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Supertehokas premiumpaketti:
KAUPALLINEN ARTIKKELI avaimet käteen 
-palveluna lehdessä, nettisivuilla ja uutiskirjeessä:
• Aukeama, kokosivu tai 1/2 sivua valitsemassanne 

printtilehdessä, ks. esimerkkiratkaisu.
• Huomiovinkki artikkelista uutiskirjeeseen:  

noin 250 merkkiä tekstiä + logo tai kuva. Jakelu yli  
4 600 sähköpostiosoitteeseen.

• Artikkelin julkaisu Kemia-lehden nettisivuilla. 
Nettiversioon mahtuu enemmän tekstiä ja 1–3 kuvaa.

• Paketti sisältää täydellisen avaimet käteen -tuotannon 
kaikkiin kanaviin!

• Hinnat: aukeama 5 900 euroa, kokosivu 4 500 euroa,  
1/2 sivua 3 600  euroa.

• Te kerrotte haastateltavat ja aiheet, me hoidamme loput 
rautaisella ammattitaidolla: haastattelut, kuvauksen, 
sisällön tuottamisen, taittamisen ja modifioinnin eri 
kanaviin. Kätevää, helppoa ja supertehokasta!

• Säästöportaat: Kun tuotatte valokuvat itse, hinnoista 
yllä vähennetään 300 euroa. Kun tuotatte myös tekstin, 
hinnoista yllä vähennetään 600 euroa.

• Säästöhinnat: aukeama 4 800 euroa, kokosivu 3 500 
euroa, 1/2 sivua 2 800 euroa.

• Palveluun kuuluu kaikissa vaihtoehdoissa tekstin editointi 
printtiin ja sähköisiin kanaviin.

Sähköiset paketit:
KAUPALLINEN ARTIKKELI  
nettisivuilla ja uutiskirjeessä:
• Artikkelin pituus 2 000–5 000 merkkiä + kuva.  

Asiakas tuottaa tekstin ja kuvan.
• Artikkeli näkyy vähintään kuukauden ajan etusivulla, 

sen jälkeen sivustolla, josta juttu löytyy tehokkaasti 
avainsanojen avulla.

• Artikkelista tulee huomiovinkki julkaisemista 
seuraavaan uutiskirjeeseen: noin 300 merkkiä tekstiä 
+ logo tai kuva. Jakelu suoraan yli 4 600 sähköposti-
osoitteeseen.

• Hinta 1 150 euroa sisältää tekstin editoinnin ja uutis-
kirjevinkin tuottamisen.

Haluatteko meidän tuottavan tekstinne avaimet käteen 
-palveluna? Puhelinhaastattelu +550 euroa, haastattelu 
paikan päällä +750 euroa. Valokuvaus +200 euroa.

KUMPPANIBLOGI  
nettisivuilla ja uutiskirjeessä:
• Blogin pituus 2 000–5 000 merkkiä + kirjoittajan kuva. 

Asiakas tuottaa tekstin ja kuvan.
• Blogi näkyy vähintään kuukauden ajan etusivulla, 

sen jälkeen sivustolla, josta juttu löytyy tehokkaasti 
avainsanojen avulla.

• Blogista tulee huomiovinkki julkaisemista seuraavaan 
uutiskirjeeseen: noin 300 merkkiä tekstiä + kuva.  
Jakelu suoraan yli 4 600 sähköpostiosoitteeseen.

• Hinta 1 150 euroa sisältää tekstin editoinnin ja uutis- 
kirjevinkin tuottamisen.

Tavoita tehokkaasti  
ammattilaiset ja päättäjät
Kemia-lehti on alan johtava kotimainen lehti, jonka 
lukijoina ovat ammattilaiset ja päättäjät.
• Painetulla lehdellä on yli 5 000 kappaleen 

keskipainos ja yli 10 000 lukijaa. 
• Sähköisellä uutiskirjeellä on yli 4 600 tilaajaa.
Nettisivuilla www.kemia-lehti.fi on yli 7 500 käyntiä 
ja yli 32 000 sivukatselua kuukaudessa!

Kemia-lehti
KAUPALLISET ARTIKKELIT

Tiesitkö, että partikkelikoko – jota kutsutaan  

sovellusalueesta riippuen myös rae- tai hiukkas- 

kooksi – on yksi tärkeimmistä tuoteominai- 

suuksia määrittävistä parametreistä?

”Partikkelikoko vaikuttaa elintarvikkeissa tuotteen suutuntumaan 

ja makuun”, kertoo Hosmed Oy:n tuotepäällikkö Timo Saarela. 

”Esimerkiksi espressokahvijauheen partikkelikoko on pieni ver-

rattuna suomalaiseen markettikahviin. Suklaassa kovin iso par-

tikkelikoko antaa paakkuisen tuntuman, kovin pieni puolestaan 

tarttuu kitalakeen.” 

Maali- ja pigmenttiteollisuudessa lopputuotteesta saadaan pig-

menttihiukkasten kokoa säätämällä kiiltävä tai mattakiiltoinen. 

Sementin valmistuksessa raaka-aineen liian pieni partikkelikoko 

saa lopputuotteen kuivumaan turhan hitaasti, liian iso taas tur-

han nopeasti.
Myös luonto hallitsee hiukkaskoon vaihtelut.

”Onhan siinä eroa, hiihtääkö tuoreella puuterilumella vai rakei-

seksi jäätyneellä latu-uralla”, Saarela naurahtaa. 

Tärkeää rokotekehityksessä

Lääketeollisuudessa tuotteen raekoko vaikuttaa toisaalta proses-

soitavuuteen, toisaalta lääkkeen kykyyn toimia vaikuttavana ainee-

na loppukohteessaan, ihmisessä tai eläimessä. Inhalaattoreissa 

tarvitaan tietynkokoisia spraypartikkeleita, jotta saavutetaan toi-

vottu vaikutus. 

Koronaviruspandemia on nostanut rokotekehityksen globaalin 

mielenkiinnon kohteeksi.

”Tuotekehityksessä ja valmistuksessa on tärkeää seurata virus-

partikkelien kokoa. Aika usein rokotteissa käytetään geenimuun-

neltua adenovirusta”, Saarela sanoo.

Muokattu adenovirus on saanut elintärkeän tehtävän myös ko-

ronarokotteen kuljettajaviruksena. Se pääsee lihassolun sisälle, 

mutta ei lisäänny elimistössä.

Esimerkkejä voisi Saarelan mukaan luetella loputtomiin. 

”Partikkelikoolla on iso rooli melkein kaikissa teollisissa sovel-

luksissa. Se vaikuttaa myös tuotteen viskositeettiin ja prosessoi-

tavuuteen.”
Ei ihme, että partikkelimittauksista on kertynyt teollisuudessa ja 

tutkimuksessa pitkäaikaista kokemusta. Käytössä on ollut monen-

laisia menetelmiä, joilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa.

Tätä nykyä tarjolla on useita vaihtoehtoja ja valmistajia, jotka 

esittelevät toinen toistaan näyttävämpiä spesifikaatioita. Laitteis-

toa valittaessa kannattaa Saarelan mukaan kiinnittää spesifikaa- 

tioiden lisäksi huomiota käytettävyyteen. 

”Hyvä laitteisto on käytössä 20, jopa 30 vuotta. Jos käytettävyys 

on huono, mittauksista tulee helposti aikaa vieviä ja pahimmillaan 

vastenmielisiä suorittaa.”

Paras löytyy kokeilemalla

Hosmed Oy edustaa Suomessa Malvernia, jonka MS3000-laitteis-

tossa on panostettu käytettävyyteen. Myös päivittäiset huoltotoi-

met, kuten ikkunoiden puhdistus tai vaihto, sujuvat hetkessä. 

”Koska laitteisto ei vaadi isoa pöytätilaa, se on helppo sijoittaa 

laboratorioon” Saarela kertoo ja vinkkaa, että laitteistoa valittaessa 

kannattaa pyytää laite-esittely. 

”Siinä saa parhaiten tuntuman, onko laitteistoa miellyttävä ja 

helppo käyttää ja soveltuuko se tutkittaville materiaaleille.”  

Malvern esitteli viime syksynä uuden Zetasizer Advance -tuote-

perheen. Nanopartikkelien ja zetapotentiaalin mittaukset sujuvat 

nyt entistäkin helpommin ja nopeammin. Laitteissa käytetyssä ZS 

Explorer -ohjelmassa on tekoälyyn pohjautuvaa käyttäjäopastusta. 

”Me Hosmedissa autamme asiakkaitamme sekä sovellustuessa 

että huoltotarpeissa. Olivatpa kyseessä nano- tai millimetriluokan 

partikkelien mittaukset, valikoimastamme löytyy sopiva laite.”

Hosmedin kokenut henkilöstö on saanut koulutuksen kaikkiin 

yhtiön edustamiin laitteistoihin.

”Tarjoamme nopeaa ja suomenkielistä palvelua, kustannusteho-

kasta huoltoa ja asiantuntevaa menetelmätukea”, Saarela summaa.

Kaiken takana on partikkelikoko

MAINOS

Lisätietoja: Timo Saarela, 

p. 020 789 0331, www.hosmed.fi

Artikkelin pitemmän version löydät osoitteesta 

www.kemia-lehti.fi.

Luonto osaa parhaiten. 

Tuore puuterilumi on 

monen laskettelijan unelma.
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”Kiirettä 
on pitänyt,  

ja mainostamisella  
on osuutta asiaan.”

Timo Saarela, 
tuotepäällikkö,  

Hosmed Oy
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