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kemiauutiset

Johtajan tervehdys
Uuden lukuvuoden käynnistymisen aikana on yliopis-
touudistus myös kuumimmillaan. Laitoksilla laaditaan 
toimintasuunnitelmia ja budjetteja tuleville vuosille. Kun 
tämä tehdään yliopistossa ensimmäistä kertaa, sen työl-
listävä vaikutus on melkoinen. Uudistuksen myötä myös 
kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontalaboratorio 
VERIFIN liitetään yhdeksi kemian laitoksen yksiköksi. Tämä 
edesauttaa yhteisten tutkimushankkeiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa.

Kemian laitoksella perinteiset maailmanlaajuisesti vahvat 
tutkimusalueet kehittyvät suotuisasti, joskin ulkopuolisen 
rahoituksen väheneminen saattaa aiheuttaa väliaikaista 
hidastumista. Koko Suomen mittakaavassa kemikaalivi-
raston sijoittuminen maahamme on erittäin hieno asia, 
sillä elintarvikeviraston sijaan saimme EU:n suurimman 
viraston. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia kemistien 
sijoittumiseen työelämään ja samalla mahdollisuuden 
lisätä kemian positiivista kuvaa yhteiskunnassa. Tähän liit-
tyen olemme kehittämässä uusia koulutusohjelmia, joihin 
sisältyy vahvasti työelämään orientoivia osioita. 

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osalta on myös pan-
tava merkille Kemianluokka Gadolinin saama suuri suosio 
sen ensimmäisen toimintavuoden aikana, erittäin suuri 
joukko koululaisia on saanut tilaisuuden tutustua kemian 
saloihin. Uskon, että tällä toiminnalla taataan motivoitu-
neen opiskelijajoukon kemian valinnat.

Toivotan tämän uuden verkkolehden välityksellä uudet ja 

vanhemmat opiskelijat tervetulleiksi kemian laitokselle. 
Samoin haluan toivottaa tervetulleiksi toimistopäällikkö 
Tuulikki Jallin ja osastosihteerit Kaarina Walterin ja Päivi 
Lehdon.

Toivotan koko laitoksen henkilökunnalle ja opiskeli-
joille sekä yhteistyötahoille menestyksekästä uutta 
lukuvuotta!

Teksti: Kemian laitoksen johtaja 
Professori Markku Räsänen

Kuva: Teemu Arppe

Kuva: Janne Salo



Toimitus
Päätoimittaja    Maija Aksela 
     maija.aksela@helsinki.fi 
     050 514 1450

Toimitussihteeri   Janne Salo 
     janne.h.salo@helsinki.fi 
     050 571 4124

Toimituskunnan jäsenet  Teemu Arppe 
     Sami Hietala 
     Pirkko Hölttä 
     Leena Kaila 
     Jason McKee 
     Marja-Liisa Riekkola 
     Tiina Sarnet 
     Elina Sälli 
     Anneka Tuomola

Kemiauutisia avustaa myös laitoksen kemian opetuksen työryhmä professori 
Mikko Oivasen johdolla.

Lähetä vinkkejä verkkolehteen
Ole yhteydessä toimituskunnan jäseniin tai laita vinkkideasi suoraan osoittee-
seen kemia-uutiset@helsinki.fi.

Päätoimittajan tervehdys
Edessäsi on ensimmäinen kemian laitoksen Kemiauutiset-
verkkolehti. Lehden tavoitteena on tuoda esille kemian 
laitoksen monipuolista toimintaa ja innostaa opiskelemaan 
ja opettamaan kemiaa sekä tekemään yhteistyötä. Verk-
kolehden sisältö tehdään hyvässä yhteistyössä laitoksen 
henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa sekä lukuisten 
yhteistyötahojen kanssa. On ollut ilo tehdä tätä historiallis-
ta verkkolehtinumeroa asiasta innostuneen toimituskunnan 
kanssa!

Verkkolehden numeroissa kerrotaan ajankohtaisista 
tapahtumista, tutkimuksesta, opetuksesta, kansainvälisestä 
toiminnasta, kemian opiskelijoista sekä tuodaan esille 
kemian laitoksen lukuisten yhteistyötahojen tervehdyksiä. 
Voit vaikuttaa sen sisältöön laittamalla vinkkejä osoittee-
seen kemia-uutiset@helsinki.fi.

Verkkolehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tarjoten ma-
teriaalia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Verkkolehti on 
tarkoitettu laitoksen henkilökuntalle, opiskelijoille, yritys-, 
järjestö- ja tutkimusyhteistyötahoille, alumneille, kemian 
opettajille, opinto-ohjaajille sekä tiedotusvälineiden 
edustajille.

Kemiauutiset voit tilata omaan sähköpostiin. Se on esillä 
myös kemian laitoksen verkkosivulla.

Iloa kemiasta ja mukavaa alkanutta lukuvuotta!

Teksti: Päätoimittaja 
Professori Maija Aksela 
Kemian opettajankoulutusyksikkö 
Kemian opetuksen keskus 
Helsingin yliopiston kemian laitos
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Professor Pekka Pyykkös
avskedsföreläsning:

”47 år inom forskning”.

Helsingfors universitet,
Kemiska institutionen

(A. I. Virtanens plats 1),
auditorium A110,

torsdagen den 29 oktober 2009,
kl. 14.00.

V.P.
22.10. mennessä sähköpostilla: 

Professor Pekka Pyykkö’s
farewell lecture:

 ”47 år inom forskning”.

University of Helsinki,
Department of Chemistry
(A. I. Virtasen aukio 1),

Auditorium A110,
on Thursday 29th of October 2009

at 14 o’clock.

R.S.V.P.
by 22nd of November by e-mail:

Inbjudan till / Kutsu / Invitation to

raija.eskelinen@helsinki.fi

Professori Pekka Pyykön
jäähyväisluennolle:

”47 år inom forskning”.

Helsingin yliopisto,
Kemian laitos

(A. I. Virtasen aukio 1),
luentosali A110,

torstaina 29. 10. 2009,
klo 14.00.

O.S.A.
Senast den 22 november per e-post:
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Ajankohtaista

Professori Leskelä yliopiston 
hallitukseen
Professori Markku Leskelä on tunnettu monipuolisesta asian-
tuntemuksestaan sekä tutkimuksen että opetuksen sektoreilla 
sekä kansallisesta että kansainvälisestä yhteistyöstä myös elin-
keinoelämän kanssa. Hän toimii kemian laitoksella toimivan 
epäorgaanisen kemian laboratorion johtajana. Leskelä on ollut 
professorina aikaisemmin Oulun ja Turun yliopistoissa sekä Tek-
nillisessä korkeakoulussa. Hän vaikuttaa mm. Suomalaisten Ke-
mistien Seurassa, Suomalaisessa Tiedeakatemiassa ja Suomen 
Tiedeseurassa sekä useissa säätiöissä. Lämpimät onnittelumme 
ja menestystä tärkeään tehtävään!

Helsingin yliopiston hallitukseen kuuluu 13 jäsentä, joista kuusi 
tulee yliopistoyhteisön ulkopuolelta ja seitsemän yliopiston si-
sältä. Hallitus on Helsingin yliopiston ylin päätöksentekoelin. Se 

aloitti toimintansa elokuussa ja yksi sen ensimmäisiä tehtäviä 
on valita yliopistolle uusi rehtori.

Lisää aiheesta yliopiston verkkosivuilta 

http://www.helsinki.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/8-2009/10-16-36-53

VERIFIN yhdistyy kemian 
laitokseen 1.1.2010 alkaen
Kemian laitoksen toiminta vahvistuu 1.1.2010 alkaen. Tällöin 
laitokseen liittyy yhdeksäntenä yksikkönä VERIFIN. VERIFIN:
in johtajana toimii FT Paula Vanninen. Toivotamme VERIFIN:in 
henkilökunnan lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme!

VERIFIN on kemian laitoksella toimiva Helsingin yliopiston kon-
sistorin alainen erillislaitos. VERIFIN perustettiin vuonna 1994 
jatkamaan vuonna 1973 aloitettua Kemiallisen Aseen tutkimus-
projektia (CW-projekti). VERIFIN tukee kemiallisen aseen kielto-
sopimuksen valvontaa kehittämällä tutkimusmenetelmiä kemi-
allisille taisteluaineille ja antamalla alaan liittyvää koulutusta. 
VERIFINin toiminnan rahoittaa Suomen ulkoasiainministeriö.

20. elokuuta 2009 pidettiin Verifinin ja kemian laitoksen hen-
kilökunnan välinen seminaari, jossa jokainen kemian laitosken 
yksikkö esitteli toimintaansa ja erityisesti tutkimustaaan. Päi-
västä saadun erinomaisen palautteen innoittamana päätettiin 
jatkaa yhteisiä tiedeseminaareja.

Tutustu toimintaan tarkemmin VERIFIN:in verkkosivuilla

http://www.helsinki.fi/verifin/VERIFIN/suomi/index.html

»

»

Kemian opinnot voi aloittaa 
myös tammikuussa
Kemian laitoksella voi aloittaa tammikuussa myös opinnot sekä 
kemian että kemian aineenopettajan koulutusohjelmissa.

Hakuaika alkaa 14.9.2009 ja päättyy 16.10.2009 kello 
16.15.

Hyväksyttävien opiskelijoiden määrä kemian koulutusohjel-
maan on 25 ja kemian aineenopettajan linjalle 15.

Haku kemian koulutusohjelmaan

http://www.helsinki.fi/ml/valinnat/kemiasyksy.html

Haku kemian aineenopettajan koulutusohjelmaan

http://www.helsinki.fi/ml/valinnat/syksyaineope.html

Lisätietoa koulutusohjelmista löytyy laitoksen verkkosivuilta

http://www.helsinki.fi/kemia/opiskelemaan/

Laitoksen olympiavalmennus 
tuotti taas menestystä
Helsingin yliopiston kemian laitos on vastannut kymmenen 
vuotta olympiavalmennuksesta. Tänäkin vuonna suomalaiset 
nuoret menestyivät kemian olympialaisissa hienosti. Tuliaisina 
oli kaksi pronssimitalia, jotka saivat Jarkko Järvelä Karkkilasta 
ja Olli Lainiala Porista. Onnittelumme hienosta suorituksesta ja 
valmennuksesta siihen osallistuneille!

»

»

»
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Olympialaiset järjestettiin tänä vuonna Englannissa Cambrid-
gen yliopistossa. Vuodesta 1968 alkaen järjestetty kilpailuun 
osallistui heinäkuussa 260 nuorta 64 maasta.

Lue lisää olympiavalmennuksesta

http://www.helsinki.fi/ml/ajankohtaista/2009kemiapronssi.html

Suomessa pidettiin muistorikkaat kemian olympialaiset vuonna 
1988. Niistä voi lukea Kemia-Kemi -lehdestä 6/2008, alk. s. 37: 
Kemian mestarit Suomessa, Olympiavuosi 1988 ei unohdu.

Bussiyhteydet kemian laitokselle

Helsingin bussilinjat 55K ja 55AK sekä seutulinja 506 kulkevat 
nykyisin kemian laitoksen ohitse Kumpulan tiedekampukselle.

Hae aikataulut YTV:n verkkosivuilta

http://www.ytv.fi/FIN/liikenne/aikataulut/

»

»

Vihreää kemiaa: 
Molekyylipinsetit
Molekulaarisen vedyn reversiibeli aktivointi molykyy-
lipinseteillä

Teollisesti tärkeissä reaktioissa, kuten hydroformyloinnissa ja 
kaksoissidosten vedytyksessä, molekulaarinen vety toimii vedyn 
lähteenä. Nämä katalyyttiset reaktiot sinänsä perustuvat siirty-
mämetallien energeettisesti sopivien d-orbitaalien kykyyn sitoa 
H2-molekyyli itseensä ja tämän jälkeen hajoittaa se kahdeksi 
hydridiksi. Molekulaarisen vedyn aktivointia on perinteisesti 
pidetty siirtymämetallien yksinoikeutena.

Vaikka joidenkin epämetalliyhdisteiden oli aikaisemmin havaittu 
reagoivan alhaisissa lämpötiloissa molekulaarisen vedyn kans-
sa, varsinainen läpimurto tapahtui, kun Stephan et al. havaitsi-
vat steerisesti estyneen fosfonium-boraatti -suolan kykenevän 
vapauttamaan ja sitomaan vetyä lämpötilasta riippuen [1]. Pian 
tämän jälkeen raportoitiin, että myös joukko muita steerisesti 
estyneitä fosfonium-boraatti -pareja ja jopa orgaaniset karbee-
nit kykenevät molekulaarisen vedyn aktivoimiseen.

Omat tutkimuksemme osoittivat, että edellä kuvailtu ilmiö ve-
dyn aktivoinnista toistensa kanssa reagoimaan kykenemättömil-
lä Lewis -pareilla (”frustrated Lewis pairs”) on itseasiassa hyvin 
yleinen. Jopa kaikkein yleisimmät steerisesti suojatut amiinit 
yhdessä vahvan Lewis hapon, B(C6F5)3, kanssa kykenevät vedyn 
aktivointiin [2]. Tämän havainnon perusteella tutkimme edel-
leen mahdollisuutta liittää steerisesti suojattu amiini (emäs) ja  

B(C6F5)3  (happo) samaan molekyyliin. Tällaisessa yhdisteessä N 
ja B ovat etukäteen määrätyllä etäisyydellä toisistaan ja  yhdiste 
toimisi molekulaarisen pinsetin tavoin. Oheisessa kuvassa on 
havainnollistettu vetypinsettien rakenne ja toiminta. Sen lisäksi, 
että k.o. yhdiste kykenee hyvin nopeaan ja reversiibeliin vedyn 
aktivointiin, se osoittautui myös  hyväksi katalyytiksi imiinien ja 
enamiinien pelkistyksessä [3].

Molekulaarisen vedyn reversiibeli aktivointi molekyylipinse-
teillä. Katkoviiva kuvastaa rakenteessa esiintyvää hydridin ja 
protonin välistä heikkoa vuorovaikutusta.

Molekulaarisen vedyn reversiibeli aktivointi on myös keskeises-
sä osassa kehitettäessä uusia materiaaleja vedyn varastointiin. 
Vaikka tässä esitellyt B-N yhdisteet eivät sinänsä ratkaise mole-
kulaarisen vedyn varastointiongelmaa johtuen niiden suuresta 
moolimassasta, ne antavat mielenkiintoisen lähtökohdan vety-
varastojen kehittämiseksi. Mitä ilmeisemmin heikko vuorovai-
kutus protonin ja hydridin välillä tarvitaan, jotta molekulaarinen 
vety voidaan materiaalista vapauttaa [4].

Työ tehtiin läheisessä yhteistyössä professori Pekka Pyykön 
(Helsingin yliopisto) ja professori Bernhard Rieger’n (Münche-
nin Teknillinen yliopisto) tutkimusryhmien kanssa.

Ajankohtaista Tutkimus
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Teksti: Professori Timo Repo 
Epäorgaanisen kemian laboratorio

Viitteet: 1. G. C. Welch, R. R. S. Juan, J. D. Masuda, D. W. 
Stephan, Science 2006, 314, 1124-1126.

 2. V. Sumerin, F. Schulz, M. Nieger, M. Leskelä, T. 
Repo, B. Rieger, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 
6001-6003. 

 3. V. Sumerin, F. Schulz, M. Atsumi, C. Wang, M. 
Nieger, M. Leskelä, T. Repo, P. Pyykkö, B. Rieger, J. Am. 
Chem. Soc. 2008, 130, 14117–14119.

 4. V. Sumerin, F. Schulz, M. Nieger, M. Atsumi, C. 
Wang, M. Leskelä, P. Pyykkö, T. Repo, B. Rieger, J. 
Organom. Chem. 2009, 694, 2654-2660.

Materiaalikemiaa: Uusia 
älykkäitä materiaaleja 
lääkeaineiden kuljetukseen
Polymeerikemian laboratoriossa on jo vuosia tutkittu vesiliukoi-
sia lämpöherkkiä polymeereja. Nämä ovat makromolekyylejä 
jotka liukenevat veteen esimerkiksi huoneenlämpötilassa mutta 
menettävät liuokoisuutensa lämmitet-
täessä. Eräs näistä polymeereista on 
poly(vinyylikaprolaktaami), PVCL. Siitä 
on valmistettu erilaisia johdoksia, mm. 
erilaisia mikro- ja nanoluokan partikke-
leita. Partikkelit turpoavat vedessä mutta 
puristuvat kokoon lämpötilan noustessa. 
Tilavuuden muutos on reversiibeli.

Tällaiset polymeerit ovat lupaavia materiaaleja esimerkiksi lää-
keaineiden kohdennettuun kuljettamiseen ja vapauttamiseen. 
Professori Jouni Hirvosen ryhmä farmasian laitoksessa on osoit-
tanut että PVCL:n sytotoksisuus on erittäin alhainen, sitä voi-
daan siis pitää bioyhteensopivana polymeerina. Eri lääkeainei-
den sitoutumista ja vapautumista PVCL-johdoksista on jo jonkin 
verran tutkittu. Vinyylikaprolaktaamin hallittu polymerointi on 
kuitenkin ollut vaikeaa. Nyt siihen on polymeerikemian labora-
toriossa kehitetty toimiva menetelmä, jolla polymeeri voidaan 
valmistaa suoraan esimerkiksi huokoisen silikananopartikkelin 
pintaan.

Jason McKee ja Mikko Karesoja valmistavat PVCL-silikahybri-
dejä

Silikapartikkelit on valmistettu dosentti Mika Lindenin ryhmäs-
sä Åbo Akademissa, ja niiden tiedetään olevan paitsi bioyh-
teensopivia myös biohajoavia. Ne ovat ihanteellisia yhdisteitä 
esimerkiksi hydrofobisten yhdisteiden kuljettamiseen syöpäku-

dokseen. Yhdistämällä näiden kahden, epäorgaanisen silikan ja 
orgaanisen PVCL:n ominaisuudet pyritään uuden sukupolven 
hybridimateriaaleihin jotka soveltuvat ”älykkääseen” lääkean-
nosteluun.

ÅA:n fysikaalisen kemian laboratorio ja HY:n polymeerikemian 
laboratorio kuuluvat molemmat Suomen Akatemian huipputut-
kimusyksikköön ”Funktionaaliset materiaalit”.

Kansainvälinen tutkimussopimus 
atomikerroskasvatuksesta
Epäorgaanisen kemian laboratorio ja 
ASM International N.V. uudistivat 5-vuotisen 
tutkimussopimuksen atomikerroskasvatuksesta

Helsingin yliopiston kemian laitoksen epäorgaanisen kemian 
laboratorio on uudistanut pitkäkestoisen tutkimussopimuksen 
ASM Microchemistry Oy:n kanssa. ASM Microchemistry Oy on 
hollantilaisen puolijohdealan valmistuslaitteita toimittavan yri-
tyksen ASM International N.V.:n tytäryhtiö. Uusi sopimus muo-
dostaa saumattoman jatkon vuonna 2003 solmitulle 5-vuoti-
selle yhteistyösopimukselle. Sopimus takaa rahoituksen neljälle 
jatko-opiskelijalle viideksi vuodeksi. Osana tätä yhteistyössä 
ASM on sijoittanut T&K-yksikkönsä ASM Microchemistryn yli-
opiston Kumpulan kampukselle: puhdastila ja tutkimuslabora-
torio rakennettiin ja avattiin vuonna 2004, ja toimisto vuoden 
2006 alusta.

Yhteistyö keskittyy atomikerroskasvatukseen (Atomic Layer De-

Tutkimus
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position, ALD), joka on edistyksellinen menetelmä ohutkalvojen 
kontrolloituun valmistamiseen integroituihin piireihin ja muihin 
sovelluksiin. Microchemistry on toiminut ALD:n parissa vuo-
desta 1987 ja Helsingin yliopisto vuodesta 1990 lähtien. Tänä 
päivänä ASM on maailman johtava ALD-laitteiden valmistaja ja 
Helsingin yliopiston ALD-tutkimusryhmä kansainvälisesti yksi 
alan tunnetuimmista.

TkT Marko Tuominen, ASM Microchemistryn toimitusjohtaja, 
kommentoi sopimuksen uudistamisen jälkeen tyytyväisenä:-
Mitä haastavampia tutkimuskohteita yliopistolle osoitamme, 
sitä paremmin tutkijat tuntuvat onnistuvan. Ratkaisujen löy-
tyminen lähes mahdottomiksi luonnehdittuihinkin ongelmiin 
vahvistaa merkittävästi teollisoikeudellista asemaamme puoli-
johdeteollisuudessa.

Tuominen kehuu yhteistyötä ja fyysistä sijoittumista yliopistolle 
erinomaiseksi ratkaisuksi pienelle tutkimusyritykselle. Hän ko-
rostaa yliopiston ALD-prosessien perustutkimuksen merkitystä 
myös siinä, että huonot vaihtoehdot tunnistetaan ja suljetaan 
pois jatkokehityksestä hyvissä ajoin. Näin voidaan keskittyä 
enemmän lupaavien prosessien kehittämiseen ja niiden siirtä-
miseen eteenpäin ASM:n liiketoimintayksiköihin.

Tutkimusrahoituksen sirpaloituessa jatkuvasti yhä pienempiin 
osiin tämä sopimus on poikkeuksellinen sekä  kestonsa että laa-
juutensa  ansiosta, toteavat akatemiaprofessori Markku Leskelä 
ja professori Mikko Ritala, yliopiston ALD-ryhmän vetäjät.-Me 
ja opiskelijamme arvostamme tällaista yhteistyötä teollisuuden 
kanssa, missä raja perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen 

väliltä häviää. Ongelmat, joiden parissa työskentelemme, ovat 
luonteeltaan perustavaa laatua, mutta niiden ratkaisuilla on 
miltei välittömät sovellusmahdollisuudet tulevaisuuden puoli-
johdekomponenteissa.

Vaikka ASM-yhteistyön puitteissa tehtävä tutkimus on 
sovelluslähtöistä, siinä ratkaistavat ongelmat ovat hyvin pe-
rustutkimuksellisia, mistä esimerkkinä on JACS:n kansijutuksi  
nostettu löydös uusista Se-ja Te-ALD-lähdeaineista.

Diabetes selville kemian keinoin
Uloshengitysilman yhdisteet ja niiden pitoisuudet luonnehtivat 
ihmisen fysiologista tilaa. Useimmiten yhdisteet ovat normaa-
liin aineenvaihduntatuotteita, mutta joskus ne voivat viitata 
myös patologisiin tiloihin. Joitakin hengitysilman molekyylien 

– biomerkkiaineiden – pitoisuuksia on siis ainakin teoriassa 
mahdollista käyttää taudinmäärityksessä. Esimerkiksi hen-
gitysilman typpimonoksidin mittaaminen astmadiagnoosin 
yhteydessä on jo vakiintunut lääketieteellinen menetelmä. Me-
netelmän etuna on helppous ja kajoamattomuus, joten se sopii 
erityisesti lapsille ja vakavasti tai kroonisesti sairaille potilaille. 
Uloshengitysilman analyysiin perustuvan taudinmäärityksen 
toivotaankin enenevässä määrin korvaavan perinteiset veri-, 
virtsa- ja kudosnäytteet. 

Ihmisen uloshengitysilman absorptiospektri lähi-infrapuna-
alueella.

Ihmisen uloshengitysilma sisältää useita satoja sisäsyntyisiä 
aineita, joiden pitoisuudet ovat ppb-tasolla muutamia poik-
keuksia lukuunottamatta. Hengitysilman tutkimiseen tarvitaan 
siis poikkeuksellisen herkkiä laitteita ja menetelmiä, joissa 
usein hyödynnetään lasereiden ominaisuuksia. Fysikaalisen 
kemian laboratoriossa käytetään diodilaseriin ja voimakkaasti 
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heijastaviin peilehin pohjautuvaa ontelovaimenemispektrosko-
piaa (englanniksi cavity ringdown spectroscopy, CRDS), joka on 
yksinkertainen mutta samalla herkkä optinen menetelmä. Mie-
lenkiinnon kohteita ovat esimerkiksi hengitysilman ammoniakki 
ja syaanivety. Kohonneita hengitysilman ammoniakkipitoisuuk-
sia esiintyy maksa- ja munuaissairauksien sekä Helicobacter 
pylori -infektion yhteydessä. Syaanivety liitetään muun muassa 
vaaralliseen Pseudomonas aeruginosa -bakteeriin ja tulipalojen 
aiheuttamiin myrkytyksiin.

Teksti: Olavi Vaittinen 
Fysikaalisen kemian laboratorio

Nuori kemisti: Mari Granström
Mari Granström tutki väitös-
kirjatutkimuksessaan uusia 
selluloosapohjaisia mate-
riaaleja ja reittejä niiden 
valmistamiseen. Tutkimuk-
sessa kehitettiin ja tuotettiin 
materiaaleja, jotka toimivat 
UV-suojana paperin pinnalla. 
Sellu vääntyy myös klorofyl-

liselluloosafilmiksi, jotka pystyvät tuottamaan sähköä valon 
avulla kuten aurinkokennot.

Selluloosa vääntyy siis moneksi. Selluloosa materiaalina on 
biohajoava ja siinä suhteessa varteenotettava vaihtoehto tule-
vaisuuden tuotteisiin. Yliopistossa tehdään harvoin kaupallisiin 
sovelluksiin tähtäävää tutkimusta.

– Vaikka kehitetyt uudet materiaalit ovat toimivia, on niiden 
ongelmana valmistuksen tehottomuus sekä korkea hinta, tote-
aa Granström.

Mistä tutkija saa ideansa tutkimukselle?

– Ideoita vain tulee työtä tehdessä. Tutkimus on luovaa tekemis-
tä. On osattava kyseenalaistaa ja kokeilla hullulta kuulostavia 
asioita. Tällä tavalla oppii uutta joka päivä. Uusia väläyksiä tulee 
kymmeniä päivittäin ja se on palkitsevaa, pohtii Granström.

Tutkijan ammatissa Granströmiä kiehtoo sen ajankohtaisuus.

– On pysyttävä ajan hermolla. Jatkuvasti on oltava 15 askelta 
muita edellä. On myös osattava olla rehellinen siitä, mitä tekee. 
Aina eivät synteesit onnistu ja se on myönnettävä. On osattava 
antaa arvoa muille tutkijoille ja tehdä yhteistyötä heidän kans-
saan.

Yhteistyötä tutkimuksen puitteissa Granström on tehnyt Teknil-
lisen korkeakoulun, fyysikoiden ja erilaisten yritysten kanssa.

Vasta 31-vuotias Granström valmistui tohtoriksi tutkittuaan 
uusia selluloosapohjaisia materiaaleja neljä ja puoli vuotta. Sitä 
ennen hän ehti opiskella laborantiksi ja suorittaa samanaikai-
sesti ylioppilastutkinnon iltalukiossa. Lukion jälkeen seurasi vä-
livuosi Englannissa, missä hän työskenteli Manchesteriläisessä 
laboratoriossa. Ura jatkui Lontoolaisessa Kingstonin yliopistos-
sa, josta Mari valmistui maisteriksi. Suomeen hän tuli vuoden 
2004 syksyllä tavoitteenaan tehdä väitöskirja Helsingin yliopis-
tossa. Nyt väitöskirja on valmis ja katseet on suunnattu jälleen 
ulkomaille.

Granströmin aloittaa nyt työt saksalaisessa BASF nimisessö yri-
tyksessä. Ludwigshafenissa sijaitseva maailman suurin kemian 
alan yritys on hänelle unelmien työpaikka. Vastassa häntä odot-
taa henkilökohtainen avustaja, kielenopettaja ja asunto.

– Ulkomaalaisista tutkijoista pidetään siellä todella hyvää huol-
ta. Kotiutuminen uuteen maahan ei tule olemaan vaikeaa, tuu-
mailee Granström.

Lisää nuoria kemistejä nuorten verkkolehti Luovassa

http://www.helsinki.fi/luova/

Teksti: Matleena Ojapalo 
Nuorten verkkolehti Luova

Kuva: Matleena Ojapalo

Nuorten Gadolin-klubissa esillä 
radiokemian tutkimus
Syksyn ensimmäisessä nuorten Gadolin-klubissa 17.9. kello 15-
17 Chemicumin salissa A110 esittäytyy radiokemian laboratori-
on professori Jukka Lehto ja nuoret tutkijat aiheella Radiokemi-
an kiehtova tutkimus. Tilaisuuden juontajina toimivat Veli-Matti 
Vesterinen ja Jenni Västinsalo.

Lisää tietoa LUMA-keskuksen verkkosivuilta.

http://www.helsinki.fi/luma/

»

»

Tutkimus

kemiauutiset



Yliopisto muuttuu, 
opetus ja opiskelu jatkuvat
Yliopistossa on meneillään suuri myllerrys, mutta siitä huoli-
matta syksyn alkaessa aloitetaan uusi lukuvuosi ja vastaanote-
taan uudet opiskelijat samaan tapaan kuin aina ennenkin. Ns. 
vuosisadan uudistuskaan ei sentään kaikkea toimintaa pysäytä 
eikä toivottavasti yliopiston perusteita romuta.  

Yliopiston toiminnan keskeisin perusta on vuodesta vuoteen 
uudistuva opiskelijoiden joukko. Kansleri Raivio puki asian äs-
kettäin sanoiksi todeten, että yliopiston tärkein tuote on hyvin 
koulutettu nuori. Sana ”tuote” ei ehkä ole tällaisessa yhteydes-
sä tunnu kauniilta, mutta tulosvastuun ja tehokkuusajattelun 
myötä tällaiset ilmaisut ovat tulleet arkipäiväiseksi. Olennaista 
tässä on kuitenkin opiskelijan huomaaminen yliopiston keski-
pisteeksi. Ilman opiskelijoita yliopistossa ei pitkän päälle synny 
myöskään tutkimustuloksia.

Raadollisessa maailmassa myös opiskelijat joutuvat ajattele-
maan tuloksentekoa ja tehokkuutta. Määräajassa painostetaan 
valmistumaan ja opintoaikoja rajataan. Tehokas opintojen ete-
neminen on tietysti myös opiskelijan etu, kunhan ajatusten 
kehittelyynkin vain varataan riittävästi aikaa. Opintotuki riittää 
kuitenkin kehnosti elämiseen, töissä pitää käydä ja opinnot ve-
nyvät monesta syystä.

Kemian ja muiden ns. kovien luonnontieteiden kohdalla opis-
kelijoiden kaikkoaminen on maailmalla yleinen ongelma. Pe-

rinteinen luonnontiede ei tunnu kiinnostavan uusia opiskelija-
polvia siinä määrin kuin me alalla olevat toivoisimme. Kemian 
osaajia ja opettajia kuitenkin aivan varmasti tarvitaan tulevai-
suudessakin. 

Suomen yliopistojen kemian laitoksilla ongelma ei ole opiske-
lijoiden rekrytoinnissa. Aloituspaikat saadaan hyvin täyteen, 
vaikka niitä on melko runsaasti. Aloituspaikkoja on oltava run-
saasti siksikin, että kemian opinnoista hyvin monet siirtyvät no-
peasti muiden opintojen pariin.  Tämä aiheuttaa luonnollisesti 
laitoksen opetuksen järjestelyissä ongelmia. Suuriin peruskurs-
seihin on panostettava runsaasti voimavaroja, mutta tulos ei 
tule kokonaisuudessaan näkyviin laitoksen valmistuneiden ti-
lastoissa. Katsomme kuitenkin tekevämme tärkeää työtä myös 
antaessamme luonnontieteellistä peruskoulutusta muille aloille 
siirtyville. Valitettavasti tätä työtä ei yliopiston tuotostilastoja 
vertailtaessa juurikaan arvosteta.

Kemian laitoksella on keskusteltu viime aikoina vilkkaasti 
näistä opetuksemme ongelmista ja kehittämisen tarpeis-
ta. Keskusteluja on käyty opetuksen kehittämistyöryhmässä, 
laitoksen johtoryhmässä, opiskelijatapaamisissa ja keväällä 
järjestetyssä opetuksen kehittämispäivässä. Tuloksena on syn-
tynyt runsaasti mielenkiintoisia toimenpide-ehdotuksia, joista 
tärkeimmät kirjataan myös parhaillaan laadittavaan laitoksen 
tavoiteohjelmaan. Erityisesti kehitetään opintojen alkuvaihetta 
ja opiskelijoiden huomioonottamista heti ensimmäisinä opiske-
luviikkoina. Keskeisimpiä ajatuksia on opiskelun kehittäminen 
ryhmäopiskelun suuntaan ja opiskelijalähtöisen ajattelun tuo-
minen opetukseen. Suurien ”massakurssien” kohdalla tässä on 

haastava tehtävä, mutta lisääntyvästä työmäärästä huolimatta 
kehitämme esimerkiksi harjoitusryhmien toimintaa Yleisen ke-
mian kurssilla.

Toinen merkittävä ja toiveen mukaan pikaiseen toteutukseen 
pääsevä hanke on omaehtoiseen opiskeluun soveltuvan tilan 
varaaminen opiskelijoiden käyttöön. Hanke kulkee työnimel-
lä Kemiapaja. Näillä hankkeilla pyritään myös edesauttamaan 
opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta, ryhmässä opiskelua 
ja kaveritukea. Ehkäpä tällainen ilmapiiri sitoo uuden tulijan 
opintoihin ja ympäristöön. Hyvin ja miellyttävässä ympäris-
tössä alkaneet opinnot eivät ehkä keskeydy yhtä helposti kuin 
reputuksilla käynnistyneet. Perusopintojen ohella mietimme 
luonnollisesti koko opintojen kulkua, opetusohjelman sisältöjä 
ja toteutusta pyrkien huomioimaan myös työelämän muuttuvia 
vaatimuksia. 

Uuden tiedotuslehtemme tarkoituksena on tuoda kemian lai-
toksen tapahtumia ja kehityskaavailuja tiedoksi mahdollisim-
man monipuolisesti. Tulemme jatkossa säännöllisesti tarkas-
telemaan myös opetuksen kehittämishankkeiden etenemistä 
ja ajankohtaisia opetukseen liittyviä asioita. Toivomme että 
lehti toimii yhteyskanavana laitoksen ja ulkomaailman välillä 
ja aktivoi työelämässä toimivia kertomaan ajatuksia opetukses-
tamme. Kaikki parannusehdotukset ja virikkeet opetuksemme 
pitämiseksi ajan tasalla ovat tervetulleita. 

Toivon lehdelle menestystä ja runsasta lukijakuntaa ja odottelen 
mielenkiintoisia keskustelunavauksia.

Teksti: Professori Mikko Oivanen 
Kemian laitoksen opetuksen 
kehittämistyöryhmän puheenjohtaja
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Kemian maisteritutkinnolle 
Euromaster-status
Kemian laitos on saanut oikeuden myöntää maisteritutkinnoil-
leen Euromaster-laatuleiman. Status merkitsee sitä, että laitok-
sen tarjoamat maisteriopinnot täyttävät kansainväliset tavoit-
teet ja laatukriteerit. Kemian laitoksen kandidaatintutkinnolla 
on jo ennestään Eurobachelor-laatuleima. Ensimmäiset, jotka 
voivat saada Euromaster-statuksen tutkinnolleen, ovat vuonna 
2008 maisteriopintonsa aloittaneet opiskelijat.

Euromaster-statuksen saanut maisteritutkinto täyttää Euroopan 
maiden yhdessä määrittelemät korkeakouluopetuksen kriteerit, 
joiden tarkoituksena on tehdä eri maissa suoritetuista tutkin-
noista yhteismitallisia. Euromaster määrää tutkinnon puitteet 
määrittelemällä, mitä tietoja ja taitoja sen suorittajalla tulee 
olla. Kyse on osaamistavoitteista: Euromaster ei puutu koulu-
tusohjelman sisältöön.

Laatuleima osoittaa, että kemian laitos on menestynyt hyvin 
laadunarvioinneissa. Kurssien suunnittelussa on esimerkiksi 
kiinnitetty entistä enemmän huomiota tiimityöskentelytaitojen 
ja tulosten esittelyn oppimiseen, kertoo professori Kristiina Wä-
hälä. Hän on toiminut aktiivisesti Eurolabel-järjestelmän saami-
seksi Helsingin yliopistoon.

Eurolabel-järjestelmä lisää eri yliopistoissa suoritettujen kemian 
alan tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta. Tutkintojen yh-
teisesti sovitut tasovaatimukset helpottavat myös opiskelijoiden 

kansainvälistä liikkuvuutta: Euromaster-tutkinnon suorittaneet 
voivat jatkaa opiskelua ilman ns. siltaopintoja kaikissa vastaa-
van laatuleiman omaavissa yliopistoissa. Lisäksi kansainvälisillä 
työmarkkinoilla on eduksi, että tutkinto täyttää eurooppalaiset 
standardit.

Helsingin yliopisto sai Euromaster-laatuleiman ensimmäisten 
yliopistojen joukossa. Myös kemian laitoksen kansainvälinen 
maisteriohjelma Advanced Spectroscopy in Chemistry kuuluu 
Eurolabel-järjestelmän piiriin.

Laatuleiman myönsi EU:n puitteissa toimiva Euroopan yliopisto-
jen kemian laitosten liitto ECTNA, ja se on voimassa viisi vuotta. 
Tähän mennessä liitto on myöntänyt 48 Eurobachelor- ja 24 Eu-
romaster-laatuleimaa 39 yliopistolle 16 maassa.

Teksti: Minna Kuisma

Lähde:  Alma

Uusi kurssi: 
Polymeerit lääketieteessä
Lääketieteen kehitys viimeisen 50 vuoden aikana on ollut no-
peaa. Tuona aikana monet lääketieteen uudet instrumentit ja 
sovellukset ovat vaatineet uusien materiaalien kehittämistä. 
Polymeeristen materiaalien käyttö lääketieteessä ennen toista 
maailmansotaa pohjautui pitkälti luonnosta saataviin materiaa-
leihin. Kun ihminen oppi syntetisoimaan polymeerejä, avautui 
uudenlainen maailma. Noina aikoina syntyi käsite ”bioma-
teriaali”, jolla tarkoitettiin materiaalia, joka oli yhteensopiva 

ihmiskehon kanssa. Polymeerejä, joiden ominaisuuksia kuten 
lujuutta ja hajoavuutta, opittiin valmistamaan eri tavoin. Syntyi 
muun muassa ko- ja lohkopolymeerejä sekä oksastettuja, amfi-
fiilisia että dendrimeerisiä polymeerirakenteita. Nykylääketiede 
käyttää sekä luonnon makromolekyylejä että synteettisiä poly-
meerejä esimerkiksi lääkeannostelussa, ortopediassa, haavan 
hoidossa ja hammaslääketieteessä. Polymeerien menestyksen 
myötä on syntynyt ja syntyy monia uusia lääketieteen sovelluk-
sia esimerkiksi nanolääketieteessä (polymeerivektorit) ja mikro-
kirurgiassa (polymeeriaktuaattorit).

Polymeerit lääketieteessä -kurssi käy läpi polymeerien hyö-
dyntämistä lääketieteen sovelluksissa nyt ja tulevaisuudessa. 
Tarkastelun alla ovat esimerkiksi polymeeriset lääkkeet, bio-
aktiiviset polymeerit ja biopolymeerit ja sähköaktiiviset poly-
meeriaktuaattorit. Sovellusalueina ovat ortopediset implantit, 
proteesit, geeniterapia, tabletit & dispersiot, nanolääketiede ja 
monia muita. Kurssi pyrkii antamaan kattavan nykykuvan poly-
meerien käytöstä ja mahdollisuuksista lääketieteessä.

In English

During the last 50 years, the development in medical science 
has been rapid. New instruments and applications require deve-
loping new materials. Before the Second World War the use of 
polymeric materials in medicine was based, mostly, on natural 
polymers. Soon after it was learned to synthesize polymers a 
new world opened in the medical field. A concept “biomate-
rial” was launched meaning a material that is compatible with 
the human body. Many ways were learned to prepare polymers 
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with tailored strength and degradability. Polymeric structures 
such as co- and block-copolymers, grafted, amphiphilic as well 
as dendrimeric structures were soon prepared. Modern medici-
ne uses both natural macromolecules and synthetic polymers, 
for instance, in drug delivery, orthopedics, wound healing and 
dentistry. Along the success of polymers many new applications 
were found and will be found in applications such as nanomedi-
cine (polymer vectors) and microsurgery (polymer actuators).

The course “Polymers in medicine” deals with the use of po-
lymers in nowadays and future medical applications. Such 
applications include, for example, polymer therapeutics, bio-
active and biodegradable polymers and electroactive polymer 
actuators. Application areas are orthopedic implants, prosthesis, 
gene therapy, tablets, capsules and dispersions, nanomedicine 

and many others. The course attempts to elucidate the use of 
polymers in modern medicine.

Teksti: Janne Raula 
Polymeerikemian laboratorion dosentti 
Helsingin yliopisto

Radioekologian kenttäkurssi 
Muddusjärvellä
Radiokemian laboratorion järjestämä Radioekologian 
kenttäkurssi Muddusjärvellä 16.-19.8.2009

Lapin radioaktiivinen laskeuma ja jäkälä-poro-ihminen ravin-
toketju olivat radiokemian laitoksen merkittävin tutkimuskohde 
1960-luvulla. Nykyisin laboratorion painopiste on kokonaan toi-

nen mutta Lapin tutkimusten perinteitä pidetään yllä Muddus-
järven kenttäkursseilla. Luonnosta löytyy vielä pieniä määriä 
pitkäikäisiä radionuklideja, jotka ovat peräisin suurvaltojen 
ilmakehässä 1950-1960 luvuilla tekemien ydinasekokeiden 
ja Tshernobylin onnettomuuden radioaktiivista laskeumista. 
Muddusjärvellä on kerätty ympäristönäytteitä vuodesta 1997 
lähtien erinomaisena tukikohtana Helsingin yliopiston maa- ja 
metsätieteellisen tiedekunnan koetila Kaamasen Valpurinnie-
messä.

http://www.mm.helsinki.fi/muddus/

Elokuussa seitsemän radiokemistiä vietti neljä työntäyteistä päi-
vää ottaen maa-, vesi- ja sedimenttinäytteitä. Järvien pohjase-
dimentit muodostavat rekisterin, johon tallentuu tietoa järviin 
tai sen valuma-alueille laskeutuneista ilmakehässä kulkeutu-
neista radionuklideista. Järvisedimenttien ikä määritetään käyt-
täen uraanin hajoamissarjassa syntyvää lyijy-210, jolla voidaan 
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ajoittaa tapahtumia nykyhetkestä noin 140 vuotta ajassa taak-
sepäin. Tällä kertaa uutena haasteena oli testata plutoniumin 
saostamista 200 litrasta järvivettä kolmella eri menetelmällä.

Ennen matkaa oli annettu opiskelijoiden tehtäväksi perehtyä 
laskeuman kannalta merkittäviin radionuklideihin, joita käsitel-
tiin sessioissa rantasaunan lämpiämistä odoteltaessa. Näyttei-
den keräyksen ohella vähintään yhtä tärkeää on ollut opettaa 
radiokemian jatko-opiskelijoille näytteenottoa ja työskentelyä 
kenttäolosuhteissa sekä antaa mahdollisuus tutustua Lapin 
luontoon. Paluumatkalla pistäydyimme vielä Inarissa saame-

laismuseo Siidassa tutustumassa pohjoisen luontoon ja saame-
laisen alkuperäiskansan elämään.

http://www.samimuseum.fi/

Teksti: Tutkija, FT Pirkko Hölttä 
Radiokemian laboratorio

Kemian opetuksen keskus 
opetuksen tukena
Valtakunnallisen LUMA-keskuksen yhteydessä kemian laitoksel-
la toimivalla Kemian opetuksen keskuksen, Kemman tehtävänä 
on tukea mielekästä kemian opetusta ja opiskelua eri asteilla. 
Keskus toimii kemian laitoksen alakerrassa laboratoriokäytäväl-
lä.

Keskus johtaa mm. kouluyhteistyöhön tarkoitettua Kemianluok-
ka Gadolinia järjestää valtakunnallisia kemian opetuksen päi-
viä kerran vuodessa ja muuta täydennyskoulutusta opettajille, 
tuottaa uutta opetusmateriaalia, tekee ja välittää tutkimustietoa 
sekä tukee lasten ja nuorten kemian harrastuneisuutta.

Suosittuja palveluja ovat lasten verkkolehti Jippo ja nuor-
ten verkkolehti Luova, joiden käytännön toimintaa johdetaan 
Kemmasta. Kemman tiloissa toimii myös resurssikeskus, jossa 
on lainattavaa oppimateriaalia käytettävissä perusopetuksesta 
korkeakouluihin. Nuorten kemian Gadolin-klubi on ollut erittäin 
suosittu toimintamuoto. Klubi järjestetään taas kolme kertaa 
syksyllä 2009.

»

Kemian opetuksen keskus

http://www.helsinki.fi/kemma/

Valtakunnallinen LUMA-keskus

http://www.helsinki.fi/luma/

Tutustu Kemianluokka Gadolinin 
palveluihin
Kemianluokka Gadolin on hyvä esimerkki yhteisöllisestä toimin-
nasta, jossa yhteistyötä tekevät kemian ystävät laitokselta, kou-
luista, opetushallinnosta ja elinkeinoelämästä. Laitoksen kaikki 
yksiköt ovat mukana toiminnan järjestämisessä.

Gadolin tarjoaa oppilas- ja opettajaryhmille uudenlaisen mo-
dernin oppimisympäristön. Toiminta on suunnattu niin ala- ja 
yläluokkien kuin lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opetuk-
seen. Palvelu on kouluille maksuton.

Gadolinin toiminta käynnistyi syyskuussa 2009. Lukuvuonna 
2008-2009 luokan vieraina oli noin 1 500 nuorta ja noin 1 000 
opettajaa sekä yrityksen edustajaa. Vierailulle ovat tervetulleita 
myös toimittajat ja vanhemmat.

Kemianluokka Gadolin

http://www.helsinki.fi/kemianluokka/

Juuri ilmestyneestä toimintakertomuksesta 2008-2009 voit lu-
kea lisää koulujen hyvistä toimintamalleista

http://www.helsinki.fi/kemianluokka/materiaalia/toimintakertomus_0809.pdf
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Opiskelijana laitoksella: 
Janne Salo
Olen toisen vuoden kemian aineenopettajaopiskelija. Toimin 
tänä vuonna myös kemian aineenopettajaopiskelijoiden tuu-
torina. Opiskeluiden ohella olen Kemiauutiset-verkkolehden 
toimitussihteeri, eli vastaan tämän verkkolehden materiaalien 
yhteenkeräämisestä, taitosta ja osin materiaalien tuottamises-
takin.

Olet opiskellut vuoden kemiaa. Miten olet viihtynyt 
kemian laitoksella?

Olen viihtynyt kemian laitoksella todella hyvin. Opiskeluilma-
piiri on hyvä ja opiskelutoverit ovat mukavia. Tähän astisista 
opinnoista kaikkein kiinnostavimpia ovat olleet laboratoriotyöt, 
vaikka ne ovat yleensä eniten aikaa vieviä ja työläimpiä.

Vinkkejä aloittavalle opiskelijalle?

Ehdottoman tärkeää on olla avoin uusille kontakteille ja verkos-
toitumiselle. Nämä auttavat niin opintojen aikana kuin myös 
tulevaisuudessa. Järjestötoiminnassa kannattaa olla mukana, 
sillä se on tehokas tapa tutustua uusiin ihmisiin ja toiminnassa 
mukana oleminen saattaa avata aivan uusia mahdollisuuksia.

Mitä harrastat?

Opiskeluni, opiskeluihini liittyvä toiminta ja työni vievät tällä 
hetkellä paljon aikaa, mutta kyllä väliin mahtuu myös vapaa-
ajan aktiviteettejä. Kesäisin huolehdin pienestä puutarhasta 
mutta muuten en oli mitenkään erityinen viherpeukalo. Vapaa-
ajan aktiviteeteistä mainittavimpia, kavereiden kanssa oleskelua 
lukuunottamatta, ovat uiminen, lautapelit, omaksi huviksi tehty 
graafinen suunnittelu ja pienoismallirautatiet.

HYK ry: Tarvitaanko opiskelu-
huonetta?
Kesän alussa käytiin laitoksen opetuksen kehittämisseminaa-
rissa hyvin rakentavaa keskustelua uudesta opiskeluhuoneesta, 
eli opintopajasta. Tämä paja olisi tarkoitettu pääasiallisesti pe-
rus- ja aineopintojen kurssiopiskelulle. Siellä olisi tarjolla kurs-

sikirjoja (ei lainattavaksi), tietokoneita tarvittavilla ohjelmilla 
ja tärkeimpänä: rauhallinen opiskeluympäristö.  Samalla siellä 
olisi tarjolla viikoittaista assarointia peruskursseille. Kuuluu siis 
kysymys, tarvitsevatko kemian opiskelijat tällaista tilaa ja miks-
eivät he voi vain käyttää kirjaston tiloja? Ensinnäkin, jos haluaa 
käydä peruskurssit tehokkaasti läpi, niin oppikirjaan perehtymi-
nen on pakollista. Valitettavasti näiden kirjojen hinta on suuri, 
eikä kirjaston oppikirjoja riitä läheskään kaikille. HYK:in kahvi-
huoneessa on jäsenistölle vapaasti käytössä yksi kirja kullekin 
peruskurssille ja ne ovat jatkuvasti käytössä. HYK ei kuitenkaan 
kykene ylläpitämään tätä palvelua hyvin suurelle opiskelija-
määrälle. Pari kolme perusoppikirjaa jokaiselle kurssille auttaisi 
monta opiskelijaa, erityisesti niitä jotka tykkäävät tehdä töitä 
laitoksen tiloissa.

Tilat antaisivat myös opintorauhan. Nykyään suuri osa opis-
kelijoista, kirjaston tiloista huolimatta, tekevät yhdessä töitä 
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laitoksen meluisilla käytävillä. Tähän on monta syytä, mutta 
pääsyy lienee se, että kemistit tykkäävät tehdä töitä yhdessä, 
auttaa toisiaan, sekä saada keskusteluihin uusia näkökulmia. 
Tätä ei voi tehdä kotona, eivätkä kirjaston tilat tunnu vetävän 
väkeä. Omat tilat laitoksella antaisivat rauhan opintopiireille, 
sekä vaadittavat resurssit tehokkaaseen opiskeluun. Tämä nos-
tattaisi yhteenkuuluvuutta ja kaikista tärkeintä: osoittaa uusille 
opiskelijoille, että he ovat tervetulleita laitokselle. Opintopaja 
aktivoisi opiskelijoita uudella tavalla ja eikö ole parempi pitää 
uudet opiskelijat lähellä laitosta? Pidetään opiskelijat visusti ke-
mian laitoksen helmassa ja annetaan heille tarvittavat työkalut 
opinnoilleen. 

Teksti: Jason McKee

Kuva: Riina Niemi ja Juhani Toivonen

Koulutusta: Tutkimus tutuksi 
tiedotusvälineissä!
Ajankohta

2.10.2009 kello 13-15, kemian laitos

Kohderyhmä

Kemian laitoksen henkilökunta ja jatko-opiskelijat

Sitova ilmoittautuminen 25.9.2009 mennessä oheisella e-lo-
makkeella. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääsy 
koulutukseen vahvistetaan sähköpostitse ilmoittautumisajan 
päättymisen jälkeen. Koulutus on maksuton.

Koulutuksen sisältö

Tieteen popularisoinnin ja tiedeviestinnän perusasiat

Kuinka voin kertoa/kirjoittaa tutkimuksestani 
ymmärrettävästi?

Mitkä aiheet kiinnostavat suurta yleisöä?

Miten tutkija-toimittaja -yhteistyö toimii?

Tiedotusvälineet eivät useinkaan innostu meitä kiehtovista tut-
kimustuloksista. Syynä voi olla vaikeaselkoinen tutkimustiedo-
te, jota toimittajat eivät yksinkertaisesti ymmärrä.

Ilmoittautuminen

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/17166/lomake.html

Kouluttajana on tiedetoimittaja Sisko Loikkanen Yleisradiosta.

Undervisningen i kemi
Laboratoriet för svenskspråkig undervisning har satt igång med 
höstens normala arbete. Grundundervisningen har påbörjats 
denna vecka och laboratoriearbeten kan utföras från och med 
vecka 39. En väsentlig förändring under hösten är att professor 
Pyykkö blir Emeritus och en ny professor väntas tillträda.

Den traditionella vinterskolan i teoretisk kemi hålls i år den 
14.12.-17.12. och rubriken skulle i all enkelhet lyda “Chemical 
Bonding”. Kolla laboratoriets hemsida om Du är intresserad. 
Mera information ges även i nästa nättidning.

Text: Professor Pekka Pyykkö 
Laboratoriet för svenskspråkig undervisning

ü

ü

ü

ü

»

Kemian opiskelija vaihdossa 
Itävallassa: Sandra Söderholm
Kuka olet?

Sandra Söderholm. Fjärde årets studerande. Kemi som huvu-
dämne.

Missä ja milloin olit vaihdossa?

Erasmus-stipendiat vid Karl-Franzens Universität Graz, i Graz, 
Österrike. Hela läsåret 2008-2009.

Miksi lähdit vaihtoon?

Innan jag åkte på utbyte hade jag studerat tyska i ett par år. 
Mina kunskaper var medelmåttiga, men jag ville lära mig språ-
ket ordentligt. Bästa sättet att lära sig ett språk är, som alla vet, 
att vistas i ett land där det talas av befolkningen. Därför stod det 
klart för mig från första början att jag ville åka på utbyte till ett 
tyskspråkigt land.

Förutom för språkets del, ville jag uppleva universitetsstudier 
i ett annat land. Se hur sakerna vi gör här hemma görs någon 
annanstans. Chansen att möta och knyta vänskapsband med 
både lokala och internationella studenter lockade naturligtvis 
också. Jag hade tidigare rest runt i Österrike och fallit pladask 
för landets underbara natur. Möjligheterna till fritidsaktiviteter 
(skidning och vandring) vägde rätt tungt i vågskålen. Jag hade 
dessutom hört mycket positivt om Graz, därför ville jag gärna 
åka just dit.
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Mistä sait tietoa vaihtomahdollisuuksista?

Web-sidan för laboratoriet för organisk kemi

Kerro kolme parasta asiaa vaihdosta

Kemi-studierna i Graz var intressanta och rätt annorlunda än 
i Helsingfors. Alla föreläsningar och labb hölls naturligtvis på 
tyska, så det var ganska utmanande från första början. Därför 
var förstås det faktum att man lärde sig flytande tyska en av 

de bästa sakerna. Jag hade många biokemi kurser och gjorde 
mycket biokemi-labbarbeten. Så

mina kunskaper förbättrades en hel del inom det området. På 
våren gjorde jag min forskningspraktik för kandidatexamen, 
som var otroligt givande. Jag bekantade mig med ett för mig 
helt nytt område inom organisk kemi; mikrovågsstödd organisk 
kemi (microwave-assisted organic chemistry). Forskningsgrup-
pen som jag fick chansen att vara i är verkligen av världsklass 

i området. Jag skulle säga att min tid vid det laboratoriet var 
studiemässigt den bästa tiden i Graz.

Vinkkejä vaihtoon haluaville

Spara så mycket pengar som möjligt och ansök om stipendier. 
Varje cent behövs när man åker på utbyte. Var öppen för allt 
nytt. Åk inte med alltför stora förväntningar, då kan man rätt 
snabbt bli besviken. Åk istället beredd på en hel del utmaningar. 
Man möter ofta på oberäknade händelser och problem när man 
åker till ett främmande land med titeln “international student”... 
Ha tålamod, byråkratin i de flesta länder är flera gånger mer 
komplicerad och tidskrävande än i Finland.

Kemian opiskelija vaihdossa 
Belgiassa: Juuso Sammaljärvi
Kuka olet?

Juuso Sammaljärvi, Kuudennen vuoden polymeerikemian opis-
kelija.

Vaihtopaikka ja aika sekä järjestö

Gent (Belgia), kevät 2009, Erasmus

Miksi halusit lähteä vaihtoon?

Halusin tutustua uuteen maahan ja ihmisiin sekä oppia jotain 
matkan varrella.

Mistä sait tietoa vaihdosta?
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Kemian laitoksen nettisivuilta ja yliopiston kansainväliseltä yk-
siköltä.

Kerro, mikä oli hyvää vaihdossa

Opin monia hyödyllisiä tutkimusmenetelmiä, joista osaan en 
ehkä olisi tutustunut Helsingissä. Toisaalta päivät olivat usein 
aika pitkiä. Tämä on kuitenkin mahdollista estää hyvällä suun-
nittelulla. 

Lisäksi tutustuin moniin mukaviin ihmisiin monista eri maista. 
Hyvät opiskelutoverit saavat ankeankin paikan tuntumaan mu-
kavalta. Tämä korostuu juuri muilla mailla, kun ei tunne oikein 
ketään muita. Erityisesti itä- eurooppalaiset olivat mukavaa po-
rukkaa. 

Vaihtomaassani ruokailu ja juomat on hoidettu hyvin. Oikeasta 
paikasta ostettuna elintarvikkeet ovat hyviä ja kohtuuhintaisia. 
Belgia on ihan hyvästä syystä kuuluisa oluistaan. Hyvän oluen 
takia pystyi antamaan montakin asiaa anteeksi. 

Vinkkejä vaihtoon aikoville

Yleisesti ottaen, odottaa odottamatonta. Belgia oli monella ta-
paa hyvin jännä ja jotain muuta kuin mitä odotin.

Käytännön asioista asunnon saanti voi olla haastavaa. Se kan-
nattaa aloittaa hyvissä ajoin. Yliopiston asuntolasta voi saada 
kämpän ilman, että tarvitsee mennä paikan päälle säätämään. 
Kaikki yliopistot eivät kuitenkaan moista järjestä ja odottavat, 
että myös ulkomaiset opiskelijat hommaavat asuntonsa yksityi-
siltä markkinoilta.

Etenkin lyhyelle ajalle, kuten kolmen viikon kielikurssille, asun-
non saaminen oli työlästä. Itselläni kävi onni, kun sain lyhyellä 
varoitusajalla kohtuuhintaisen huoneen Suomalaiselta Meri-
mieskirkolta Antwerpenissa. 

Luottokortit tuntuivat kelpaavan Suomeen verrattuna melko 
harvassa paikassa. Tämän takia piti olla aina mukana tuntuva 
määrä käteistä, mieluiten monia erilaisia kolikoita. Erilaisten 
kolikoiden tarve tuli esille muun muassa siinä, kun jotkut auto-
maatit eivät hyväksykkään kaikkia kolikoita. 

Viranomaisasioiden hoito saattaa koetella kärsivällisyyttä. Jois-
tain asioista oltiin selittämättömän jäykkiä, joistain taas ihmeen 
löysiä. Lomakkeita ei välttämättä saa englanniksi tai ne on 
käännetty silmät kiinni vasemmalla kädellä Toisinaan paperilla 
sanottiin vaadittavan jotain todistusta tai lomaketta mutta sitä 
ei oikeasti kysyttykään, kunhan ei ottanut asiaa esille.

Jotain muuta, jota haluat sanoa 

Matkailu avartaa. Keskellä Eurooppaa ollessa oli lyhyt matka 
joka paikkaan, jolloin tuli käytyä Belgian lisäksi tutustumas-
sa myös naapurimaihin. Matkustamista helpotti myös se, että 
viikonloppuisin kaikki maan sisäiset menopaluumatkat junalla 
olivat puoleen hintaan.

Ranskalainen kemisti tutkijana 
laitoksella: Geraldine Cilpa
French Geraldine Cilpa is wor-
king as postdoc in the Labora-
tory of Analytical Chemistry, 
Department of Chemistry. She 
arrived in Finland in January 
2008. Geraldine completed 
her PhD in theoretical che-
mistry in October 2007 at the 
University of Marne La Vallée, 
France. In her doctoral thesis 
she focused on modelling of the physisorption of H2 molecules 

Kansainvälisyys

kemiauutiset



with a surface of the 1B group metals Cu, Ag and Au”, and in 
particular on the second and third layer interaction of H2 mo-
lecules on modelled chemisorbed H2 surfaces using quantum 
mechanics tools, such as multireference configuration interac-
tion (MRCI).

In the Laboratory of Analytical Chemistry Geraldine works in 
prof. Marja-Liisa Riekkola’s research project entitled “Miniatu-
rized instruments and novel techniques for human lipoprotein 
studies on nanoscale”. In the project she exploits supercompu-
ters and her work is mainly computational. Molecular dynamics 
is employed to study at an atomic level interesting biomolecules 
that play an important role in cardiovascular diseases, and espe-
cially in atherosclerosis. In the research project other members 
are experimentalists, they develop new biomimicing miniaturi-
zed instrumental techniques with novel functions and Geraldi-
ne uses different computational systems as complementary tool 
for the experimental results. This allows a direct comparison of 
the experimental and computational results, both of which are 
important ingredients in science.

Vapaita radikaaleja 
suomalaisittain –  
kansainvälinen symposium
Savonlinnan kesässä oli tänä vuonna tarjolla muutakin korkea-
tasoista kuin oopperaa, kun vapaiden radikaalien symposiumi 
kokosi Suomeen lähes kaksisataa tutkijaa noin kahdestakym-

menestä maasta 25.-30. heinäkuuta.

Vapaiden radikaalien kemia koskettaa hyvin monia kemian osa-
alueita, mikä näkyi myös symposiumin aiheiden suuressa kir-
jossa. Luennoilla puhuttiin muun muassa ylä- ja alailmakehän 
reaktioista, polttoprosesseista ja astrokemiasta. Paljon käsitelty-
jä aiheita olivat luonnollisesti myös vapaiden radikaalien raken-
teen määrittäminen ja erilaiset spektroskooppiset menetelmät.

Lauri Halonen keskittyi luentoon.

Vaikka symposiumin pääpaino oli tietenkin luennoissa, tarjoutui 
osanottajille myös tilaisuus tutustua suomalaisiin luonnonih-
meisiin Punkaharjulla. Aamuluentojen jälkeen kaksi höyrylaivaa 
kuljettivat koko joukon Valtionhotelliin nauttimaan lounasta. 
Ekskursiopäivän iltaohjelmaa tähdittivät opastettu kierros Ret-
retissä ja perinteinen suomalainen sauna. Iltaisin vieraiden oli 
mahdollista osallistua Savonlinnan oopperajuhliin – tai sitten 
vain nauttia juhlatunnelmaa hehkuvasta kaupungista.  

Symposiumin järjestelytoimikuntaa johtivat professori Lauri Ha-

lonen ja dosentti Raimo Timonen Helsingin yliopistosta. Halosen 
tutkimusalueisiin kuuluvat molekyylispektroskopia ja teoreetti-
nen kemia ja Timonen puolestaan on erikoistunut vapaiden ra-
dikaalien reaktioihin poltto- ja ilmakemian prosesseissa. 

Vuodesta 1956 järjestetty International Symposium on Free Ra-
dicals pidettiin Suomessa ensimmäistä kertaa. Seuraavan kerran 
symposiumi järjestetään Australiassa vuonna 2011.   

Edeltraud Beckers ja Raimo Timonen panivat höyrylaivassa 
jalalla koreasti.

Teksti: Lauri Par tanen

Kuvat: Florian Schmidt

Maisteriohjelmasta kaksi gradua
Kaksi ranskalaista vaihto-opiskelijaa on saanut valmiiksi fy-
sikaalisen kemian pro gradu -tutkielmansa. Damien Amedron 
aiheena oli allyyliradikaalin ja happimolekyylin välinen reak-
tiokinetiikka ja -tasapaino. Alice Corani tutki HKrCl:n ja HCl:n 
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välistä kompeksia matriisi-isolaation ja laskennallisen kemian 
avulla. Kumpikin osallistui Advanced Spectroscopy in Chemistry 
-maisteriohjelmaan.

Damien Amedro tunnusti väriä kesäkuisessa Suomi-Liechten-
stein -ottelussa.

Teksti: Teemu Arppe

Kuva: Teemu Arppe

Timo Leppä: Innovaatioissa elää 
kemianteollisuuden tulevaisuus
Maailma etsii vastauksia suuriin 
kysymyksiin. Ilmastomuutos ko-
koaa yhteen maailman johtajat. 
Puhtaan veden tarve kasvaa päi-
vä päivältä. Ruoan tuottaminen 
jatkuvasti kasvavalle väestölle ei 
onnistu aikaisemmilla keinoil-
la. Fossiilisten polttoaineiden ja 
raaka-aineiden väheneminen ra-
joittavat toimintamahdollisuuksi-
amme. Mistä löydämme ratkaisun 
näihin ongelmiin?

Kemian innovaatiot voivat muut-
taa maailmaamme nopeasti ja 
merkittävästi. Eloperäisiä raaka-
aineita käyttävien kemianproses-
sien kehittäminen avaa runsaasti 
uusia kehitysmahdollisuuksia. 
Uusien biopolttoaineiden tuot-
tamnen hidastaa ilmastonmuu-
tosta. Kemiallinen vedenpuhdistus on halvin ja tehokkain tapa 
ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Kaikkeen tähän tarvi-
taan kemian osaamista, perustutkimusta, prosessikehitystä ja 
uusia innovaatioita. Kemian innovaatiot moninkertaistavat vai-
kutuksensa eri teollisuudenaloilla, vaikka niitä ei aina mielletä 

kemistien aikaansaannoksiksi.

Tutkimustyö on muuttunut yksinäisestä ongelmien ratkomises-
ta vilkkaaksi verkostossa tapahtuvaksi tutkimustyöksi. Kansain-

välinen yhteistyö, joka alkaa jo 
opiskeluvaiheessa nopeuttaa tuo-
tekehitysprosesseja ja synnyttää 
uusia innovaatioita. Uudet kemi-
analan innovaatiot muuttavat ke-
miaan liittyviä mielikuvia. Kemia 
on varmuudella avain useiden 
nykyisten ongelmien ratkaisuun 
ja paremman tulevaisuuden ra-
kentamiseen.

Olen täysin vakuuttunut siitä, että 
voimme kemian avulla rakentaa 
maailmanlaajuisesti parempaa 
tulevaisuutta. Samalla uskon 
siihen, että tulevaisuudessa ke-
mianalan osaajat ovat kysyttyjä 
ammattilaisia työmarkkinoilla. 
Helsingin yliopiston kemian ope-
tus tunnetaan ja tunnustetaan 
korkealaatuiseksi. Osaavasta yli-

opistosta on hyvä lähteä maailmalle, jossa haasteet odottavat. 
Ne on tehty ratkaistaviksi.

Teksti:  Timo Leppä 
Toimitusjohtaja 
Kemianteollisuus ry
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Hannu Vornamo: Helsingistä 
Euroopan kemikaalipääkaupunki
Suomi ja varsinkin Helsinki olivat epäilemättä voittajia, kun 
odotetun EU:n elintarvikeviraston asemesta tänne saatiinkin  
Kemikaalivirasto. Muutaman hetken alkupettymyksen jälkeen 
tajusimme, että itse asiassa ECHA:na nykyisin tunnettu EU:n 
suurin virasto tulee olemaan varsinainen järkäle, niin väkimää-
rältään kuin merkitykseltäänkin. Viraston päällikkö, belgialainen 
Geert Duncet arvelee laitoksen kasvavan jopa 600 hengen mit-
taiseksi jättiläiseksi parin seuraavan vuoden aikana. Tämä ei ole 
ihme, kun ottaa huomioon EU:n kemikaaliasetuksen (REACH) 
luonteen ja velvoitteet EU:n alueella toimiville, käytännössä lä-
hes koko maailman kemian teollisuuden ja kaupan yrityksille. Ja 
näitähän on kymmeniä tuhansia…

Helsinki on  näiden parin 
vuoden aikana vetänyt jo tu-
hansia kemian alan vieraita eri 
kokouksiin ja seminaareihin. 
Tunnetuin näistä ” Helsinki 
Chemicals Forum” järjestettiin 
ensimmäisen kerrran viime 
toukokuussa. Sen preliminää-
ri oli puolestaan edellisenä 
vuonna samaan aikaan. Nämä 
sekä ECHA:n ns ”Stakeholder 
day”- päivät ovat vetäneet jo 
kolmatta  tuhatta vierasta ympäri maailman tänne. Esimerkiksi 

HCF 2009 tilaisuudessa oli osallistujia  peräti 31 maasta.

Helsinki on siis hyvää vauhtia tulossa tunnetuksi myös  Euroopan 
kemikaalipääkaupunkina. Aivan olennaista on ollut valtiovallan 
sekä EU:n komission  ja ECHA:n sekä Helsingin kaupungin vahva 
tuki HCF-järjestelyille. Kuten tunnettua foorumilla ei niinkään 
tavoitella voittoa, kuin roolia ja asemaa suomalaiselle kemian 
osaamiselle ja tietysti maallemme ja sen pääkaupungille. Tätä 
asemaa ei kukaan meille anna, se on itse ansaittava .Oli erittäin 
lupaavaa havaita ensimmäisessä kemikaalifoorumissa jo glo-
baalin kemikaalipolitiikan tekemisen makua. Foorumilla ei itse 
asiassa ole vielä kansainvälistä kilpailijaa! Mitä suomalaiseen 
kemian osaamiseen tulee, on ollut hienoa havaita, kuinka moni 
suomalainen on valittu esim ECHA:n töihin. Ja todella aidon 
kilpailun jälkeen. Eikä kansainvälisistä hakijoistakaan ole ollut 
pulaa. Toinen hämmästyttävä havainto on ollut ECHA:n väen 
kasvava kiinnostus muttaa pysyvästi asumaan Helsinkiin. Tämä 
varsinkin sitä huvittavaa, alussa ollutta pelkoa vastaan, etteivät 
”kemian asiantuntijat tule  muuttamaan tänne kylmään pohjo-
laan”. Tänne on myös etabloitunut alan konsultteja, yrityksiä ja 
kemian järjestöjä ja lisää tulee, kunhan kemikaalien varsinainen 
rekisteröiminen alkaa.

Suomalaisella kemian tutkimuksella ja opetuksella on takanaan 
erinomaisia menestystarinoita. Nyt kemian-, niin kuin metsän-
kin klustereilla on uudet haasteet edessä. Uudet ”biotalouteen” 
liittyvät vihertävät innovaatiot ovat suuri mahdollisuus, kuin 
myös luonnonvarojemme kestävään hyödyntämiseeen liittyvät 
innovaatiot. Pääkaupunkiseudulle ja sen yliopistoille kemia-
pohjainen imagon nostaminen on myös mahdollisuus. Mitä 

tunnetumpi Helsinki on kemian taitajille, sen houkuttelevampi 
se on myös kansainvälisille huippuopiskelijoille ja tutkijoille. 
Meillähän on jo kemian huippuyliopisto Helsingissä ja Aalto-
yliopistolta voinee odottaa aikanaan samaa matemaattis- luon-
nontieteelliselläkin alueella.

Teksti: Hannu Vornamo 
Pääsihteeri 
Helsinki Chemical Forum 2010

Ilkka Pollari: Vihdoin HY:ssä...
Pari vuotta sitten pääsin vihdoin Helsingin yliopiston mate-
maattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan – edellinen yri-
tykseni (kesällä 1975) päättyi siihen, ettei nimeäni löytynyt 
hyväksyttyjen biologian opiskelijoiden listalta. Tällä kertaa tu-
linkin sitten suoraan huipulle: Kehittämään nuorille suunnattua 
luonnontiedettä yhdessä LUMA-keskuksen kanssa Kemira Oyj:
n edustajana.
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Minua ja LUMA-keskusta yhdistävä tekijä on lähinnä Kemian-
luokka Gadolin. Kemiran parisenkymmentä vuotta pyörittämä 
kemianluokka –palvelu luovutettiin hallitusti LUMA-keskuk-
selle viime vuoden lopulla. Luovutuksen ideointi, toteutus sekä 
Gadolinin ohjaus ovat mieluista ja haastavaa puuhaa – Maija 
Akselan kanssa työskennellessä päädytään usein uudenlaiseen 
ajatteluun, totutuista laatikoista ulos murtautumiseen ja uusiin 
ideoihin joilla näyttää jostain syystä olevan tapana myös onnis-
tuneesti toteutua.

Toimin Kemiran Espoon R&D Centerin johtajana enkä ole aktii-
visesti mukana kehitysprojekteissamme. Tiedän kuitenkin, että 
tutkimusyhteistyö Kemiran ja Helsingin Yliopiston kanssa on 
merkittävää ja se tulee tehokkaasti verkottuvan tutkimuskentän, 
esim. SHOKkien myötä entisestäänkin lisääntymään. Polymee-
rikemia lienee tärkein nykyisistä yhteistyöalueistamme. Uusi 
Kemira fokusoituu vesi-intensiivisten prosessien hallintaan. 
Varsinaisen vedenpuhdistuksen lisäksi kemikaaliratkaisujamme 
kehitetään esimerkiksi metsäteollisuuden sekä öljy-ja kaivos-
teollisuuden tarpeisiin. Vahva R&D-panostuksemme jatkuu ja 
Espoon modernisoitu R&D Center vahvistuu henkilömäärältään 
lähes pariin sataan.

Teksti: Ilkka Pollari 
Tutkimusjohtaja 
Kemira Espoo R&D Center

 Ilkka Pollari on kemian laitoksen Kemianluokka 
Gadolinin ohjausryhmän jäsen.

Kumpulan kasvitieteellinen 
puutarha
Kumpulan kartanon ja samalla Helsingin yliopiston matemaat-
tis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanslian historiallisessa 
miljöössä sijaitseva Kumpulan kasvitieteellinen puutarha avat-
tiin juhlallisesti 10.6.2009 yli 4000 puutarhasta ja kasveista 
kiinnostuneen henkilön läsnä ollessa. Kasvitieteellisen puutar-

han perustaminen Helsinkiin ei ole aivan jokavuotinen tapah-
tuma, sillä tänä vuonna yliopiston toisen kasvitieteellisen puu-
tarhan, Kaisaniemen puutarhan perustamisesta tuli kuluneeksi 
180 vuotta. 

Uuden kasvitieteellinen puutarhan rakentaminen Kumpulaan 
alkoi vuonna 1988, kun kartanon alue oli siirtynyt Helsingin 
kaupungilta yliopistolle. Puutarha jakautuu kulttuurikasvien 
kokoelmaan ja kasvimaantieteelliseen osaan. Kulttuurikasveista 
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esillä on monia hyötykasveja, kuten viljoja, vihanneksia, juu-
reksia, rehukasveja, marjapensaita ja hedelmäpuita, mauste- ja 
lääkeyrttejä sekä vanhoja ruusulajikkeita. Kasvimaantieteelli-
seen osaan on koottu luonnon alkuperää olevia kasveja Suomen 
lisäksi sellaisilta alueilta, joiden ilmasto on Etelä-Suomen il-
maston kaltainen, mm. Pohjois-Amerikasta, Japanista ja Kiinas-
ta. Kasvit on saatu osaksi kansainvälisen siemenvaihdon kautta 
tai itse tehdyiltä siemenkeruumatkoilta. Tältä osin puutarha on 
maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, sillä sen maantieteellisiin 
lohkoihin järjestettyjen istutusten alkuperät tunnetaan tarkasti.

Yliopistollisen puutarhan tärkein tehtävä on kasvitieteellinen 
tutkimus ja opetus. Kumpulassa voidaan mm. seurata tarkasti 
dokumentoitujen ulkomaisten kasvikantojen kestävyyttä Suo-
men oloissa. Kävijälleen puutarha tarjoaa myös rauhallisen 
ulkoilualueen ja ainutlaatuisen virkistyskohteen. Kannattaa var-
masti varata aikaa ja tutustua tähän upeaan paikkaan. Ilmojen 
suosiman kesän jälkeen Kumpulan puutarha ja sen istutukset 
ovat nyt parhaimmillaan. Puutarha on avoinna joka päivä klo 
9-19 syyskuun loppuun asti.

Tarkempia tietoja puutarhasta ja sen kokoelmista saa Luonnon-
tieteellisen keskusmuseon verkkosivuilta

http://www.fmnh.helsinki.fi/ktp/

Kaikilla puutarhakulttuurin ja luonnon monimuotoisuuden 
edistämisestä sekä yliopiston kasvitieteellisten puutarhojen toi-
minnan tukemisesta kiinnostuneilla henkilöillä on mahdollisuus 
liittyä vuonna 2006 perustettuun Kasvitieteellisen puutarhan 
ystävät ry-nimiseen yhdistykseen. Yhdistys järjestää kokouk-

»

sia, keskustelu- ja luentotilaisuuksia, talkoita, retkiä ja erilaisia 
yleisötilaisuuksia. Sen jäsenillä on vapaa pääsy Kaisaniemen 
puutarhan kasvihuoneille ja Kumpulan puutarhaan sekä alen-
nuksia puutarhojen myymälätuotteista. Ystävyysseuran toimin-
ta näyttää kiinnostavan monia taustaltaan erilaisia henkilöitä. 
Tällä hetkellä Seuran puheenjohtaja ja sihteeri ovat molemmat 
koulutukseltaan kemistejä. Tervetuloa mukaan!

Tarkempia tietoja yhdistyksestä löytyy sen verkkosivuilta

http://www.helsinki.fi/jarj/puutarhanystavat/

Teksti: Emeritusprofessori Heikki Saarinen 
Puutarhan ystävien puheenjohtaja

Kuva: P. Havas-Matilainen

Suomalaisten Kemistien Seura
Suomalaisten Kemistien Seuran tehtä-
vänä on kemian ja sen sovellutusten, 
erityisesti kemian tutkimuksen ja teol-
lisuuden edistäminen sekä jäsenten 
tukeminen heidän työskennellessään 
mainituilla aloilla. Seura toimii jä-
senten välisenä yhdyssiteenä, lisäksi 

seura  järjestää mielenkiintoisia kokousvierailuja sekä retkiä ja 
matkoja.

SKS tarjoaa jäsenilleen mielenkiintoisen ja ajankohtaisiin ke-
miaan liittyviin asioihin pureutuvan Kemia-Kemi -lehden, 
säännöllisen jäsentiedotteen ja osallistumismahdollisuuden 

»

jäsenhinnalla täydennyskoulutustapahtumiin. Valtakunnallinen 
tapahtuma, Kemian Päivät on tärkeä, kaikkia kemistejä yhteen-
kokoava tapahtuma.

Lisäksi voit osallistua kemian eri alojen jaostotoimintaan sekä 
koko Suomen kattavaan paikallisseuratoimintaan.

SKS:n jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka suorittamallaan 
korkeakoulututkinnolla tai muulla tavalla on osoittanut olevan-
sa kemisti. Kemiaa pääaineenaan korkeakoulussa opiskeleva 
henkilö voi lliittyä Seuran nuoreksi jäseneksi.

SKS:n jäsenenä olet mukana koko Suomea kattavassa oman ala-
si tärkeässä verkostossa.

http://www.suomalaistenkemistienseura.fi/

Kemia-Kemi -lehti
Kemia-lehden lukijana pysyt kärryillä

Mitä tapahtuu kemian alan 
tutkimuksessa, koulutuksessa 
ja teollisuudessa juuri nyt? 

Mitä uutta lääkealalla, elintarvikekehityksessä, metsäkemiassa 
tai rikoskemiassa? Mihin suuntaan menevät ympäristö-, bio- ja 
nanoteknologia? Muun muassa näitä aiheita seuraa Suomen 
ainoa kemian ja lähialojen ammattilehti, uudistunut Kemia-
Kemi.

Värikäs, monipuolinen lehti kirjoittaa kattavasti alan uutisista, 
ilmiöistä, tapahtumista, yrityksistä, tuotteista, ammattilaisista 

»
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ja vaikuttajista, lainsäädännöstä sekä talouden näkymistä. Ke-
mia kertoo myös kemian ja lähialojen historiasta sekä arkipäivän 
kemiasta ja poimii tiedon tulvasta kiinnostavimmat kansainvä-
liset kuulumiset. Jokaisessa numerossa on oma osateemansa, 
jota käsitellään useassa jutussa eri näkökulmista. Suositut juttu-
sarjat esittelevät muun muassa kemistien kääntöpuolta, tieteen 
huippuyksiköiden tutkimusta, epidemioiden ja tautien historiaa 
sekä pula-ajan kemiallista kekseliäisyyttä. 

Kerran vuodessa ilmestyvä kansainvälinen numero tarjoaa 
muhkean englanninkielisen tietopaketin Suomen kemianteol-
lisuudesta ja sen kehityksestä.

Lukijoina koko kenttä

Kemia-lehdellä on tätä nykyä noin 10 000 lukijaa, jotka ovat 
kemian alan tutkijoita, opettajia sekä asiantuntijoita laboratori-
oissa, teollisuudessa, kaupassa ja organisaatioissa. 

Kemia-lehti tulee jäsenetulehtenä kaikille Suomen Kemian 
Seuran jäsenseurojen jäsenille. Myös BioBio-seuran jäsenet 
voivat tilata lehden edullisesti jäsenetuhintaan. Lisäksi useiden 
ammattiliittojen (LAL, UIL, TEK ja YKL) jäsenet sekä opiskelijat 
voivat tilata lehden edulliseen erikoishintaan.

Tutustu ja tee tilaus

http://www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm

Ilmoitukset huomataan

Järjestätkö kemian alan tapahtuman? Haluatko ilmoittaa kemi-
an alan ammattilaisille?

»

Yliopistoissa toimivat voivat ilmoittaa edulliseen yhteisöhintaan 
sekä painetussa Kemia-lehdessä että sähköisessä uutiskirjeessä. 
Kemia on tehokas viestintäkanava ilmoittajille, sillä 78 prosent-
tia lukijoista tekee tai valmistelee hankintapäätöksiä organisaa-
tiossaan.

Tuoreen huomioarvotutkimuksen (Innolink Research Oy 5/2009) 
mukaan reilusti yli puolet vastaajista kertoi ilmoitusten houkut-
televan hakemaan lisää tietoa ilmoittajan kotisivuilta tai harkit-
semaan tuotteen kokeilemista tai ostamista.

Lisätietoja Kemia-Kemi -lehdestä antaa päätoimittaja Leena 
Laitinen, leena.laitinen@kemia-lehti.fi, puh. 040 577 8850.

Lisätietoja lehdestä

http://www.kemia-lehti.fi/

Tilaa veloitukseton uutiskirje

http://www.kemia-lehti.fi/uutispdf.htm

Helsingin Yliopiston Kemistit, 
HYK ry
Helsingin Yliopiston Kemistit (HYK ry) toimii kemian pää- ja si-
vuaineopiskelijoiden palvelu- ja etujärjestönä. HYK ry on perus-
tettu vuonna 1927, eli se on HYY:n vanhimpia ja perinteikkäim-
piä ainejärjestöjä.  Päätehtävämme on pyrkiä helpottamaan 
kaikkien kemian opiskelijoiden opiskelijaelämää, opiskelua ja 
luomaan hauskan ilmapiirin opintojen ympärille. Syksyn toi-
mintamme keskittyy uusien oppilaiden kotouttamiseen kemian 

»
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opintoihin ja opiskelijaelämään. Tuutoreiden ja HOPS-ohjaajien 
kautta opinnot lähtevät käyntiin ja HYK:in avulla uudet opiske-
lijat saavat ensikosketuksen akateemiseen elämäntapaan, sekä 
pääsevät verkostoitumaan muiden opiskelijoiden kanssa. Tämä 
tapahtuu HYK:in erinäisten kerhojen, pöytäjuhlien ja bileiden 
kautta. Tästä innokkaimmat tulevat vielä mukaan vaikuttamaan 
HYK:in toimintaan, jatkamaan perinteitä ja pitämään huolta tu-
levista sukupolvista. 

Tuutoroinnin jälkeen HYK:in tärkein tehtävä lienee linkkinä ole-
minen opiskelijoiden ja laitoksen välillä. Olemme olleet aktiivi-
sesti mukana Kemia tutuksi -kurssin suunnittelussa, pidämme 
jatkuvasti yhteyttä laitoksen johtoon opintoihin liittyvissä asi-
oissa, sekä pyrimme aktivoimaan opiskelijoita antamaan palau-
tetta opinnoistaan. Tulevaisuudessa HYK aikoo järjestää opis-
kelijoille palautepiirejä. Tätä kautta toivomme opiskelijoiden 
äänen kulkeutuvan paremmin laitoksen opetushenkilökunnalle. 
Pyrimme siis mahdollisimman laajalla ja monipuolisella toi-
minnalla vaikuttamaan positiivisesti kemian perusaineopiskeli-
joiden opiskelijaelämään, sekä helpottamaan heitä opinnoissa 
vastaan tulevissa haasteissa.

Teksti: Jason McKee

Luonnontieteiden Akateemisten 
Liitto, LAL ry
Luonnontieteilijäpäivä 2009

Ekologisen jalanjälkemme lisäksi ympäristön kannalta ratkaise-
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vaa on myös luonnontieteilijän ammatillinen kädenjälki. Mikä 
on luonnontieteilijän vastuu ilmastonmuutoksessa? Osallistu 
luonnontieteilijäpäivään 8.10.2009.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumiset

http://www.luonnontieteilijat.fi/

Teksti ja kuva: Sampo Karkola

»

Alumni: Sampo Karkola
Mikä on nykyinen työtehtävänimikkeesi ja missä 
työskentelet tällä hetkellä?

Tehtävänimikkeeni on Junior Scientific Officer eli nuorempi 
tieteellinen toimihenkilö ja työskentelen Evaluation-yksikös-
sä Euroopan kemikaalivirastossa Annankadulla, Helsingissä. 
Työtehtäviini kuuluu arvioida pääasiassa kemikaalivalmistajien 
lähettämien rekisteröintiasiakirjojen tieteellistä osaa uuden 
REACH-lainsäädännön puitteissa. Kemikaalivirastossa työsken-
telee ihmisiä suurimmasta osasta EU-maita, joten työilmapiiri 
on erittäin kansainvälinen ja monikulttuurinen.

Minkäläinen koulutustausta sinulla on?

Valmistuin filosofian tohtoriksi Orgaanisen kemian labora-
toriosta keväällä 2009. Tohtoritutkintoni alkumetreillä kävin 
opiskelemassa molekyylimallinnusta Professori Hans-Dieter 
Höltjen tutkimusryhmässä Heinrich-Heine-Universität:issa 
Düsseldorfissa Saksassa. Tutkintoni aikana olin mukana ECTN-
ohjelman (European Chemistry Thematic Network) kansainvä-
lisessä työryhmässä kehittämässä verkkopohjaista kemian alan 
testiä yliopisto-opiskelijoita varten. Loppuaikana olimme osa 
EU-rahoitteista kansainvälistä projektia, jossa kehitettiin Tamif-
lu-lääkkeen johdannaisia lintuinfluenssan hoitoon ja lääkkeen 
synteesireittejä.

Millainen koulutuspohja sinulla on nykyiseen työhösi?

Tein väitöskirjani molekyylimallinnuksesta. Erilaiset mallinnus-

menetelmät on mainittu REACH:issa korvaavina menetelminä 
eläinkokeille ja siksi koulutukseni sopii nykyiseen työhöni erit-
täin hyvin. Kemistin koulutus on hyödyksi, koska osa työstäni on 
arvioida rekisteröintiasiakirjoissa olevien fysikaalis-kemiallisten 
testien tuloksien paikkansapitävyyttä.

Onko sinulla ollut työkokemuksesta ennen tätä 
paikkaa?

Siirryin suoraan valmistuttuani yliopistosta Kemikaalivirastoon 
töihin. Opiskeluaikanani olin kesätöissä Kemira Chemicals Oy:n 
tehtailla Siilinjärvellä.

Minkälaisen kannustavan viestin antaisit tuleville 
kemisteille ja kemian opiskelijoille?

Tutkimusryhmässämme oli loistava yhteishenki ja olemme pi-
täneet yhteyttä, vaikka suurin osa silloisesta ryhmästämme on 
lähtenyt omille teilleen. Tutkimuksen tekeminen ja ongelmien 
ratkaiseminen oli ajoittain varsin haastavaa, mutta myös erit-
täin palkitsevaa. Suurimmat onnistumisen tunteet tulivat, kun 
artikkeli oli hyväksytty julkaistavaksi ja luonnollisesti tohtorin-
tutkinnon valmistuttua. Orgaanisen kemian laboratorio tarjosi 
erittäin hyvät työkalut mallinnustyöhön, sekä ohjelmien että 
tietokoneiden osalta. Jokavuotiset tieteelliset konferenssit ulko-
mailla olivat myös erittäin antoisia ja sen lisäksi, että pääsi mat-
kustelemaan, oli erittäin mielenkiintoista päästä paikan päältä 
näkemään alan suurien nimien tekemää tutkimusta ja juttele-
maan heidän kanssaan. Tutkimusryhmämme järjesti myös kaksi 
suurta kansainvälistä kemian alan konferenssia, joita oli erittäin 
mielenkiintoista ja antoisaa olla toteuttamassa.

kemiauutiset
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Liity kemian alumniksi
Oletko opiskellut Helsingin yliopistossa? Jos vastaat kyllä, olet 
yliopistomme alumni, osa maamme laaja-alaisinta akateemista 
yhteisöä. Ilmaisen alumniverkoston käyttäjänä saat uutisia yli-
opistolta ja voit luoda uusia kontakteja sekä ylläpitää yhteyttä 
opiskeluaikaisiin ystäviisi ja kollegoihisi.

Kemian laitos perustaa oman Kemian alumnit -ryhmän osaksi 
yliopiston alumniverkostoa ja se aloittaa toimintansa syksyn 
2009 aikana.

Alumnien yhteinen kemian päivä on 11. maaliskuuta 2010. Li-
sätietoa siitä tulee marraskuun Kemiauutisissa.

Lisätietoa Helsingin yliopiston alumnitoiminnasta

http://www.helsinki.fi/alumni/

Lisätietoa Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alum-
nitoiminnasta

http://www.helsinki.fi/ml/alumni/

Lisätietoa Alumniverkostosta

http://www.helsinki.fi/alumni/alumniverkosto
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Markku Räsänen palkittiin 
matriisitutkimuksista 
Professori Markku Räsänen sai heinäkuussa matriisi-isolaatio-
tutkijoiden G. C. Pimentel -palkinnon. Matriisi-isolaatiossa tut-
kittavat molekyylit jäädytetään inerttiin kaasuun sekoitettuina 
hyvin kylmälle pinnalle. Menetelmässä sellaiset molekyylit, jot-
ka huoneenlämmössä reagoisivat heti, voidaan pitää aloillaan 
niin, että ne pystytään havaitsemaan spektroskooppisesti.

Räsäsen johtama tutkimusryhmä on valmistanut matriisi-iso-
laation avulla parikymmentä erilaista jalokaasumolekyyliä, 
muun muassa maailman ensimmäisen argonmolekyylin. Ryh-
mä on tutkinut samalla menetelmällä myös molekyylien välisiä 
vuorovaikutuksia ja pienten molekyylien konformeerejä.

Pimentel-palkintoa on jaettu kahden vuoden välein vuodesta 
2005 lähtien.

Teksti: Teemu Arppe

Kuva: Teemu Arppe

Uusi työntekijä: Tuulikki Jalli
Mikä on uusi tittelisi ja työnkuvasi?

Aloitin elokuun viimeisenä päivänä Kemian laitoksen toimisto-
päällikkönä. Työni on tukea laitoksen johtoa ja yksiköitä uuden 
yliopiston mukanaan tuomissa muutoksissa helpottamalla hei-
dän hallinnollisen työn kuormaansa.

Mistä olet tullut kemian laitokselle?

Olen Helsingin yliopistosta valmistunut biokemisti ja opiskellut 
siis kemiaakin. Suurimman osan ammatillista uraani olen kui-
tenkin työskennellyt yrityselämässä, tätä edeltävän työnantaja-
ni nimi oli GE Healthcare Life Sciences.

Alumnitoiminta Henkilöuutisia
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Mitä harrastat tai mitä teet vapaa-ajalla?

Vapaa-aikaa kolmen pojan äidillä? Parhaiten viihdyn mökillä 
Tammisaaren ulkosaaristossa, jossa vietämme perheen parissa 
suurimman osan viikonlopuista huhtikuusta lokakuun loppuun.

Minkälaisia tunnelmia uudesta alusta on?

Uusi alku on ollut vauhdikas, aloitin juuri parhaaseen budjetin 
valmisteluaikaan ja uusia asioita ja ihmisiä on riittänyt.

Haluatko sanoa jotain muuta?

Uskon että tulen viihtymään yliopistolla erittäin hyvin!

Kuvat: Janne Salo

Uusi työntekijä: Kaarina Walter
Olen Kaarina Walter ja kemian laitoksen uusi osastosihteeri. Teh-
täviini kuuluu talousasioiden hoitaminen. Olen filosofian mais-
teri Helsingin yliopistosta ja palaan mielelläni takaisin alma 
materiin 15 vuoden ulkomailla työskentelyn jälkeen.

Eläkkeelle: Arja Enqvist 
ja Lauri Sutinen
Pitkän elämäntyön kemian laitoksella tehneet osastosihteeri 
Arja Enqvist ja vahtimestari Lauri Sutinen ovat päässeet äsket-
täin eläkkeelle.

Arja Enqvist oli kemian 
laitoksella yli 30 vuotta 
ja Lauri Sutinen yli 40 
vuotta. Lämmin kiitos 
hyvästä yhteistyöstä ja 
mukavia eläkepäiviä! 
Tulemme teitä kaipaa-
maan.

Henkilöuutisia
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Mitkä ovat työyhteisön 
tärkeimmät sanat?

Hyvää huomenta
Avaa iloisen ja onnistuneen mielen heti aamusta.

Tuo oli hyvä idea
Kohottaa runsaasti käytettynä kaikkien itsetuntoa ja luo epäile-
mättä menestyneen yhteisön.

Kiitos
Hivelee ja hoitaa mieltä ja kannustaa uusiin ponnistuksiin.

Anteeksi
Myöntää, että tänään tein virheen, mutta ensi kerralla olen kak-
si kertaa viisaampi; lähentää ihmisiä.

Hyvää iltaa kotiin
Tervemenoa vapaalle, mutta ihanaa nähdä taas huomenna!

Näiden sanojen tuhlaaminen ei vaadi kuin vähän pinnistystä, ja 
ahkerasti käytettynä ne tulevat jo itsestään ja niitä haluaa mie-
luusti viljellä. Hyvä palautuu aina lähettäjälleen ja työntekokin 

maistuu vastaleivotulta pullalta!

Lähde: Ajatusten aamiainen, Positiivarit 
http://www.positiivarit.fi/

Jaa hauskuus
Nauru pidentää ikää ja visat sekä kivat jutut piristävät! Jaa haus-
kuus ja lähetä toimitukselle osoitteeseen kemia-uutiset@helsin-
ki.fi jokin kiva juttu, visa tai vitsi kemiaan liittyen. Julkaisemme 
niitä luvallasi nimellä tai nimimerkillä seuraavissa numeroissa.

Iloa ja huumoria verkossa

http://chemistry.about.com/od/chemistryfunhumor/Chemistry_Fun_Humor.htm»

Tulevia väitöstilaisuuksia
Hanna Tanskanen

Hanna Tanskanen väittelee lauantaina 26.9. kello 12. Väitöskir-
jan otsikko on Novel Organo-Noble-Gas Hydrides. Vastaväittäjä-
nä on Zofia Mielke Wrocławin yliopistosta Puolasta ja kustokse-
na on Markku Räsänen.

Patryk Zaleski-Ejgierd

Den 9.9.2009 kl. 14:00 disputerar magister Patryk Zaleski-Ej-
gierd under rubriken ”Computational studies on new chemical 
species in the gas-phase and the solid-state” i Exactums sal 
CK112.

International Congress 
in Quantum Chemistry Suomessa
En stor kraftansträngning där också fysikokemisterna fullhjär-
tat deltog var organiseringen av 13-ICQC (International Cong-
ress in Quantum Chemistry) i Helsingfors den 22.6.-27.6.2009. 
Kongressen samlade 671 deltagare från 54 länder och hölls på 
huvudbyggnaden samt Porthania. Efterstädningen pågår fort-
farande. Att kalla den för en braksuccé är inte en överdrift. De 
två förra ICQC hölls i Bonn och Kyoto, de två följande planeras i 
Boulder (Colorado) samt Beijing. Hårt sällskap.
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