels and to develop and study chemical properties of different 
product qualities including their operating and performance characteristics. You will work in product development 
projects and actively support Neste business units’ customer services. The work is teamwork carried out together with 
our R&D experts and laboratories and with technical customer service experts and partners. Additionally the task 
includes cooperation with different stakeholders, and participation in international technical working groups.

We expect that you have university level education, M.Sc. in chemistry and good cooperative and social skills and 
fluent written and spoken English. We consider the earlier work experience beneficial.

The person selected for the position must pass a health examination. Security clearance is obtained for the employee 
with his/her consent.

For additional information concerning the position, please contact
Leena Rantanen-Kolehmainen, R&D Manager tel. +358 50 458 3787 or
Teemu Sarjovaara, Head of R&D, Products and Applications tel. +358 50 458 2319.

Further information and more detailed instructions for applying can be found from our website
www.neste.com/joinus. The application period ends 7th September, 2018. 

Product Researcher, 
Traffic fuels

We are looking for

We have a continuous enthusiasm of development. We believe in people who find new ways to do things and who are team 
players – people for whom safety and sustainability are parts of their professional skills. We value every individual. Come and do 
meaningful work in a community that has its eyes set forward!

https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0008491343P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=fi_FI&career_job_req_id=26965&selected_lang=en_GB&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=uMBIzPJGGBZQB6FE3vAC83YG3Mw%3d
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We are now looking for a 

Researcher 
to join our Analytical Services and Method Development Team. 

•	 Experience	in	statistical	analyses	and	knowhow	of	
related	softwares	(e.g.	Minitab)	is	also	a	benefit	in	 
the position

•	 You	are	a	team	worker	with	good	communication	 
and	networking	skills

•	 You	are	flexible
•	 You	have	good	problem	solving	and	organizing	skills
•	 You	are	fluent	in	English	and	Finnish
•	 You	have	good	IT	skills	and	knowledge	of	ISO	17025	

quality system

For further information,	please	contact	Kati	Oinonen,	
Manager,	Analytical	Services	and	Method	Development,	
tel.	+358	50	531	5869,	on	5th	of	September	at	10–11,	or	
kati.oinonen@upm.com. 

PLEASE APPLY VIA THIS LINK and attach your CV and 
cover letter by 7th of September 2018.

For support	with	submitting	your	application,	please	 
contact HR Service Center at contacthr@upm.com or 
+358	20	414	6600.

You	will	work	as	a	maternity	leave	substitute	between	
12.11.2018–1.12.2019.	

Based	in	Lappeenranta,	Finland,	the	UPM	Research	
Center	comprises	the	research	and	development	for	the	
global	operations	of	UPM-Kymmene	Corporation.

What you´ll do
In	this	role	you	will	develop	chemical	and	physical	 
analysis	methods	for	wood-based	products,	implement	
new	equipment,	assist	the	research	teams	and	mills	in	
analytical	services,	and	cooperate	closely	between	the	
research	teams,	mills	and	laboratories.

Who you are
•	 You	have	at	least	Master’s	Degree	in	Chemistry	or	
Chemical	Engineering	and	3	years’	work	experience

•	 You	have	experience	in	chemical	and	physical	analysis	
and	knowledge	of	analyzing	instruments	(e.g.	DSC,	
titrations,	rheometer,	material	testers)

•	 You	have	experience	in	validation	of	testing	methods	
•	 Experience	in	product	development	is	seen	as	an	asset

FÖRSLAG TILL MOTTAGARE AV 
“DET ALFTHANSKA PRISET 2018” 

Finska Kemistsamfundet (FKS) delar årligen ut ett 
pris benämnt "Det Alfthanska priset" för en 
förtjänstfull publicerad forskningsinsats i kemi, bio-
kemi eller kemisk teknologi. Priset kan  beviljas till 
skribenten av en färsk doktors- eller licentiat-
avhandling. FKS vill gärna betona att både svensk-
språkiga, finskspråkiga och utländska pristagare från 
finländska universitet har förekommit 1983-2017. År 
2017 var prisets storlek 3000 euro.   

Vi ber härmed professorer, seniorforskare och 
doktorandhandledare vid finska högskolor och 
universitet om motiverade förslag på mottagare av 
“Det Alfthanska priset” för år 2018. Förslagen 
behandlas konfidentiellt av prisfondens styrelse och 
de bör vara samfundet tillhanda senast måndagen 
den 15 oktober 2018.  

Var vänlig och sänd förslagen samt bilagor till: 
alfthan@finskakemistsamfundet.fi. Ifall ni har frågor 
eller önskar skicka in ett bidrag per post kan 
priskommittén kontaktas på samma adress. 

ANSÖKNING FÖR JUNIORPRIS UR 
ALFTHANS FOND 2018 

Finska Kemistsamfundet har instiftat ett juniorpris för 
ett förtjänstfullt slutarbete av högt betyg inom kemi 
eller närstående ämnen. Prisets storlek är 1000 euro 
och det utdelas från den Alfthanska fondens medel. 
Priset kan årligen sökas av samfundets yngre 
medlemmar mellan första oktober och sista 
september för avhandlingar som godkänts inom 
samma tidsintervall. Sista ansökningsdag för av-
handlingar godkända under läsåret 2017-2018 är 
således söndagen den 30 september 2018. Fritt 
formulerade ansökningar insändes till: 
junior-alfthan@finskakemistsamfundet.fi. 

För mer instruktioner och ansökningsvillkor ber vi er  
besöka adressen:  
http://www.finskakemistsamfundet.fi/junior-
alfthan.shtml 

Genom detta pris vill Finska Kemistsamfundet 
motivera sina yngre medlemmar att ytterligare 
förkovra sig i sina kemistudier. 
 

 

                  www.finskakemistsamfundet.fi 

https://upm.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Lappeenranta/Researcher_NB6004876
http://www.upm.fi/UPM/Pages/default.aspx
mailto:contacthr@upm.com
mailto:kati.oinonen@upm.com
https://upm.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/Lappeenranta/Researcher_NB6004876
http://www.finskakemistsamfundet.fi/alfthanska.shtml
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We believe that it is the task of each generation to leave its 
children a healthier planet. To succeed in this, we create 
responsible choices, every day – choices that enable people 
to live a more sustainable life and consume fewer natural 
resources.
 
There are roughly 5,000 Neste employees in Europe, Asia 
and North America. We are the world’s largest producer of 
renewable diesel refined from waste and residues, and we 
are also bringing renewable solutions to the aviation and 
plastics industries. We are looking for the best professionals 
in their respective fields – people who have the will to make 
the world cleaner.

We are the global leader in waste based renewable diesel. We also want to redefine fossil oil refining and to bring new low-carbon feeds, like 
waste plastics, to our oil refineries.  We are looking for enthusiastic R&D scientist for these tasks. You will join our Feedstock and Technology 
Department that is part of Neste Research and Development unit. Feedstock and Pretreatment Research team’s key tasks are related to 
expansion of raw material base and developing purification methods for production of renewable fuels and chemicals. As a member of our team 
you will fulfill a key position executing R&D projects for Neste to ensure global growth and leadership in renewable and low-carbon solutions.

Main responsibilities:   
Your main responsibilities are in research and development tasks related to waste and residue feedstock purification for production of 
renewable fuels and chemicals. Your task includes developing in-depth understanding of chemistry and phenomena related to industrial 
feedstock purification methods and technologies. Your tasks, in a research team of researchers and technicians, will include planning and 
supervising of experiments followed by collecting, analyzing and reporting data obtained. You will actively participate in creation of intellectual 
property rights and innovation work. Your will be proactively searching for and cooperating with top level external scientific research partners to 
support internal R&D. 

Desired skills and experience:
•	Doctoral	degree	from	relevant	field,	e.g.	Organic	Chemistry,	Biochemistry,	Chemical	Engineering,	Food	science	or	technology
•	 Very	strong	(organic)	chemistry	knowhow	and	scientific	mindset
•	 At	least	5	years	of	work	experience	from	R&D	tasks,	including	experimental	design,	data	handling	and	reporting
•	Understanding	of	renewable	raw	materials,	especially	renewable	oils	and	fats
•	 Innovative	mindset	and	capability	of	thinking	ahead	and	out	of	the	box
•	Hands-on	attitude	and	perseverance	at	work
•	 Excellent	cooperation	and	networking	skills
•	 Relevant	networks	to	research	institutes,	companies	and	scientific	community	are	appreciated
•	 Excellent	communication	skills	in	English,	both	oral	and	written

We offer you an interesting and challenging role in a dynamic environment, in a company that is developing responsible choices for the future.

The person selected for the position must pass a health examination that includes a drug test. Security clearance is obtained for the person with 
their consent.

The	position	will	be	located	in	Kilpilahti	area	in	Porvoo,	which	is	located	only	some	40	minutes	away	from	Helsinki	city	by	car.
We	also	arrange	bus	transportation	for	our	employees	from	Helsinki,	Porvoo	and	surrounding	areas.

For additional information of the position, please contact
Mervi	Waddilove,	R&D	Manager	(mervi.waddilove@neste.com),	tel.	+358	50	4587059	or
Perttu	Koskinen,	Head	of	R&D	Feedstock	and	Technologies	(perttu.koskinen@neste.com),	tel.	+358	50	4582917.

Further information and more detailed instructions for applying can be found from our website
www.neste.com/joinus. The application period ends 2nd September, 2018. 

Researcher, waste and residue
feedstock purification chemistry

We are looking for

We have a continuous enthusiasm of development. We believe in people who find new ways to do things and who are team players – people for 
whom	safety	and	sustainability	are	parts	of	their	professional	skills.	We	value	every	individual.	Come	and	do	meaningful	work	in	a	community	that	
has its eyes set forward!

https://career5.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=C0008491343P&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fi%5fFI&career_job_req_id=28224&selected_lang=fi_FI&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=IgfPYqHh9m2p1%2fE6ZLFasMkbY5I%3d
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Uimahallin siivooja altistuu 
monimuotoiselle kemikaaliki-
maralle, jolta tämän on muis-
tettava suojautua kunnolla, 
kirjoittaa Työ Terveys Turval-
lisuus  -lehti.

Itä-Suomen yliopisto on 
tehnyt aiheesta tutkimuksen, 
jonka mukaan suurimmat altis-
teet syntyvät allaskemikaalien, 
usein klooripohjaisten desin-
fiointiaineiden, yhdistyessä ih-
misestä peräisin oleviin orgaa-
nisiin aineisiin.

Prosessin sivutuotteena syn-
tyy haihtuvia halogeeniyhdis-
teitä, kuten klooriamiineja ja 
trihalometaaneja. Uimahallien 

Uimahallin kemikaalicocktail
haastaa työntekijät

henkilöstöllä ja asiakkailla on 
jo aiemmissa tutkimuksissa ra-
portoitu niistä aiheutuvia hen-
gitystie- ja silmäoireita.

”Siivoojat altistuvat silloin, 
kun allastiloja siivotaan asiak-
kaiden ollessa läsnä. Jos asiak-
kaat peseytyisivät hyvin ennen 
altaaseen menoa, altistumi-
nen vähenisi”, tutkimushank-
keesta vastaava vanhempi tut-
kija Marko Hyttinen toteaa 
TTT-lehdessä.

Voimakkaiden siivouskemi-
kaalien käyttö on uimahalleissa 
ja kylpylöissä välttämätöntä, 
koska mikrobit viihtyvät läm-
mössä ja kosteudessa hyvin. 

Kemialliset puhdistusaineet kuuluvat uimahalleihin. Asiakkaat voivat 
vaikuttaa työntekijöiden ja myös omaan kemikaalialtistukseensa huo-
lellisella peseytymisellä.
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Keittiövälineet syntyvät
kuusesta ja sokeriruo’osta
Kodintarvikevalmistaja Ort-
hex tuo markkinoille sarjan uu-
denlaisia keittiövälineitä, joissa 
fossiiliperustainen muovi on 
korvattu biopohjaisella materi-
aalilla. Yhdeksän välineen sarja 
koostuu 98-prosenttisesti bio-
materiaaleista.

Puupohjaisesta raaka-ai-
neesta tehdyt tuotteet vastaavat 
toimitusjohtaja Alexander Ro-
senlewin mukaan muovisia vä-
lineitä. Ne ovat kovia, kestäviä, 
hygieenisiä ja konepestäviä.

Uutuustuotteissa käytetty 
biokomposiitti on Stora Enson 
kehittämä. Komposiitti on kuu-
sen ja sokeriruo’on yhdistelmä.

DuraSense-nimisen kom-
posiittimateriaalin toimittaa 
Orthexille Stora Enson Hyl-
ten-tehdas. Materiaali syntyy 
puutuotteiden ja sellun valmis-
tuksen sivuvirroista.

Stora Enson biokomposiitti-
liiketoiminnan johtajan Patri-
cia Oddshammarin mukaan 
yhtiö voi innovaation avulla 
laajentua markkinoille, joita 
perinteisesti hallitsevat muovit.

”Biokomposiitti sopii ma-
teriaaliksi esimerkiksi huone-
kalujen, kuormalavojen, työ-
kalujen ja autojen sisustusten 
valmistukseen sekä kuluttaja-
tuotteisiin leluista hammas-
harjoihin ja kauneus- ja life- 
style-tuotteisiin”, Oddshammar 
kuvailee. 
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Biokomposiitista valmistetut 
keittiövälineet kestävät siinä 
missä muovikin, mutta niiden 
hiilijalanjälki on jopa 80 pro-
senttia vastaavia muovituotteita 
pienempi.

Puhdastilojen uutuudet
Cleanzone-messuilla
Puhdastilojen uudet tekniikat, laitteet, varustus ja innovaatiot 
esittäytyvät Saksan Frankfurtissa 23.–24. lokakuuta 2018 järjestet-
tävässä Cleanzone-tapahtumassa. Näyttelyn teemoihin kuuluu 
muun muassa puhdastilojen käyttäjien seuranta ja turvallisuus. 
Tapahtuman kongressissa puhutaan puhdastilojen käytön tehok-
kuudesta, tilojen hyödyntämisessä biotieteellisessä tutkimuksessa 
sekä tulevaisuuden puhdastiloista.

Kemia ja kiertotalous  
– erottamaton pari
Suomalaisten Kemistien Seuran perustama 
Kiertotalousinnovaatio-palkinto muistuttaa, 
että kemia on avainroolissa kiertotalouden 
kaikissa vaiheissa.
Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran Kemian Päivillä 
29.3.2017 Smart Chemistry Parkille. Raisiolainen  
bio- ja kiertotalouden klusteri tukee aloittavien 
yritysten innovaatioita ja liiketoimintaa. 
Tunnustuspalkinto jaetaan kahden  
vuoden välein. Lue lisää ja kerro, kuka 
ansaitsee vuoden 2019 palkinnon: 
suomalaistenkemistienseura.fi.  
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https://www.tttlehti.fi/uimahallin-kemikaalikimara-haastaa-siivoojan/
https://www.tttlehti.fi/uimahallin-kemikaalikimara-haastaa-siivoojan/
https://cleanzone.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://suomalaistenkemistienseura.fi/
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We believe that it is the task of each generation to leave its 
children a healthier planet. To succeed in this, we create 
responsible choices, every day – choices that enable people 
to live a more sustainable life and consume fewer natural 
resources.
 
There are roughly 5,000 Neste employees in Europe, Asia 
and North America. We are the world’s largest producer of 
renewable diesel refined from waste and residues, and we 
are also bringing renewable solutions to the aviation and 
plastics industries. We are looking for the best professionals 
in their respective fields – people who have the will to make 
the world cleaner.

We are the global leader in waste based renewable diesel. We also want to redefine fossil oil refining and to bring new low-carbon feeds, like 
waste plastics, to our oil refineries. We are looking for experienced R&D professional for these tasks. You will join our Feedstock and Technology 
Department that is part of Neste Research and Development unit. Feedstock and Pretreatment Research team’s key tasks are related to 
expansion of raw material base and developing purification methods for production of renewable fuels and chemicals. As a member of our team 
you will fulfill a key position executing R&D projects for Neste to ensure global growth and leadership in renewable and low-carbon solutions.

Main responsibilities:
Your main responsibilities are to develop purification technologies to renewable waste oils and fats and recycled fossil feeds, such as waste 
plastics, for production of fuels and chemicals. You will be working in an innovative R&D team as a project manager or a member. Your work 
involves coordinating and guiding internal R&D tasks as well as cooperation with business units, technology providers and research institutes. 
You are required to have at least ten years of industrial working experience related to technology development and have understanding of 
renewable or recycled feedstock.

Desired skills and experience:
•	Master’s	degree	or	higher	from	relevant	field,	e.g.	Chemical	Engineering,	Process
 Engineering, (Bio)chemistry 
•	 At	least	10	years	of	work	experience	in	technology	development	(e.g.	R&D,	Engineering)	
•	 Solid	understanding	of	chemistry	and	of	renewable	or	recycled	raw	materials	(renewable	oils
 and fats or waste plastics) 
•	 Solid	experience	and	understanding	of	R&D	tasks	as	wells	as	industrial	processes	
•	 Experience	from	project	management	
•	 Forward	looking	and	solution	seeking	mindset	
•	 Influence	and	decision	making	skills	
•	 Skills	to	work	as	a	productive	team	member	
•	 Relevant	networks	to	companies,	research	institutes	and	individuals	are	appreciated	
•	 Excellent	communication	skills	in	English,	including	presentation	and	report	writing	is	must,
 other language skills are appreciated 

We offer you an interesting and challenging role in a dynamic environment, in a company that is developing responsible choices for the future.

The	person	selected	for	the	position	must	pass	a	health	examination	that	includes	a	drug	test.	Security	clearance	is	obtained	for	the	person	with	
their consent.

The position will be located in Kilpilahti area in Porvoo, which is located only some 40 minutes away from Helsinki city by car. We also arrange 
bus transportation for our employees from Helsinki, Porvoo and surrounding areas.

For additional information of the position, please contact Mervi Waddilove, R&D Manager (mervi.waddilove@neste.com), tel. +358 50 4587059 
or	Perttu	Koskinen,	Head	of	R&D	Feedstock	and	Technologies	(perttu.koskinen@neste.com),	tel.	+358	50	4582917.

Further information and more detailed instructions for applying can be found from our website
www.neste.com/joinus. The application period ends 2nd September, 2018. 

Senior Researcher, Purification technologies 
for waste and residue feedstock

We are looking for

We have a continuous enthusiasm of development. We believe in people who find new ways to do things and who are team players – people for 
whom	safety	and	sustainability	are	parts	of	their	professional	skills.	We	value	every	individual.	Come	and	do	meaningful	work	in	a	community	that	
has its eyes set forward!

https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0008491343P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=27922&selected_lang=en_GB&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=u7LCkBueQOcxRIXysgQtuWvNif4%3d
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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

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. 

Kiinnostunut ympäristöasioista?
Tilaa uutiskirje: www.uusiouutiset.fi

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET:
leena.joutsen@kemia-lehti.fi  jaana.koivisto@kemia-lehti.fi  
puh. 040 577 8850  puh. 040 770 3043 www.kemia-lehti.fi

KEMIA
Kemi

Erikoisjakelut: Laboratoriolääketiede ja näyttely, Helsinki 4.–5.10.2018,  
Energia 2018, Tampere 23.–25.10.2018 ja Kokkola Material Week, 27.10.–1.11.2018

Teemoina laboratoriot, materiaalit 
ja energiaratkaisut

Ilmoita Kemia-lehden erikoisnumerossa!
Numero 6/2018 

ilmestyy 3. lokakuuta 
Varaukset viimeistään 10. syyskuuta.

Lasten rakastama kirja- ja elokuvahahmo 
Risto Räppääjä vaihtaa ympäristöä sääs-
tävään biokaasuun. Kaasulla kulkevalla 
menopelillä ajetaan Risto Räppääjä ja pul-
listelija -elokuvassa. Ratissa ovat Riston uu-
det tuttavat, voimailukisoihin valmistau-
tuva parivaljakko Bill ja Sylvester Pöntinen.

Filmiyhtiö Solar Filmsin kumppanina 
elokuvan tuotannossa toimii energiayhtiö 
Gasum.

”Solar Films ja Risto Räppääjän luojat Si-
nikka ja Tiina Nopola haluavat korostaa 
energiamuotoja, jotka ovat kestäviä ja ym-
päristöystävällisiä”, kertoo elokuvan tuot-
taja Rimbo Salomaa.

”Lähes jokainen suomalainen tuntee 
Risto Räppääjän, ja yhteistyökumppanieh-
dokkaita on paljon. Olemme tarkkoja siitä, 
mitä Risto Räppääjä edustaa, ja kaasuauto 

Risto Räppääjä
ajaa kaasuautolla

tuntui luonnolliselta valinnalta tähän elo-
kuvaan ympäristöystävällisyyden, kotimai-
suuden ja kestävyyden takia”, Salomaa sa-
noo.

Biokaasu tuotetaan kotitalouksien, kaup-

pojen ja teollisuuden biohajoavista jätteistä 
ja jätevesilietteestä. Liikennekäytössä bio-
kaasu vähentää polttoaineen elinkaaren ai-
kana syntyviä kasvihuonepäästöjä jopa 85 
prosenttia. 
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Risto Räppääjä ja pullistelija tulee ensi-iltaan helmikuussa 2019, jolloin valkokankaalle karauttaa 
myös pullistelijoiden kaasuauto.

http://suomalaistenkemistienseura.fi
http://www.kty.fi/
http://www.finskakemistsamfundet.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/
http://www.uusiouutiset.fi/
mailto:leena.joutsen@kemia-lehti.fi
mailto:jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/

