
Thermo Haake Viscotester iQ -reometri laadunvalvontaan  
ja tutkimuskäyttöönkin

 Modulaarinen päivitettävä rakenne 
 Peltier-lämpötilansäätö, nopea ja tarkka
 Kuppi, Cone-Plate ja Plate-Plate, lapageometria ja monta muuta
 Ohjaus kosketusnäytöltä tai RheoWin-ohjelmalla
 Nyt myös herkempi ilmalaakeroitu Viscotester iQ Air

 • viskositeettimittaukset luotettavasti vedestä bitumiin!

Lämpötila on yksi viskositeettimittauksen kulmakiviä. Haake 
VT iQ:n avulla säädät tarkasti ja nopeasti mittauslämpötilan.

Saatko mitattua näytteidesi viskositeetin ja  
muut reologiset parametrit luotettavasti?

Haake VT iQ:lla saat!

Lisää tietoa tästä. Sovi koemittaus: timo.saarela@hosmed.fi • p. 020 7890 331
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 Uutiskirje 13/2018 
ilmestyy 1. marraskuuta. 
Ilmoitusvaraukset 25. lokakuuta.

 Uutiskirje 14/2018 
ilmestyy 22. marraskuuta. 
Ilmoitusvaraukset 15. marraskuuta.

 Uutiskirje 15/2018 
ilmestyy 13. joulukuuta. 
Ilmoitusvaraukset 6. joulukuuta.

Lisätietoja ja varaukset:
pekka.laatikainen@kemia-lehti.fi
puh. 040 574 7701
jaana.koivisto@kemia-lehti.fi
puh. 040 770 3043

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

Kemian diplomi-insinööri, toimittaja Sisko 
Loikkanen vastaanotti syyskuun lopussa ar-
vokkaan tunnustuksen, valtion tiedonjulkista-
mispalkinnon.

Loikkanen tekee ”merkittävää työtä asiantun-
tevana ja monimutkaisia aiheita valaisevana tie-

detoimittajana”, opetus- ja kulttuuriministeriö 
kiittää palkintoperusteluissaan.

Omasta mielestään Loikkanen toteuttaa vain 
unelmaansa.

”Tiede ja tutkimus ovat aina olleet intohimo-
jani”, hymyilee konkaritoimittaja, jonka ääni on 

Palkittu toimittaja
Sisko Loikkanen tuo
tieteen joka kotiin

 Valtion tiedonjulkistamispalkinnon saanut tiedetoimittaja Sisko Loikkanen  
on unelma-ammatissaan. Tieteen ja tutkimuksen esitteleminen suurelle yleisölle on 
parasta, mitä hän tietää.

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
• Suomalaiset kuituteknologiat 
 voittoisina EU-kilpailussa 
• Yliopistot ja yritykset tutkimaan 
 suomalaista tautiperimää
• ALALLA TAPAHTUU
• Raskausdiabetes kuriin ruokavalio- 
 ohjauksella
• VTT ja St1 muuttavat 
 Teollisuuden hiilidioksidin hiilivedyiksi 
• Vienti vetää kemian alaa
• Kvanttitieto ei enää karkaa 
• Kokkolan satama sai kalkkiterminaalin
• Kannettava laite paljastaa 
 dieselväärennöksen
• Lassila & Tikanoja satsaa 
 muovinkierrätykseen 
• Kemikaaliturvallisuus tehovalvonnassa
• Ravita-hanke ehdolla   
 ympäristöpalkinnolle
• Tekniikkaa nuorille naisille
• PALVELURUUTU

Katso videolta, kuinka kierrätyskampanjamme 
toimii ja kuinka kunnostamme laitteita!

Agilent sitoutuu kestävään kehitykseen!
Intuvo GC/MS -laitteen saa nyt myös hiljaisella 
öljyttömällä pumpulla.

Kysy lisää: Martin, Jyri-Pekka ja Jussi

mailto:pekka.laatikainen@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://www.genomics.agilent.com/en/home.jsp
https://hosmed.fi/
mailto: martin.soderstrom@agilent.com
mailto: jyri-pekka.multanen@non.agilent.com
mailto:jussi_laiho@agilent.com
https://www.youtube.com/watch?v=CDX58DNAXho
https://www.youtube.com/watch?v=36SeEnjRJPw
https://hosmed.fi/tuotteet/viskosimetrit/haake-viscotester-iq-viskosimetri/
mailto:timo.saarela@hosmed.fi


Piristystä arkipäivään.
Tilaa maksuton 

Ajatusten Aamiainen 
sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi

ASENNE RATKAISEE. AINA.

Pähkinä purtavaksi
Kaksivuotias Salla pähkäili: 
”Mitä varten ei ole missään 
tapauksessa?”

Tätä mysteeriä on käytetty 
meidän perheessä tietokilpai-
lukysymyksenä 30 vuotta, eikä 
vielä ole vastausta löytynyt.

–Maire-äiti

”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!

pitkän työrupeaman mittaan tullut hyvin tu-
tuksi suomalaisille radionkuuntelijoille.

Loikkanen aloitti Ylen tiedetoimituksessa 
vuonna 1991. Moni muistaa hänet tiedemaka-
siiniohjelma Radiaattorista, jota kemisti-toimit-
taja veti vuoteen 2011 asti. Tätä nykyä hän tekee 
Tiedeykkönen-ohjelmaa, jota Yle Radio 1 lähet-
tää kahdesti viikossa.

Sisko Loikkanen tunnetaan taidostaan pur-
kaa vaikeatkin asiat ymmärrettävälle kielelle. 
Siinä auttavat luonnontieteellinen koulutus ja 
huolellinen perehtyminen tutkimuksiin ja nii-
den tuloksiin. Tieteentekijätkin ovat matkan 
varrella oppineet puhumaan selvää suomea.

”Monet nykytutkijat ovat erinomaisia haas-
tateltavia ja loistavia kertojia, mikä on ilon aihe 
sekä toimittajalle että kuulijoille”, Loikkanen sa-
noo.

Väylä omaan alaan

Kemia-lehden lukijat tuntevat Sisko Loikkasen 
myös kirjoittavana toimittajana, joka on avus-
tanut lehteä jutuillaan jo parikymmentä vuotta. 
Hänen kynästään on lähtöisin muun muassa 
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”Jokaisen numeron 
lukemisen jälkeen olen 

parempi ihminen, 
työntekijä ja työkaveri.”

suosittu Suomalaiset naiset ja kemia -sarja, joka 
esittelee eri tavoin ansioituneita naiskemistejä.

”Kun kirjoittaminen on niin hauskaa”, Loik-
kanen perustelee sivutyötään, jota ehtiväinen 
nainen harjoittaa iltaisin ja viikonloppuisin.

”Sitä paitsi Kemia-lehti tarjoaa väylän omaan 
alaani. Lehden avulla pääsen pitämään yllä eri-
tyisesti kemian ammattitaitoani.”

Suurta yleisöä kiinnostavat Loikkasen mu-
kaan etenkin tähtitiede ja kosmologia, joihin 
liittyvät ohjelmat keräävät aina runsaan kuu-
lijakunnan.

Parasta tiedetoimittajan työssä on, että aiheet 
vaihtuvat päivästä toiseen.

”Jatkuvasti tulee uutta, kiehtovaa tietoa, jo-
hon joudun ja pääsen paneutumaan. Näin py-
syy pakostakin ajan hermolla”, Loikkanen ku-
vailee.

Hienoa on myös saada tutustua yhä uusiin 
tutkijoihin.

”On todella ihanaa olla tekemisissä ihmisten 
kanssa, jotka ovat niin innostuneita omasta 
työstään.” 

Päivi Ikonen
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Sisko Loikkanen on 
kemian ammatti-

lainen, joka päätyi 
tiedetoimittajaksi osin 

sattumalta. ”Työ on 
kuitenkin vienyt koko 

sydämen”, palkittu 
journalisti hymyilee.

Suomalainen 
opiskelijaposteri
voitti aerosolikongressissa
Itä-Suomen yliopiston aerosolifysiikan ryh-
mässä graduaan tekevä Sini Isokääntä on voit-
tanut palkinnon parhaasta opiskelijaposterista 
kansainvälisessä IAC-aerosolikonferenssissa. 
Kaikkien posterien kisassa suomalaisopiskelija 
sijoittui toiseksi. Isokäännän posteri Multivari-
ate Statistical Analysis Methods as a Tool to Study 
Complex Mass Spectrometry Data Sets käsitteli 
massaspektrometridatan analysointia tilastol-
listen monimuuttujamenetelmien avulla.

Evirasta tulee  
Ruokavirasto
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira muuttuu 
1. tammikuuta 2019 Ruokavirastoksi. Samalla 
uuteen Ruokavirastoon yhdistetään myös Maa-
seutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen 
tietotekniikkapalvelukeskusta. Ruokavirasto 
valvoo muun muassa elintarvikkeiden turvalli-
suutta, eläinten hyvinvointia ja kasvinterveyttä 
sekä lannoitteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita. 
Virasto vastaa myös EU:n maataloustuki- ja maa-
seuturahastojen varojen käytöstä Suomessa.

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

Vihreät sivut 
uudistuivat!

Lisätietoja ja varaukset:
pekka.laatikainen@kemia-lehti.fi

puh. 040 574 7701
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 Environment Testing

Eurofins Labtium

Innovatics

Intermed Oy

Jauhetekniikka Oy

Kaluste-Projektit Oy

KBR Ecoplanning 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

Teknologian tutkimuskeskus 
VTT:n ja Aalto-yliopiston to-
teuttama, tekstiiliteollisuutta 
uudistava kuituteknologia-
hanke on palkittu EU-komis-
sion RegioStars-kilpailussa. In-
novatiivinen suomalaisratkaisu 
voitti hiilidioksidipäästöjen vä-
hentämisen kategorian.

Suomalaisteknologioilla val-
mistetaan puukuiduista ja 
käytöstä poistetuista puuvil-
latekstiileistä viskoosin tyyp-
pistä kuitua ilman ympäris-
töä kuormittavia kemikaaleja. 
VTT ja Aalto vievät tekno-
logioita kohti teollisen mitan 
tuotantoa yhteisessä TeKiDe 
(Tekstiilikuitujen kierrätyksen 
demonstraatioalusta Bioruuk-
kiin) -projektissaan.

Aalto-yliopisto skaalaa 
parhaillaan ylöspäin Ion-
cell-F-prosessiaan. Ioncell pe-
rustuu selluloosan suoraliuo- 
tusteknologiaan, joka on synty-
nyt Aallon ja Helsingin yliopis-

ton yhteistyönä.
VTT:n BioCelSol-teknolo-

giassa selluloosan liukenemista 
tehostetaan mekaanis-entsy-
maattisella käsittelyllä ennen 
liuotusta ja kehruuta.

Pisimmällä kehitysputkessa 
on VTT:n karbamaattiteknolo-
gia, jolla tehdään kuitua puusta 

VT
T

TeKiDe-projektissa on muun muassa rakennettu VTT:n Bioruukkiin 
märkäkehruuprosessien tutkimusympäristö, joka tuottaa 60 kiloa 
kuitua päivässä.

Suomalaiset kuituteknologiat
voittoisina EU-kilpailussa

keitetystä liukosellusta ja van-
hoista tekstiileistä, esimerkiksi 
käytetyistä lakanoista ja pyyh-
keistä. Suomalainen start-up-
yritys Infinited Fiber Company 
pyrkii tuomaan karbamaatti-
tuotteet kaupan hyllylle jo lä-
hivuosina. 

Suomalaiset yliopistot ja elin-
keinoelämä yhdistävät voi-
mansa kansalliseen tauti-
perimäämme kuuluvien 
sairauksien tutkimuksessa ja 
hoidon kehittämisessä. Meillä 
ainutlaatuista tutkimuksen 
ekosysteemiä koordinoi lää-
keyhtiö Orion ja rahoittaa Bu-
siness Finland.

New Modalities -ekosys-
teemin tautibiologinen tutki-
mus keskittyy kahteen harvi-

naissairauteen nimeltä miras 
ja etenevä myoklonusepilep-
sia. Tautien geenivirheitä kan-
taa tietämättään noin joka 70:s 
suomalainen. Sairaudet puh-
keavat, jos ihminen perii vir-
heen kummaltakin vanhem-
maltaan.

Helsingin yliopisto ja Orion 
selvittävät tautien omia ja yh-
teisiä molekyylitason piirteitä. 
Tuloksia hyödynnetään sekä 
diagnostiikan että hoitojen pa-

rantamiseen. Akatemiaprofes-
sori Anu Wartiovaaran ja pro-
fessori Anna-Elina Lehesjoen 
mukaan tutkimus voi tuottaa 
tärkeää tietoa myös yleisille 
rappeumataudeille ja niiden 
hoidolle.

Itä-Suomen yliopisto, Kuo-
pion yliopistollinen sairaala, 
Petsofi ja Perkin-Elmer paneu-
tuvat diagnostiikan lisäksi digi-
taalisiin sovelluksiin, jotka mit-
taavat potilaiden liikehäiriöitä 
ja raportoivat niistä.

Turun yliopisto puolestaan 
tutkii muokattuihin vasta-ai-
neisiin ja nukleotideihin perus-
tuvia uusia lääketeknologioita 
yhdessä Syrinx Bioanalyticsin, 
AdmeScopen, Forendo Phar-
man ja InME-yhtiön kanssa. 

Uusi tutkimuksen ekosysteemi 
lupaa lisää tietoa suomalaiseen 
perimään rikastuneista harvi-
naissairauksista. Odotettavissa 
on myös entistä parempia hoito-
muotoja.

Yliopistot ja yritykset tutkimaan
Suomalaista tautiperimää
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Luma-tapahtumia
Tekijäryhmä-matematiikkaklubi lukiolaisille
Helsinki 23.10, 30.10, 6.11, 13.11, 20.11 ja 27.11.2018 

Tampereen LUMATE-keskuksen tiedepysäkit syyslomalaisille
16.10.2018 Digitaalisen työskentelyn paja klo 9–14
17.10.2018 Tiedetyöpaja klo 9–14

Ympäröivä ympäristö -kemiakerho 1.–3.-luokkalaisille 
Helsinki alkaen 29.10.2018

Ympäröivä ympäristö -kemiakerho 4.–6.-luokkalaisille 
Helsinki alkaen 31.10.2018

Nordic Chemistry Learning 2018
Jyväskylä 22.–23.11.2018

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. Yonath, Sir J. Fraser Stoddart  
ja K. Barry Sharpless. 
Lue lisää täältä.

Joko sinulle tulee Kemia-lehti? 
Tilaa veloitukseton näytenumero: 
tilaukset@kemia-lehti.fi

KEMIA
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Ilmoita edullisesti kemian ammattilaisille. Kemia-lehden  
uutiskirjeellä on jo yli 4 700 tilaajaa! Katso uutiskirjeen  
hinnasto ja aikataulut täältä.

Pharmatory on oululainen yksityinen lääkeaineiden valmistus- 
menetelmien kehittäjä ja sopimusvalmistaja. Vuonna 2001 perustettu 
yritys toimii kansainvälisillä markkinoilla, päämarkkina-alueet ovat 
Aasia, Eurooppa ja USA. Työntekijöitä on noin 20.

Etsimme joukkoomme
TUOTANTOPÄÄLLIKKÖÄ (production manager), 

jonka tehtävänä on tuotannon koordinointi ja dokumentointi 
pilot-mittakaavassa sekä tuotteisiin liittyvien asiakas- ja viran-
omaisyhteyksien hoitaminen. Tarjoamme vastuullisen ja  
monipuolisen työn pienessä ja viihtyisässä työyhteisössä,  
jossa voi kehittää itseään ja osaamistaan kokeneiden  
työtoverien tukemana.

EDELLYTÄMME hakijalta prosessiteollisuuden tuntemusta, 
cGMP-toimintaympäristön osaamista sekä kiinnostusta  
kemiallisten prosessien hallintaan ja kehittämiseen. 

ODOTAMME kykyä ohjeistaa prosessimiehiä ja laborantteja 
sekä hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista 
taitoa. 

Tehtävään sopiva on esim. filosofian maisteri orgaanisesta  
kemiasta tai kemiantekniikan DI. Lue lisää kotisivuiltamme  
ja lähetä hakemuksesi 30.11. mennessä osoitteeseen  
info@pharmatory.com.

LISÄTIETOJA tehtävästä antaa Heikki Hassila p. 044 295 1173 
keskiviikkona 17.10. ja perjantaina 19.10. klo 12–15.

Raskausdiabetes kuriin
ruokavalio-ohjauksella

Raskausdiabeteksen ehkäisyssä käytettävä ruokavaliohoito tunnetaan 
vielä huonosti, mutta siitä olisi hyötyä sekä äidille että lapselle, tutki-
jat sanovat.

Kun odottavaa äitiä ohjataan 
muuttamaan ruokavaliotaan 
terveellisempään suuntaan, 
hänen riskinsä sairastua ras-
kausdiabetekseen pienenee.

Tämä selviää kansainvälisen 
tutkimusryhmän raportista, 
jonka tekoon osallistui tutki-
joita muun muassa Helsingin 
ja Turun yliopistoista.

Ryhmä analysoi katsaustut-
kimuksessaan yhteensä 18 ras-
kausajan ruokavalio-ohjausta 
käsitellyttä tutkimusta, joissa 
oli mukana yli 1  100 odotta-
vaa äitiä.

Tutkimuksissa naisia oh-
jattiin esimerkiksi valitse-
maan hitaasti imeytyviä hiili-
hydraatteja tai noudattamaan 
dash-ruokavaliota, jossa syö-
dään runsaasti hedelmiä, 
kasviksia ja kokojyväviljaa, 

suositaan vähärasvaisia mai-
totuotteita ja vältetään tyydyt-
tynyttä rasvaa, valkoista viljaa 
ja makeisia. Neuvot vastaavat 
pitkälti suomalaisia ravitse-
mussuosituksia.

Ruokavalio-ohjausta saanei-
den äitien paastosokeri ja ate-
rianjälkeiset sokeritasot olivat 
matalampia kuin verrokeilla. 
Äidit tarvitsivat myös vähem-
män lääkehoitoa, ja heidän 
vauvojensa syntymäpaino oli 
verrokkien vauvoja pienempi. 
Raskausdiabetes aiheuttaa lap-
sen syntymäpainon nousua.

Raskausdiabetes on merkit-
tävimpiä odotusajan ylipainon 
mukanaan tuomia terveysris-
kejä. Elintavoilla on diabetek-
sen ehkäisyssä keskeinen rooli.
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https://www.luma.fi/tapahtuma/ymparoiva-ymparisto-kemiakerho-1-3-luokkalaisille/2018-10-29/
https://www.luma.fi/tapahtuma/ymparoiva-ymparisto-kemiakerho-4-6-luokkalaisille/2018-10-31/
https://www.jyu.fi/en/congress/ncl2018
http://www.luma.fi/tapahtumat/
https://chembio.messukeskus.com/
https://kemianseurat.fi/kemia/kemian-paivat-2019/
mailto:tilaukset@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
mailto:info@pharmatory.com
https://www.pharmatory.com/news/latest-news/
https://www.pharmatory.com/
https://doi.org/10.2337/dc18-0102
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Me uskomme, että jokaisen sukupolven velvollisuus 

on jättää lapsilleen elinvoimaisempi maapallo. Siksi 

tavoitteenamme on luoda vastuullisia vaihtoehtoja joka 

päivä. Vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat kestävämmän 

ja vähemmän luonnonvaroja kuluttavan elämäntavan. 

Meitä nesteläisiä on Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-

Amerikassa yhteensä noin 5 000. Olemme maailman 

suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan 

dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja 

myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen.Etsimme 

joukkoomme oman alansa huippuja - ihmisiä, joilla on 

tahto muuttaa maailmaa puhtaammaksi.

Naantalin laadunvalvontalaboratorioon vakituiseen työsuhteeseen.
 
Laadunvalvonta on osa Nesteen Teknologiayksikön Tutkimus ja Kehitys -osastoa ja se tarjoaa jalostamolle analyyseja 
vuorokauden ympäri.
 
Toimit Naantalin jalostamolla sijaitsevassa laboratoriossa laadunvalvontalaboranttina ja tehtäviisi kuuluu raaka-aineiden, 
prosessinäytteiden, valmistuotteiden sekä jalostamokaasujen analysointia. Työssäsi vastaat tulosten luotettavuudesta 
sekä niiden siirtämisestä laboratorion tietojärjestelmään. Huolehdit myös omalta osaltasi laboratorion laitteiden 
toimintakunnosta. Työ sisältää vuorotyötä sekä aamu-, päivä-, että iltavuoroissa. Teet päivittäin yhteistyötä monien Nesteen 
eri sidosryhmien, kuten esimerkiksi Naantalin jalostamon, terminaalien ja satamien sekä Porvoon laadunvalvonnan kanssa.
 
Odotamme sinulta
•	Laborantin	tai	laboratorioanalyytikon	koulutusta	tai	vastaavaa
•	Kokemusta	laboratoriotyöskentelystä
•	Hyviä	yhteistyötaitoja
•	Valmiutta	sopeutua	vuorotyöhön
•	Sujuvaa	suomen	ja	englannin	kielen	taitoa
 
Arvostamme myös
•	Halua	ja	innokkuutta	kehittää	ja	viedä	työtapoja	eteenpäin
•	Kokemusta	öljytuotteista
•	Kokemusta	laboratoriolaitteiden	ylläpidosta
 
Tarjoamme mielenkiintoisen tehtäväkentän sekä innostuneen, osaavan ja sitoutuneen työyhteisön tuen. Neste järjestää 
myös ilmaisia työmatkakuljetuksia Naantalin jalostamolle.
 
Tehtävään valitulta edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää huumausainetestauksen. Lisäksi henkilöstä 
tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvitys.

Lisätietoja tehtävästä antaa Laboratorioesimies Jenni Rainesto, p. 050 458 6454.

Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet löydät sivuiltamme www.neste.com/urameillä. Liitä hakemukseen saatekirje ja 
ansioluettelo. Hakuaika päättyy 24.10.2018.

Laboranttia
Etsimme nyt

Meillä on jatkuvaa kehittämisen intoa. Uskomme ihmisiin, jotka löytävät uusia tapoja tehdä asioita ja ovat joukkuepelaajia - henkilöitä, 
joille turvallisuus ja vastuullisuus ovat osa ammattitaitoa. Arvostamme jokaista yksilöä. Tule tekemään merkityksellistä työtä 
eteenpäinkatsovassa työyhteisössä!

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=29606&company=C0008491343P&username=
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Teknologian tutkimuskeskus 
VTT ja energiayhtiö St1 ovat 
käynnistäneet Suomessa ainut-
laatuisen kokeilun, jossa teolli-
suuden hiilidioksidista tuote-
taan hiilivetyjä. Hiilivedyistä 
voidaan jalostaa edelleen esi-
merkiksi bensiiniä, dieseliä tai 
kemikaaleja.

Pilotoinnin päämääränä on 
mahdollistaa ilmastoa rasit-
tavien hiilidioksidipäästöjen 
kierrättäminen hyödylliseksi 
hiililähteeksi.

Kumppanusten kokeilu to-
teutetaan St1:n biojalosta-
mossa Jokioisissa. St1 valmis-
taa jätteistä ja tähteistä etanolia 
liikennekäyttöön, ja valmistuk-
sen sivutuotteena syntyy hiili-
dioksidia. Pilottimitan koe-
ajoilla pyritään osoittamaan, 
että tuotantoprosessista erote-
tusta hiilidioksidista ja vedestä 
tuotetusta vedystä syntyy hiili-
vetyjä ympäristölle hellävarai-
sella tavalla.

Siirrettävä pilottilaitteisto on 
konttikokoa. Kokonaisuuteen 
kuuluu hiilidioksidia käsitte-
levä laitteisto, vetyä elektro-

VTT ja St1 muuttavat

Teollisuuden hiilidioksidin
hiilivedyiksi

VT
T

VTT:n ja St1:n pilotti käynnistyi Jokioisissa 9. lokakuuta. Viiden viikon mittaisen kokeilun aikana testataan, 
kuinka hiilidioksidin kierrätys hiilivedyiksi sujuu.

lyysin avulla tuottava osa sekä 
synteesilaite, jolla hiilidioksi-
dista ja vedystä valmistetaan 
nestemäisiä ja kiinteitä hiili-
vetyjä.

”Tavoitteemme on luoda uu-

sia liiketoimintamahdollisuuk-
sia esimerkiksi polttoaineiden 
ja kemikaalien tuottajille. Pilo-
tointien lisäksi teemme myös 
teknis-taloudellisia laskelmia 
erilaisten hiilidioksidia hyö-

dyntävien teollisuusproses-
sien kannattavuudesta”, kertoo 
hankkeen projektipäällikkö 
Janne Kärki VTT:stä. 

Suomen kemianteollisuuden 
liikevaihto ja vienti jatkoivat 
kasvuaan vuoden toisella nel-
jänneksellä, Kemianteollisuus 
ry kertoo.

Liikevaihto lisääntyi 8 pro-
senttia ja tavaravienti 6 prosent-
tia edellisvuoden vastaavasta 
ajankohdasta. Tammi–kesä-
kuussa sekä liikevaihto että 
vienti kasvoivat 7 prosenttia. 
Nyt alan vienti on reilun mil-
jardin kuukausitasolla.

Viennin veturina ovat toi-
mineet öljytuotteet. Alan tava- 
raviennin arvo kasvoi huhti–
kesäkuussa 14 ja koko vuosi- 
puoliskolla 18 prosenttia edel-
lisvuodesta. Öljytuotteet muo-
dostavat noin 40 prosenttia ke-
mian koko viennistä.

Vienti vetää
kemian alaa

Kumi- ja muovituotteissa 
kasvu oli vuoden toisella kvar-
taalilla 5 ja koko vuosipuolis-
kolla 4 prosenttia. Peruskemian 
tuotteiden viennin arvo kohosi 

vuoteen 2017 verrattuna pro-
sentin verran. Heikommin pär-
jäsivät lääkkeet, joiden vienti 
kutistui vuoden 2018 alkupuo-
liskolla 9 prosenttia.
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Kemianteollisuuden uusia tuot-
teita kehitetään muun muassa 
Kemiran tutkimuskeskuksessa 
Espoossa.

Myönteiset odotukset

Kemian alalla kasvu on nimen-
omaan vientivetoista, sillä ko-
timarkkinoiden kehitys on ol-
lut vaisua. Alan tuotannosta yli 
puolet menee suoraan vientiin.

Kemianyritysten suhdan-
nearviot ovat positiivisia ja 
odotukset myönteisiä. EK:n 
viimeisimmän suhdannebaro-
metrin mukaan yritykset en-
nakoivat sekä tuotannon että 
henkilöstömäärän hienoista 
kasvua loppuvuoden aikana. 
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Kokkolan satamassa on vihitty 
käyttöön kalkinkäsittelyter-
minaali. Terminaali on poltet-
tua kalkkia maailmanlaajui-
sesti toimittavan Lhoistin ja 
Kokkolan Satama Oy:n yhteis-
hanke, joka kasvattaa sataman 
vuotuista liikennettä kymme-
niä tuhansia tonneja. Satama-
yhtiön osuus investoinnista oli 
liki miljoona euroa.

Kokkolan terminaali paran-
taa kalkin toimitusvarmuutta 
ja lyhentää toimitusaikoja. Uusi 
laitos jalostaa ja räätälöi sata-

Kvanttitieto ei
enää karkaa
Suomalais-kiinalainen tutki-
jaryhmä on keksinyt keinon, 
jonka avulla voidaan kontrol-
loida kvanttibitistä ympäris-
töön virtaavaa informaatiota. 
Joissakin tapauksissa kvant-
titiedon katoaminen voidaan 
jopa estää.

Tavallisten bittien kvantti-
mekaanisena vastineena voi-
daan käyttää fotoneita eli valo-
hiukkasia. Kvanttimekaniikan 
ominaisuudet, kuten superpo-
sitio ja kvanttitietoutuminen, 
sopivat esimerkiksi viestien sa-
laamiseen. Ominaisuudet ovat 
kuitenkin hyvin hauraita ja hä-
viävät nopeasti, jolloin myös 
tieto häipyy tavoittamattomiin.

Turun yliopiston tutkijan 
Jyrki Piilon mukaan ratkaise-
vaa oli ymmärtää, kuinka foto-

Kvanttitieto pyrkii 
hanakasti karkuun, 
mutta tutkijat te-
kivät pakenemisen 
hankalammaksi.

nin polarisaation ja taajuuden 
välille saadaan aikaan sopiva 
yhteys. Sen jälkeen ryhmä on-
nistui toteuttamaan yhteyden 
laboratoriossa, kiitos uusien 
kokeellisten tekniikoiden.

”Kun kvanttibittinä toimiva 
fotoni ja sen ympäristö on en-
sin alustettu oikeaan tilaan, 
voidaan kontrolloida, miten 
kvanttibitin sisältämä tieto hä-
viää tai palautuu. Se saadaan 
jopa vangituksi tai suojatuksi 
häiriöiltä”, Piilo kuvailee yli-
opiston tiedotteessa.

Tutkimuksen tulokset mah-
dollistavat myös keinotekois-
ten ympäristöjen rakentami-
sen kvanttibiteille.

Tutkimus julkaistiin Nature 
Communicationsissa. 
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Kokkolan satama sai
kalkkiterminaalin

Kokkolan uudessa kalkkiterminaalissa käsitellään laivojen tuoma kalk-
ki asiakkaille sopiviksi tuotteiksi.

maan saapuvan kalkin asiak-
kaille sopiviksi tuotteiksi.

Laitos pystyy käsittelemään 
kalkkia noin sata tonnia tun-
nissa. Lopputuote varastoidaan 
kahteen 30 metriä korkeaan sii-
loon. Laitos toimii täysin auto-
maattisesti paikallisen sata-
maoperaattorin valvomana.

Kokkolasta tuotteet lähtevät 
eri puolille Suomea maakulje-
tuksina. Lastaus ja kuorma-au-
tokuljetukset pyörivät ympäri 
vuorokauden asiakkaiden tar-
peiden mukaan. 
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Itä-Suomen yliopistossa on ke-
hitetty kannettava mittalaite, 
joka tunnistaa väärennetyn  
dieselöljyn.

Liikennepolttoainetta jatke-
taan usein kerosiinilla etenkin 
kehitysmaissa, mutta huijausta 
harrastetaan myös Euroopassa. 
Tyypillinen väärennetty diesel 
sisältää noin 20 prosenttia ke-
rosiinia.

Väärentämisen syy on kero-
siinin edullisempi hinta. Kero-
siinilisä aiheuttaa moottoririk-
koja ja sen kautta muun muassa 
onnettomuuksia.

Väärennökset paljastavan 
laitteen prototyypin rakensi 
tutkija Boniphace Kanyathare, 
joka kehitti väitöstyössään op-
tisia menetelmiä dieseleiden 
laadun mittaamiseen. Proto-

Kannettava laite paljastaa
dieselväärennöksen

laite analysoi öljypisaran leviä-
misnopeuden karhealla lasile-
vyllä ja siitä tapahtuvan valon 
heijastumisen.

Kanyathare tutki myös valon 
taitekerrointa mittaavaa lai-
tetta sekä laitetta, joka perus-
tuu dieselöljyn infrapunasätei-
lyn läpäisykykyyn. Tutkijoiden 
tavoitteena on yhdistää useita 
optisia mittaustekniikoita sa-
maan laitteeseen, jotta tulok-
sesta saadaan mahdollisimman 
luotettava.

Kanyatharen väitöskirja tar-
kastetaan 15. lokakuuta. 

Ehtaa dieseliä vai ei? 
Uusi mittalaite ker-
too totuuden.

Gasum tukee kulttuuria
ja urheilua
Energiayhtiö Gasum jatkaa yhteistyötään Savonlinnan ooppera-
juhlien ja Suomen olympiakomitean kanssa. Työssä olympiakomi-
tean kanssa tuen kohteena on lasten ja nuorten liikuntaa ja urhei-
lua edistävä seuratoiminta. Gasum palkitsee vuoden tähtiseuran 
5 000 eurolla ja 14 muuta tuhannen euron kannustuspalkinnolla. 
Gasumin ja oopperajuhlien yhteistyön tavoitteena on kehittää suo-
malaista luovuutta sekä kulttuurin ja liike-elämän kohtauspisteitä.

Professori Kari Rissasesta
kunniatohtori Tallinnassa
Jyväskylän yliopiston kemian professori Kari Rissanen on vihitty 
Tallinnan teknillisen yliopiston kunniatohtoriksi. Rissanen sai 
tunnustuksen merkittävästä panoksestaan pienten molekyylien  
röntgenkristallografian ja supramolekyylikemian tutkimuksen 
aloittamisessa ja edistämisessä virolaisyliopistossa. Rissanen on 
alan uranuurtajia Suomessa.

https://www.nature.com/articles/s41467-018-05817-x
https://www.nature.com/articles/s41467-018-05817-x
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Ympäristöhuoltoyritys Lassila 
& Tikanoja laajentaa Merikar-
vialla sijaitsevaa jätemuovin 
kierrätyslaitostaan. Investoin-
nin myötä laitoksen käsittely-
kapasiteetti kaksinkertaistuu 
20  000 tonniin vuodessa. Jat-
kossa kapasiteettia on mahdol-
lista kasvattaa edelleen.

Merikarvian laitos prosessoi 
erilaisia teollisuuden ylijäämä- 

Helsingin seudun ympäristö-
palvelut HSY:n Ravita-hanke 
on ehdokkaana Pohjoismaiden 
neuvoston ympäristöpalkin-
non saajaksi.

HSY on tutkinut ja testan-
nut fosforin talteenottoa jäte-
vedestä vuodesta 2014 lähtien. 
Tulosten pohjalta syntyneessä 
Ravita-hankkeessa fosfori ote-
taan talteen fosforihappona, 
mikä mahdollistaa fosforin 
hyödyntämisen laajasti erilai-
sissa teollisuusprosesseissa ja 
lannoitetuotannossa.

Hanke on edennyt niin, että 
Viikinmäen jätevedenpuh-

Työpaikkojen kemikaalitur-
vallisuutta valvotaan kulu-
valla viikolla tehoiskulla. Työ-
suojeluviranomainen tarkastaa 
teollisuuslaitoksia ja auto- ja 
moottoripyöräkorjaamoja eri 
puolilla Suomea. Liki 50 tarkas-
tajan voimin tehdään yhteensä 
noin 350 tarkastuskäyntiä.

Tehovalvonnan tavoitteena 
on varmistaa, että työpaikat 
panevat kuntoon kemikaali-
turvallisuuden perusasiat eli 
kemikaaliluettelot, käyttötur-
vallisuustiedotteet ja kemiallis-
ten tekijöiden riskinarvioinnin.

”Työntekijöiden tulee tie-
tää, mitä kemikaalia he käyt-
tävät, miten kemikaalia käyte-
tään turvallisesti, ja mitä tulee 
tehdä, jos altistuu kemikaalille”, 
sanoo ylitarkastaja Satu Auno 
Etelä-Suomen aluehallintovi-
rastosta.

Kemikaaliturvallisuuden pe-
rusasioissa on Aunon mukaan 
yhä paljon korjattavaa, vaikka 
valvontaa on harjoitettu pit-
kään. Kemikaalien käyttötur-
vallisuustiedotteet saattavat 
puuttua, tai ne eivät ole työn-
tekijöiden saatavilla. Tiedot-
teet voivat myös olla pelkästään 
englanninkielisiä.

Lassila & Tikanoja satsaa
muovinkierrätykseen

Kemikaaliturvallisuus
tehovalvonnassa

”Suomen- ja ruotsinkielisen 
käyttöturvallisuustiedotteen 
kuuluu tulla kemikaalin mu-
kana, joten muistakaa vaatia 
sitä kemikaalin toimittajalta”, 
Auno patistaa.

Tehovalvonta on osa Terveel-
linen työ – Tunnista ja hallitse 
kemialliset tekijät -kampanjaa, 
jonka Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto järjes-
tää EU-alueella vuosina 2018–
2019. 

 Hallitsetko kemikaaliturvallisuu-
den perusteet? Tee pikatesti täällä.
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Merikarvialla kierrätetään erilai-
sia teollisuuden muovijätteitä 
uusioraaka-aineiksi. Tulevaisuu-
dessa laitoksessa voidaan edistää 
myös kotitalousmuovien uudel-
leenkäyttöä.

H
SY

Viikinmäen jätevedenpuhdistamossa toimivaa kokeilulaitosta laajen-
nettiin kesällä. Syksyn aikana sen yhteyteen rakennetaan vielä fosfori-
hapon valmistuksen kokeilulaitos.

Ravita-hanke ehdolla
ympäristöpalkinnolle

ja hylkymateriaaleja sekä teol-
lisuuden kuljetuslaatikoita 
uusioraaka-aineiksi. Tehdas 
valmistaa yli sataa erilaista uu-
siomuoviraetta, joita hyödyn-
tää pääosin kotimainen muo-
viteollisuus.

Arvioiden mukaan 25–40 
prosenttia muovista käytetään 
erilaisissa pakkauksissa ja nel-
jännes rakentamisessa. Erityi-
sesti kaupan alalla ja rakenta-
misessa syntyy valtavia määriä 
likaista jätemuovia, jonka kier-
rättäminen on ollut hankalaa.

Merikarvialla otetaan lai-
toslaajennuksen myötä käyt-
töön uusi pesutekniikka, joka 
mahdollistaa myös hankalien, 
likaisten muovilaatujen ja-
lostamisen uusiomuovin raa-
ka-aineiksi.

Yhtiön tavoitteena on, että 
uusi teknologia on käytössä 
kesällä 2019. Materiaalin vas-
taanotto voidaan aloittaa välit-
tömästi. 

distamoon rakennetaan vielä 
tämän vuoden aikana fosfo-
rihapon valmistuksen kokei-
lulaitos. Vuoden 2019 aikana 
tehtävän tuotantotestin tavoit-
teena on säätää prosessin toi-
mintaa.

Fosforin talteenottoa tutkit-
taessa on havaittu, että pro-
sessiin voidaan yhdistää myös 
typen talteenotto. Silloin loppu-
tuotteena syntyy ammonium- 
fosfaattia, joka soveltuisi sel-
laisenaan typpi-fosforilan-
noitteeksi. Koska prosessi on 
skaalautuva, se voidaan toteut-
taa erikokoisissa ja -tasoisissa 

puhdistamoissa, myös osapro-
sessina.

Pohjoismaisesta ympäristö-

palkinnosta kilpailee kymme-
nen ehdokasta. Voittaja julkis-
tetaan 30. lokakuuta. 

https://www.ttl.fi/terveellinen-tyo-tunnista-ja-hallitse-kemialliset-tekijat-kemikaaliturvallisuus/
https://www.ttl.fi/terveellinen-tyo-tunnista-ja-hallitse-kemialliset-tekijat-kemikaaliturvallisuus/
https://www.ttl.fi/terveellinen-tyo-tunnista-ja-hallitse-kemialliset-tekijat-kemikaaliturvallisuus/
https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/tyosuojelunayttely/testit/tyontekija-testaa-tietosi-kemikaaliturvallisuudesta
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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:
pekka.laatikainen@kemia-lehti.fi jaana.koivisto@kemia-lehti.fi  
puh. 040 574 7701 puh. 040 770 3043 www.kemia-lehti.fi
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Erikoispainos tavoittaa joko painettuna tai näköislehtenä yli 50 000  
vaikuttajaa, ammattilaista ja päättäjää.

Varaukset viimeistään 15. lokakuuta.

Aalto-yliopistossa järjestetään tänään 
Tyttöjen päivänä 11. lokakuuta histo-
rian ensimmäinen Shaking up Tech 
-tapahtuma, joka tarjoaa nuorille nai-
sille tietoa tekniikasta ja tutkimuk-
sesta.

Lukioikäisille tytöille suunnattu ta-
pahtuma osoitti tarpeellisuutensa jo 
ennen h-hetkeä, sillä tilaisuus varat-
tiin loppuun tunnissa. Päivän aikana 
200 lukiolaista osallistuu erilaisiin 
työpajoihin, tutustuu tekniikan opin-
toihin ja tapaa alan vaikuttajanaisia, 
kuten talouslehti Forbesin juuri esiin 
nostaman Linda Liukkaan.

Sonja Nurmiainen Lappeenrannan 
lyseon lukiosta valitsi työpajan, jossa 
rakennetaan väriaineaurinkokennoja.

”Olen jo osallistunut koulussa au-
rinkokennoihin liittyvään Going Solar 
-projektiin. Nyt haluan päästä tarkem-
min tutustumaan uusiutuvaan ener-
giaan. Työpajassa pääsen värjäämään 
aurinkokennoja luonnonväreillä, ku-
ten mustikoilla”, Nurmiainen kertoo.

Suomalaiset tytöt ovat Pisa-tutki-
muksen mukaan maailman toiseksi 
parhaita matematiikassa ja luonnon-
tieteissä, mutta tekniikka ja luon-
nontieteet uravalintana eivät aina 
houkuttele. Esimerkiksi diplomi-in-
sinööriopiskelijoista on naisia vain 
reilu viidennes. Shaking up Tech -ta-
pahtuma pyrkii omalta osaltaan kor-
jaamaan tilannetta. 

Shaking up Tech esittelee
Tekniikkaa nuorille naisille

Lappeenrantalaista lukiolaista Sonja Nurmiaista kiin-
nostaa ura tekniikan alalla. ”Työpäivät olisivat tuskin 
koskaan samanlaisia”, nuori nainen arvelee.

Mainostaja, varaa paikkasi nyt! Juhlanumero ilmestyy 7. marraskuuta.
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