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 Uutiskirje 10/2018 
ilmestyy 30. elokuuta. 
Ilmoitusvaraukset 23. elokuuta.

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

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

Lisätietoja ja varaukset:
seija.kuoksa@kemia-lehti.fi 
puh. 040 933 1147
jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
puh. 040 770 3043

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

Espoolainen startup-yritys Welmu Internatio-
nal Oy kehittää puusta muovia muistuttavaa 
pakkausmateriaalia, josta voidaan tehdä läpi-
näkyvää, teknisesti kierrätettävää tuorekelmua.

Kehitystyössä on isossa osassa Teknologian 
tutkimuskeskus VTT, jonka tutkijoilta yritys 
ostaa alan osaamista.

”Welmu tekee kelmua sellusta”, tiivistää start-

upin toimitusjohtaja Jaakko Kaminen.
Vuodesta 2011 alkaen toimineen yrityksen 

”welmu-kelmu” on nyt edennyt teollisen pilo-
toinnin vaiheeseen, jossa materiaalia viimeis-
tellään ensimmäisten asiakkaiden tarpeisiin 
sopivaksi. Valmis tuote on määrä tuoda mark-
kinoille vielä kuluvan vuoden aikana.

Yrityksen päämäärä on, että biopohjainen, 

Velmu muovikelmu
syntyy sellusta

 Suomalaisen Welmu Internationalin ideoima, puusta tehtävä muovinkaltainen  
kelmumateriaali on etenemässä markkinoille.

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!

• VIHREÄT SIVUT
• Läpimurto ligniinitutkimuksessa
• Nanopartikkeli voidaan kuvata tarkasti 
• ALALLA TAPAHTUU
• Vuorotyöuupumuksella linkki 
 Alzheimerin tautiin 
• Parkinsonin taudin alkulähde löytyi?
• Reachista halutaan teollisuuden 
 kilpailuetu
• Antibioottiresistenssi on herkkä 
 kasvamaan 
• Porsaiden rokote suitsii antibioottien 
 tarvetta
• Soiden ennallistamisohjelma 
• Kemikaalien ympäristövaikutuksissa 
 pitää tarkastella kokonaisuuksia
• Paistorasva muuntuu muovilaatikoiksi 
• Ämpärit kiertämään
• Tulevaisuuden mökki on päästötön
• PALVELURUUTU

www.hosmed.fi

 Markkinoiden nopein uuttolaite kaikentyyppisille näytteille
 12 näytettä tunnissa
 Pieni liuotinkulutus
 Lopputuloksena suodatettu ja jäähdytetty näyte

Lisätietoja tästä linkistä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
petra.honkavirta@hosmed.fi | 020 775 6338

EDGE uuttaa näytteesi käden käänteessä

29.8.2018 ICP-OES ja MP-AES-käyttäjäpäivät, Tampereen Teknillinen Yliopisto
30.8.2018 ICP-MS ja ICP-MS/MS-käyttäjäpäivät, KVVY Tutkimus Oy, Tampere 

Paikalla laitteiden käyttäjiä ja Agilentin uusin vahvistus,  
massaspektrometrian asiantuntija Martin Söderström.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: sini.raiko@agilent.com

Aloita syksy Agilentin koulutuksella!

mailto:seija.kuoksa@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
http://www.hosmed.fi/
https://hosmed.fi/tuotteet/uuttolaitteet/pikauutto/
mailto:petra.honkavirta@hosmed.fi
mailto:sini.raiko@agilent.com


Piristystä arkipäivään.
Tilaa maksuton 

Ajatusten Aamiainen 
sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi

ASENNE RATKAISEE. AINA.

Elämä raiteillaan
Viisivuotias sisarenlapseni oli 
lähdössä kummiensa kanssa ris-
teilylle, jota varten hän oli sääs-
tänyt matkarahaa. Lähtötunnel-
missa hän huokaisi onnellisena: 
”Kyllä mulla on nyt elämä hyvin, 
mä osaan hiihtää ja viheltää ja 
mulla on vähä rahaakin.”

-Tarja

”Suorapostitus tavoitti 
oikean kohderyhmän.”

KEMIA
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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!

ekologinen tuorekelmu aikanaan korvaa ny-
kyiset öljyyn perustuvat muovikelmut laajassa 
mitassa.

Jaakko Kamisen mukaan idea uudenlaiseen 
biotuotteeseen lähti kriteereistä.

Ennalta asetettujen kriteerien mukaisesti ta-
voitteeksi asetettiin materiaali, jonka tulee olla 
läpinäkyvää, jonka valmistus ei saa vaatia uusia 
prosesseja eikä linjastoja, ja jonka hiilijalanjäl-
jen pitää olla pieni. Lisäksi materiaalin on ol-
tava biohajoavaa.

”Näistä biohajoavuus on vielä kehityksen alla, 
mutta muuten tavoitteisiin on päästy”, Kami-
nen kertoo.

Keskiössä kuluttajat

Suomalaisyritys on erityisen kiinnostunut kel-
mujen loppukuluttajista.

”Missä tahansa arvoketjussa tulee lopulta vas-
taan kuluttaja, joka on se vahvin lenkki. Kun 
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”Jokaisen numeron 
lukemisen jälkeen olen 

parempi ihminen, 
työntekijä ja työkaveri.”

kuluttaja on valmis äänestämään rahoillaan, sil-
loin maailma muuttuu”, Kaminen sanoo.

”Welmu lähtee kuluttajasta käsin. Meille tär-
kein kysymys on se, kuinka luoda maksimaali-
nen määrä arvoa kuluttajalle, kun hän arjessa 
käyttää tuotetta.”

Tuotteen ympäristöä säästävä ominaisuus 
nousee merkittäväksi tekijäksi, jos vain osataan 
vetää oikeasta narusta.

”Ympäristönäkökulmat ohjaavat kulutta-
mista silloin, kun siitä saa tunteen, että juuri 
minä pelastan maailmaa omilla ostopäätök-
silläni. Me haluamme juuri siksi saada aikaan 
pakkausmateriaalibrändin, jonka myös kulut-
tajat tuntevat ja joka näkyy hyvin heille asti.”

Jaakko Kaminen esitteli Welmu Internatio-
nalin tuotekehitystä Suomen Pakkausyhdistys 
ry:n järjestämässä pakkausalan ympäristökon-
ferenssissa. 

Hilkka Vähänen

Jos suomalaisyrityksen 
maailmanvalloitus on-
nistuu, elintarvikkeet 
suojataan vastaisuu-
dessa puusta tehdyllä 
tuorekelmulla.
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Synteettisen kemian
naistutkija palkitaan
Uusi palkinto kannustaa synteettisen kemian alan 
nuoria naistutkijoita näiden työssä. 5 000 euron 
arvoisen Margaret Faul -palkinnon perustivat 
saksalainen tiedekustantamo Thieme ja Science 
of Synthesis. Ensimmäisen kerran vuonna 2019 
jaettavaa palkintoa voi hakea 14. joulukuuta asti. 
Lisätietoa löytyy osoitteesta www.thieme-che-
mistry.com.

Kiilto osti ruotsalaisen
tasoitevalmistajan
Kiilto Oy on ostanut ruotsalaisen TM Progressin. 
Ruotsalaisyritys valmistaa ja toimittaa ammatti-
käyttöön tarkoitettuja pumpattavia lattiatasoit-
teita. Vuonna 1974 perustetun Progressin liike-
vaihto on 28 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 
40 henkeä. Kiillolla on ennestään Ruotsissa itse-
näinen maayhtiö Kiilto AB, mutta Progress jatkaa 
itsenäisenä yksikkönä Kiilto-konsernissa.

http://www.positiivarit.fi/
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/suorapostitus/
http://www.uusiouutiset.fi/tilausasiat/
http://www.tttlehti.fi/
http://www.thieme-chemistry.com
http://www.thieme-chemistry.com
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Kaikki tarvitsemasi Kemia- 
lehden verkkopalvelusta!

Vihreät sivut 
uudistuivat!

Lisätietoja ja varaukset:

seija.kuoksa@kemia-lehti.fi 
puh. 040 933 1147

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

Aalto-yliopiston ja Yorkin yliopiston tutkijat 
ovat onnistuneet muodostamaan ligniinipar-
tikkeleista vettä hylkivän komposiittiraken-
teen, jossa entsyymit eli biokatalyytit saadaan 
erotettua niitä ympäröivästä vedestä.

Läpimurto syntyi havainnosta, että yksit-
täisten partikkelien pintavarausta säätelemällä 
entsyymit saadaan tarttumaan niiden pintaan. 
Komposiittirakennetta tukevana materiaalina 
toimi merilevästä eristetty luonnollinen poly-
meeri.

Läpimurto ligniinitutkimuksessa

Kestävä vaihtoehto
entsyymiteollisuudelle

Astian pohjalla näkyvät biokatalyytit sisältävät 
pallomaisia ligniinipartikkeleita, jotka avaavat 
uusia mahdollisuuksia vedessä tapahtuville 
synteettisille reaktioille.
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Tutkijoiden yllätykseksi ligniinipartikkelit 
lisäsivät entsyymien aktiivisuuden moninker-
taiseksi verrattuna samaan entsyymiin ilman 
ligniiniä. Tämä mahdollisti entsyymien kierrä-
tyksen synteettisessä reaktiossa, joka ei ilman 
komposiittirakennetta olisi ollut mahdollinen 
vedessä.

Reaktiossa biopolttoaineen tuotannosta saa-
duista alkoholista ja orgaanisesta haposta syn-
tyi veteen liukenematonta, ananakselta tuoksu-
vaa esteriä.

Uusi menetelmä avaa mahdollisuuksia myös 
bioperäisten polyesterien valmistukseen.

”Menetelmän hienous on sen yksinkertai-
suus ja skaalattavuus. Ligniinipartikkelien val-
mistus onnistuu jo nyt useiden kilojen erissä. 
Toivomme, että entsyymiteollisuus saa tästä kes-
tävän vaihtoehdon fossiilisten materiaalien kor-
vaamiseen teknisissä sovelluksissa”, kertoo tut-
kijatohtori Mika Sipponen.

Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuk-
sen julkaisi Nature Communications. 

Molekyyleillä päällystettyjen 
hopeananopartikkelien pin-
tarakenteet voidaan kuvata 
pyyhkäisytunnelointi-mikros-
kopialla niin tarkasti, että ku-
vista voidaan tunnistaa pintaa 
suojaavien molekyylien yksit-
täisiä osia.

Nanopartikkeli kuvattiin 
äärimmäisen tarkasti

Tämän osoittaa kiina-
lais-suomalainen tutkimus, 
jota Suomessa johti akatemia-
professori Hannu Häkkinen 
Jyväskylän yliopistosta. Tutki-
mus julkaistiin Nature Com-
munications -sarjassa.

Tutkijat käyttivät kuvantami-

sessa aiemmin karakterisoituja 
partikkeleja, joiden atomin-
tarkka rakenne tunnetaan.

Nanopartikkelit syntetisoi-
tiin Xiamenin yliopistossa ja 
STM-mittaukset tehtiin Dalia-
nin kemiallisen fysiikan insti-
tuutissa.

Jyväskylässä tehty laskennal-
linen työ vahvisti kiinalaistu-
lokset. Häkkisen ryhmä kehitti 
hahmontunnistukseen perus-
tuvan algoritmin, jonka avulla 
voitiin tunnistaa ne simuloi-
dut kuvat, jotka olivat lähinnä 
kokeellista tulosta. Hahmon-
tunnistusohjelma on jatkossa 
kaikkien tutkijoiden vapaassa 
käytössä. 

STM-kuva 
374 atomin 
hopeapartik-
kelista, jonka 
pinnalla on 
113 TBBT-mo-
lekyyliä (vas.), 
yksi simuloitu 
STM-kuva (oik.) 
ja partikkelin 
atomirakenne 
(keskellä).H
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http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/
mailto:seija.kuoksa@kemia-lehti.fi
mailto:jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=basf&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=berg&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Borealis&cn-cat=&cn-pg=1&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=bus&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Dosetec&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=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=
https://www.nature.com/articles/s41467-018-04715-6
https://www.nature.com/articles/s41467-018-05372-5
https://www.nature.com/articles/s41467-018-05372-5
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Ilmoita edullisesti kemian ammattilaisille. Kemia-lehden  
uutiskirjeellä on jo yli 4 700 tilaajaa! Katso uutiskirjeen  
hinnasto ja aikataulut täältä.

ALALLA TAPAHTUU4

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

to join our team of world class oil refining and petrochemicals specialists. 
As a Refining Expert, you will participate to development of Neste’s and 
external customer’s oil refineries in projects ranging from conceptual 
to detailed engineering and energy efficiency studies. Depending on 
your background and interests, you will also have a chance to grow your 
expertise in the fields of petrochemicals, renewable fuels and biorefining.

Job Requirements:
•	MSc	in	Chemical	Engineering
•	Knowledge	of	modern	process	simulation	tools	(Aspen	Plus	or	equivalent)
•	Minimum	5	years	of	experience	in	process	engineering	of	oil	refining,
 petrochemicals or chemicals industry
•	Hands-on	attitude,	thorough	at	work,	team	player
•	Fluent	in	oral	and	written	English
•	Ability	to	travel	globally	when	required

Experience in energy efficiency studies or in power plant engineering is
an asset.

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.	Furthermore,	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	head	office	in	Porvoo	or	
in our office in Turku.

For	further	information	of	the	position,	you	may	contact	Mr.	Antti	Hasanen,	
Manager	(Refining	Processes),	antti.hasanen@neste.com,	+358	50	458	9783.

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. 

Please submit your application through our careers portal by 19th 
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.

Refining Expert 
We are now looking for

Osa ihmisistä sopeutuu hy-
vin vuorotyöhön, mutta toiset 
vuorotyö uuvuttaa. Väsymyk-
sen taustalla vaikuttaa tietty 
geenimuoto, jota vuorotyöuu-
pumuksesta kärsivät kantavat. 
Tämä selvisi vuonna 2016 teh-
dyssä suomalaistutkimuksessa.

Nyt Helsingin yliopiston ja 
THL:n tutkijat ovat havain-
neet, että sama melatoniini-
reseptori 1A-geenin variaatio, 
joka aiheuttaa työikäisillä huo-
noa vuorotyön sietoa, on yh-
teydessä Alzheimerin tautiin 
ikäihmisillä.

Alzheimerin tauti on aivoja 
rappeuttava muistisairaus, 
jonka yksi riskitekijä on unen 
ja vuorokausirytmin häiriinty-

minen. Vuorotyöläiset kokevat 
usein sekä unen puutetta että 
vuorokausirytmin häiriinty-
mistä.

”Yhteisen riskigeenin löy-
tyminen vuorotyöuupumuk-
selle ja Alzheimerin taudille ei 
suoraan tarkoita, että vuoro-
työ altistaisi Alzheimerin tau-
dille. Geneettinen alttius yh-
distettynä vuorokausirytmiä 
sekoittavaan elämäntapaan 
voi kuitenkin lisätä Alzheime-
rin taudin riskiä”, sanoo tutkija 
Sonja Sulkava THL:sta.

Tutkimukseen osallistuivat 
myös Itä-Suomen, Newcastlen 
ja Stanfordin yliopistot sekä 
Yhdysvaltain terveysvirasto 
NIH. 

Vuorotyöuupumuksella
linkki Alzheimerin tautiin

24/7-yhteis-
kunnassa moni 
tekee vuorotyö-
tä, johon tietyn 
geenimuodon 
kantajat sopeu-
tuvat huonosti. 
Sama geeni-
variantti nostaa 
Alzheimerin 
taudin riskiä.
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http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
https://www.luma.fi/tapahtuma/luma-suomi-koulutus-geogebra-opetuksessa-2/
http://www.luma.fi/tapahtumat/
https://chembio.messukeskus.com/
https://kemianseurat.fi/kemia/kemian-paivat-2019/
mailto:antti.hasanen@neste.com
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0008491343P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=fi_FI&career_job_req_id=27324&selected_lang=en_GB&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=OdrpSZnQsTVxcCobjohpt5FLWLk%3d
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0008491343P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=fi_FI&career_job_req_id=27324&selected_lang=en_GB&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=OdrpSZnQsTVxcCobjohpt5FLWLk%3d
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formation investment friction).
Yritykset saattavat investoida 

huomattavia summia sellaisten 
prosessien kehittämiseen, jotka 
perustuvat pieninä määrinä 
tuotettaviin kemikaaleihin. 
Kun ainetta sitten aletaan val-
mistaa enemmän, vaatimukset 
sen ominaisuuksien selvittämi-
sestä kasvavat. Tarkemmissa 
tutkimuksissa aineesta saattaa 
paljastua huolestuttavia asioita.

”Jos aine tällöin todetaan hai-
talliseksi, investoinnit valuvat 
hukkaan”, Hansen kuvailee.

Aineista pitäisikin saada ny-
kyistä kattavammin tietoja jo 
aiemmassa vaiheessa, jotta in-
vestointikitkaa kyetään vähen-
tämään.

Globaalin Reachin aika

Kun pitkä Reach-rekisteröin-
tiprosessi on viimeistenkin ai-
neryhmien osalta saatu pää-
tökseen, tulee keskittyä siihen, 
miten Reachista saadaan sitä 
noudattaville yrityksille kilpai-
luetua.

Tätä mieltä on Euroopan 
kemianteollisuuden kattojär-
jestön Ceficin toimitusjohtaja 
Marko Mensik.

”Nyt on aika harjoittaa fiksua 
Reach-ulkopolitiikkaa ja luoda 
maailmanlaajuinen Reach-
brändi”, Mensik sanoo.

Mensikin mukaan Euroopan 

Parkinsonin taudin
alkulähde löytyi?

Syvällä aivoissa sijaitsevan claustrum-tumakkeen toiminta on ollut 
tutkijoille mysteeri vuosikymmeniä. Nyt claustrum paljastui parkinso-
nismin todennäköiseksi alkulähteeksi.

Harvardin yliopiston tutki-
jaryhmä on löytänyt parkin-
sonismin mahdollisen alku-
perän. Turun yliopiston Juho 
Joutsan johtama ryhmä paikal-
listi oireyhtymän aivojen clau- 
strum-tumakkeeseen, jonka 
osuutta Parkinsonin tautiin ja 
muihin parkinsonismisairauk-
siin ei ole aiemmin tunnettu.

Parkinsonismi on neurolo-
ginen oireyhtymä, jonka tun-
nusmerkkejä ovat liikkeiden 
hitaus, jäykkyys ja lepovapina. 
Parkinsonismi liittyy useimmi-
ten Parkinsonin tautiin, minkä 
takia sen on ajateltu aiheutuvan 
mustatumakkeen soluvauriosta 
ja sen seurauksena syntyvästä 

dopamiinivajeesta.
Harvardilaiset kävivät läpi 

vuosien 1988–2017 tapauksia, 
joissa yksittäinen aivovaurio oli 
aiheuttanut parkinsonismin. Il-
meni, että vain 31 prosentissa 
tapauksista mustatumake oli 
vaurioitunut. Sen sijaan 97 pro-
senttia vaurioista oli yhteydessä 
claustrum-tumakkeeseen.

Selvitettyään asiaa tarkemmin  
tutkijat havaitsivat, että clau- 
strumin yhteydet ennustivat ai-
voatrofian eli aivojen hermosolu-
jen rappeutumisen esiintymisen 
eri parkinsonismisairauksissa ja 
myös syväaivostimulaation vas-
tetta Parkinson-potilailla.

Tutkimuksessa hyödynnet-

Reachista halutaan
teollisuuden kilpailuetu

ulkopuolella ei vielä ymmärretä 
Reachia tarpeeksi hyvin.

”Meidän on pidettävä huoli 
siitä, että maailmalla ymmär-
retään, millaisen arviointipro-
sessin rekisteröidyt aineet ovat 
käyneet läpi”, Mensik painottaa.

Reachin muotoutuminen 
globaaliksi brändiksi vähentäisi 
Mensikin mukaan teollisuu-
delle aiheutuvia moninkertai-
sia kustannuksia eri sääntely-
alueilla.

Reachiin sitoutuneiden yri-
tysten etujen valvominen vaatii 
myös sitä, että asetusta toteute-
taan tiukasti esimerkiksi var-
mistamalla, että EU-alueelle ei 
tule rekisteröimättömiä aineita 
kiertoteitä.

”Tämä kuulostaa helpolta, 
mutta sitä se ei ole, sillä se vaa-
tii jäsenmailta investointeja 
muun muassa tulleihin ja tar-
kastuksiin.”

Virallista sääntelyä täydentä-
vät vaihtoehtoiset listat riskejä 
sisältävistä aineista ovat Mensi-
kin mukaan haitallisia, samoin 
rekisteröintiasiakirjojen puut-
teiden korostaminen.

”Meidän pitää olla ylpeämpiä 
siitä, mitä olemme saaneet ai-
kaan. Miten maailma voi ostaa 
brändin, jos me itse jatkuvasti 
heikennämme sitä?” 

Katja Pulkkinen

”Maailmalla Reach-asetus on vielä science fictionia. Meidän on teh-
tävä eurooppalainen kemikaalisääntely ymmärrettäväksi kaikkialla”, 
sanoo Ceficin toimitusjohtaja Marko Mensik.

Kemikaalien ominaisuuk-
sien tutkimista tulee aikais-
taa. Reach-asetuksesta pitää 
tehdä globaali brändi. Muun 
muassa nämä ehdotukset 
tehtiin vuoden 2018 Helsinki 
Chemicals Forumissa.

Euroopan kemikaaliviraston 
täytyy jatkossa onnistua yh-
distämään paremmin talouden 
lainalaisuudet ja kemikaalien 
turvallinen käyttö.

Näin toteaa viraston pääjoh-
taja Bjorn Hansen, joka puhui 
aiheesta avatessaan kesäkuussa 
järjestetyn kymmenennen Hel-

sinki Chemicals Forum -tapah-
tuman.

”Jo kemikaaliasetuksen en-
simmäinen artikla velvoittaa 
käyttämään kemikaaleja terve-
ydelle ja ympäristölle turvalli-
sella tavalla, samalla talouden 
edellytykset ja kilpailukyky 
huomioiden”, Hansen muistut-
taa.

Pääjohtajaa mietityttää eten-
kin ongelma, joka syntyy, kun 
kemikaalien vaikutuksista edel-
lytetään tuotettavan tietoa eri 
vaatimuksin eri tuotantomää-
rillä. Hansen käyttää ilmiöstä 
termiä tiedon tuoton kitka (in-

tiin uutta toiminnalliseen mag-
neettikuvantamiseen (fMRI) 
perustuvaa tekniikkaa, jonka 
avulla voidaan määrittää vau-
rioituneiden aivoalueiden kyt-

kökset muualle aivoihin.
Tutkimustulokset julkaisi 

Brain-lehti, joka nosti tutki-
muksen kuukauden valinnak-
seen. 

M
at

ia
s 

Lö
yt

ty
ni

em
i

https://academic.oup.com/brain/article/141/8/2445/5047998
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Onko ammattiliittosi 
LOIMU, TEK, OAJ tai IL?

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

Ympäristön alhaisetkin anti-
bioottipitoisuudet lisäävät bak-
teerien vastustuskykyä anti-
biooteille. Tämä selviää tutkija 
Johannes Cairnsin väitöskir-
jasta, joka tarkastetaan Helsin-
gin yliopistossa 10. elokuuta.

Laboratorio-oloissa kasva-
neiden bakteeripopulaatioiden 
antibioottiresistenssi parantui 
siitä riippumatta, koostuivatko 
ne yhdestä vai useammasta  
mikrobilajista.

Yllättävää oli, että antibioot-
tiresistenssin yleistymiseen ei 
tarvittu edes antibioottien läs-
näoloa. Riitti, että läsnä oli bak-
teereja saalistavia alkueläimiä 
tai bakteerit olivat asettuneet 
yhteisöksi eli biofilmiksi jolle-
kin pinnalle.

Laboratorion ulkopuolella 

Teknologian tutkimuskeskus 
VTT on kehittänyt rokotteen, 
jolla voidaan ehkäistä vieroi-
tusvaiheessa oleville porsaille 
tyypillistä ripulia.

Rokote annostellaan eläi-
mille juomaveden seassa, jol-
loin se päätyy suoraan suo-
listoon. Neulalla rokottaessa 
suuri osa vasta-aineista jää ve-
renkiertoon.

Porsasripulia pyritään ny-
kyisin estämään mikrobilääk-
keillä, joiden käyttö pahentaa 
globaalia resistenssiongelmaa. 
Maailman antibiooteista 70 
prosenttia käytetään eläinten 
hoidossa.

Tutkijoiden mukaan uutuus-

Suomalaisyritys analysoi
brittien verinäytteitä
Suomalainen Nightingale Health analysoi 500  000 verinäytettä 
maailman suurimmasta, Britanniassa sijaitsevasta biopankista. 
Nightingale selvittää UK Biobankin näytteiden pohjalta riskiä sai-
rastua sydän- ja verisuonitauteihin, kakkostyypin diabetekseen ja 
moniin muihin kroonisiin sairauksiin.

Nightingalen kehittämä menetelmä mahdollistaa koko näyte-
määrän analysoinnin 30 kuukaudessa, minkä ansiosta löydöksiä 
päästään hyödyntämään nopeasti lääketieteellisessä tutkimuk-
sessa.

Porsaiden rokote suitsii
antibioottien tarvetta

Antibioottiresistenssi
on herkkä kasvamaan

Porsaat ovat alttiita ripulille siinä vaiheessa, kun ne siirtyvät nestemäi-
sestä ravinnosta kiinteään.

Bakteerien vastustuskyky antibiooteille on aiheuttanut terveyden-
huollossa maailmanlaajuisen kriisin. Bakteereista on kehittynyt kanto-
ja, joihin ei pure yksikään tunnettu antibiootti.

rokotteen tuotantomenetelmä 
on osoittautunut hyvin tehok-
kaaksi, ja sitä voidaan hyödyn-
tää myös muiden eläinrokottei-
den kehittämisessä.

”Menetelmä on mahdollista 
saada kaupalliseen tuotantoon 
jo lähivuosina”, uskoo johtava 
tutkija Jussi Joensuu.

Ennen kaupallistamista on 
osoitettava, että rokote on te-
hokas ja turvallinen. Tänä ke-
sänä toteutettu ensimmäinen 
eläinkoe on antanut tehosta lu-
paavia tuloksia.

Rokotteelle on tilausta, sillä 
porsasripulin on arvioitu ai-
heuttavan vuosittain jopa kah-
den miljardin euron vahingot. 

laimeita antibioottipitoisuuk-
sia syntyy, kun ihmisten tai 
eläinten hoitoon käytettyjä an-
tibiootteja päätyy jäteveteen tai 
muuhun ympäristöön.

”Tosin luonnonympäristössä 
bakteerit ovat osa monilajisia 
yhteisöjä ja vuorovaikutuksessa 
virusten ja bakteereja saalista-
vien alkueläinten kanssa. Siksi 
tarvitaan lisää kokeita”, Cairns 
sanoo.

Antibioottiresistenssi on 
ominaisuus, joka voi levitä bak-
teerilajin sisällä tai jopa siirtyä 
lajista toiseen. Resistenssi laa-
jenee ja yleistyy, kun antibioot-
teja sisältävästä ympäristöstä 
selviytyneet bakteerit periyt-
tävät tai muuten jakavat tätä 
ominaisuuttaan muille baktee-
reille. 

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!
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Suomessa on käynnistynyt his-
torian suurin yksityismaiden 
suo- ja metsäluonnon ennallis-
tamisohjelma.

Kemikaalien haitallisia vaiku-
tuksia ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön on tarkasteltava 
yhdessä muiden stressitekijöi-
den kanssa.

Tähän päätyy kansainvälinen 
tutkijaryhmä, joka on tunnis-
tanut 22 keskeistä asiaa kemi-
kaalien ympäristövaikutuksiin 
liittyvistä riskeistä Euroopassa.

”Yksittäisiä kemikaaleja 
erikseen tarkasteltaessa tutki-
mus voi johtaa yksinkertaistuk-
siin, jotka eivät ota huomioon 
systeemien monimutkaisuutta 
ja monimuotoisuutta”, toteaa 
Jyväskylän yliopiston ympäris-
tötieteen professori Jussi Kuk-
konen.

Kukkosen mukaan esimer-
kiksi kala ei elinympäristössään 
altistu yhdelle vaan sadoille tai 
jopa tuhansille kemikaaleille. 

Soiden ennallistamisohjelma
kasvattaa hiilinieluja

Eurooppalaiset tutkijat:

Kemikaalien ympäristövaikutuksissa
pitää tarkastella kokonaisuuksia

Ympäristöön päätyvän kemikaalicocktailin yhteisvaikutukset ovat 
tutkijoiden mukaan hyvin monimutkainen kokonaisuus.
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Linnunsuon alue on jo kehitty-
nyt kansallisesti merkittäväksi 
lintuelinympäristöksi.

Stressiä voivat aiheuttaa myös 
muut tekijät, kuten lämpötila, 
alhainen happipitoisuus ja hap-
pamuus.

Ryhmän mukaan vastauksia 
kaivataan muun muassa kysy-
myksiin, mistä kemikaaleista 
pitäisi olla eniten huolissaan 
ja missä tärkeimmät haitta-ai-
neiden aiheuttamat ongel-
ma-alueet ovat.

Environmental Toxico-
logy and Chemistry -lehdessä 
julkaistu tutkimus korostaa 
Kukkosen mukaan tutkimus-
prioriteetteja ja samalla tietä-
myksemme puutteita kemi-
kaalien aiheuttamista riskeistä 
ja kokonaisvaikutuksista. 

Landscape Rewilding in Fin-
land -ohjelmassa ennallistetaan 
vuoden 2018 aikana satoja heh-
taareja luontoarvojaan menet-

nessä suoalueita ja metsiä en-
nallistetaan kaikkiaan kym-
meniätuhansia hehtaareja. 
Ilmastonmuutoksen hillitse-
misen lisäksi ohjelmassa edis-
tetään vesiensuojelua ja luon-
non monimuotoisuutta.

Ohjelman ensimmäinen 
kohde on Linnunsuon kos-
teikko Pohjois-Karjalassa. Kos-
teikko on Suomi 100 -luonnon-
suojelualue ja koti lähes 190 
lintulajille. Kuluvan vuoden 
muut kohteet sijaitsevat saa-
melaisalueella ja Pirkanmaalla.

Landscape Rewilding in 
Finland -ohjelman toteutta-
vat osuuskunta Lumimuutos ja 
hollantilainen Rewilding Eu-
rope, jotka ovat saaneet rahoi-
tusta Euroopan investointipan-
kilta sekä Maj ja Tor Nesslingin 
säätiöltä. Vuosina 2018–2023 
tehtävien toimenpiteiden bud-
jetti on 1,2 miljoonaa euroa. 

täneitä soita ja metsiä, joiden 
annetaan kehittyä uusiksi hii-
linieluiksi.

2020-luvun loppuun men-

Joko sinulle tulee Kemia-lehti? 
Tilaa veloitukseton näytenumero: 
tilaukset@kemia-lehti.fi
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https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/etc.4205
https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/etc.4205
mailto:tilaukset@kemia-lehti.fi
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Huonekalujätti Ikea tuo markkinoille 
muovituotteet, joiden valmistuksessa 
hyödynnetään jäte- ja tähderaaka- 
aineita, kuten käytettyä paistorasvaa, 
sekä vastuullisesti tuotettuja kasviöl-
jyjä. Bioraaka-aineista syntyvät muo-
vit ovat polypropeenia (PP) ja poly- 
eteeniä (PE).

Ikea ja sen kumppanina toimiva 

energiayhtiö Neste käynnistävät pi-
lottituotannon syksyn aikana. Nes-
teen mukaan biopohjaista poly- 
propeenia tuotetaan nyt ensi kertaa 
suuressa mitassa. PP-muovia ilman 
raakaöljyyn pohjautuvia materiaaleja 
on tähän asti valmistettu vain labo-
ratoriossa.

Jäteraaka-aineiden osuus valmiista 

muovista on noin viidennes. Muo-
vista on tarkoitus aluksi tehdä säily-
tyslaatikoita, mutta muitakin tuot-
teita on myöhemmin luvassa.

Ikea tähtää siihen, että kaikki sen 
tuotteissa käytettävä muovi tehdään 
kierrätetyistä tai uusiutuvista raa-
ka-aineista vuoteen 2030 mennessä. 

Biomuoviset tuolit ovat tulevaisuutta. Ikea esittelee pian ensimmäiset 
muovituotteet, joiden materiaalissa hyödynnetään jätteitä ja tähteitä.

Ikean ja Nesteen yhteistyöllä
Paistorasva muuntuu muovilaatikoiksi

Muoviteollisuus ry:n kesätem-
paus Ämpäristöteko lähetti 
suomalaiskuluttajien vanhat 
ämpärit ja muut kovamuovi-
set tuotteet onnistuneesti kier-
tämään.

Kovamuovien kierrätystä 
kokeiltiin viidellä paikkakun-
nalla.

”Sadat ihmiset Vaasassa, 
Lohjalla, Rajamäellä, Riihi-
mäellä ja Heinolassa innostui-
vat siivoamaan nurkistaan ko-
vamuovisia tuotteita”, kertoo 
Muoviteollisuuden toimitus-
johtaja Vesa Kärhä.

Kärhän mukaan keräyspistei-
siin tuotiin muun muassa käy-
töstä poistettuja muovituoleja, 
lasten pihaleluja, kukkaruuk-
kuja, pulkkia, lumikolia ja saa-
veja.

Keräyssaalis kuljetettiin For-

Muoviteollisuus tempaisi

Ämpärit kiertämään
tumin Riihimäen-tuotanto-
laitokseen, jonka muovijalos-
tamossa suurin osa siitä lähti 
kiertämään eteenpäin uusio-
materiaaleiksi. Ne tuotteet, 
jotka sisälsivät esimerkiksi me-
talliosia tai kierrätykseen kel-

Kovamuoviset 
tuotteet lähtivät 
sujuvasti kiertoon 
Muoviteollisuuden 
pilottitempauk-
sessa, jolle on jo 
luvassa jatkoa.

paamatonta PVC:tä, hyödyn-
nettiin energiana.

Muovijalostamo on tottunut 
käsittelemään kuluttajilta ke-
rättyä pakkausmuovia, mutta 
ämpäritkin olisivat sinne ter-
vetulleita.

”Myös kovamuovien kierrä-
tys onnistuu, kunhan esikäsit-
tely on toimivaa ja materiaalia 
saadaan kerättyä tarpeeksi”, va-
kuuttaa Fortumin kierrätyslii-
ketoiminnan johtaja Toni Ah-
tiainen. 
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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:
seija.kuoksa@kemia-lehti.fi  jaana.koivisto@kemia-lehti.fi  
puh. 040 933 1147  puh. 040 770 3043 www.kemia-lehti.fi
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Erikoisjakelu: EuroSafety 2018, Tampere 11.–13.9.2018

Teemoina kemianteollisuus, 
prosessit ja turvallisuus

Ilmoita Kemia-lehden erikoisnumerossa!
Numero 5/2018 

ilmestyy 5. syyskuuta 
Varaukset viimeistään 17. elokuuta.

Helsingin Vallisaareen on kohonnut kesä-
mökki, joka esittelee vaihtoehdon tulevai-
suuden ekologiseen mökkeilyyn.

Nesteen rakennuttaman Nolla-mökin  
prototyypin on ideoinut suunnittelija Ro-
bin Falck. Mökin ympäristöjalanjälki on 
mahdollisimman pieni sekä hiilidioksidi-
päästöjen että rakennuksen luontoon jättä-
män jäljen osalta.

Kompakti Nolla-mökki on tehty materi-
aalitehokkaasti, ja sitä on helppo liikutella 
paikasta toiseen. Mökissä tarvittava sähkö 
saadaan muun muassa aurinkopaneeleista. 
Energia pienen keittiön lieteen tuotetaan 
Neste MY -dieselillä, joka syntyy jätteistä 
ja tähteistä.

Nolla-mökki seisoo Vallisaaressa syys-
kuun loppuun. Mökkiä testaavat useat vie-
railijat, ensimmäisinä 18.–19. elokuuta ar-

Tulevaisuuden mökki
on päästötön

tisti Sara Forsberg, luontokuvaaja Joonas 
Linkola, valokuvaaja Janita Autio ja tubet-
taja Joonas Pesonen.

Nesteen järjestämässä kilpailussa kuka 
tahansa voi voittaa mahdollisuuden päästä 
kokeilemaan ekomökkeilyä. 
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Vallisaaren Nolla-mökin ident-
tiseen kaksoiskappaleeseen 

voi tutustua Flow-festivaalilla 
10.–12. elokuuta.

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:seija.kuoksa@kemia-lehti.fi
mailto:jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/
https://www.neste.com/journeytozero/fi/nolla-mokki/
https://www.neste.com/journeytozero/fi/kilpailu/
https://www.flowfestival.com/
https://www.flowfestival.com/

