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Johtajan tervehdys
Yliopistouudistus tuo mukanaan positiivisia seikkoja. 
On hyvä ja henkilökuntaa yhdistävää, että tarvittavia 
toimintasuunnitelmia pohditaan ja ne laaditaan yhteisin 
voimin. Tältä osin tuleva kulttuuri tarjoaa entistä 
selkeämpää suunnitelmallisuutta tutkimuksessa, 
opetuksessa ja henkilöstöpolitiikassa. Näillä seikoilla 
on merkitystä esim. yhteisten tutkimushankkeiden 
löytymiselle ja opetuksen laadun ja tehokkuuden 
parantamisessa. 

Laitoksen hallinnon kehittämishanke HAKE on aloitettu. 
Hankkeessa kartoitetaan ensin hallinnon piiriin kuuluvat 
tehtävät ja tutkitaan, kuinka esim. palvelukeskusten 
tarjoamat palvelut voidaan parhaiten sovittaa laitoksen 
toiminnan parantamiseen. Tavoitteena on keventää 
opetus- ja tutkimushenkilöstön hallinnollisten tehtävien 
kuormaa ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan keskittyä 
ydintehtäviinsä.

Kemian laitoksen tiedettä käsittelevä esitelmäsarja alkoi 
professori Pekka Pyykön jäähyväisluennolla 29.10. Tämä 
oli suuri menestys ja tilaisuuden onnistumisesta suuri 
kiitos Tuulikille, Raijalle ja Kaarinalle sekä Dagelle, muita 
järjestelyihin osallistuneita unohtamatta. Myös mestari 
Jussi Aallon ottama valokuva Pekasta on erittäin 
edustava. Kuvaa voi käydä katsomassa kemian laitoksen 
kansliassa, kunnes ripustamme sen esille laitoksen 
tiloihin.

Yliopiston rahoituksessa lahjoitusvarat tulevat olemaan 
merkittäviä, sillä valtio laittaa oman panoksensa saatuihin 
varoihin. Helsingin yliopiston tasolla varainhankintaan on 
keulahahmoksi saatu jo Paavo Lipponen. On mielenkiintoista 
nähdä, millaisiin toimenpiteisiin laitostasolla voidaan 
ryhtyä ja kuinka menestyksekästä toiminta on. On selvää, 
että talouden suhdanteet vaikuttavat onnistumiseen. 
Kemian mahdollisuudet saattavat kuitenkin olla kohtalaisen 
hyvät, sillä kemianteollisuus on maamme tärkeimpiä 
teollisuudenaloja.

Opiskelijoiden olosuhteiden parantamiseen on jo vuosia 
kiinnitetty erityistä huomiota, ovathan he toiminnan 
keskeinen kohde. Opetuksen kehittämistyöryhmän 
aktiivisen toiminnan tuloksena laitoksella käynnistetään 
kemiapaja. Toiminta tapahtuu ruokalan toisessa kabinetissa 
ja täällä opiskelijat voivat keskustella eri kursseihin liittyvistä 
asioista opettajien kanssa. Uskon, että toiminta avaa myös 
mahdollisuuden tiedottaa opiskelijoita laitoksella tehtävästä 
erittäin monipuolisesta tutkimuksesta. Tämä on tärkeää 
uravalintoja tehtäessä.

Kiitän kaikkia kuluneesta, ajoittain erittäin kuormittavasta 
vuodesta ja toivotan erinomaista Joulunaikaa ja voimien 
palautumista. Vuoden 2010 alussa on edessä askel uuteen 
yliopistoon ja siihen tarvitaan normaalia vuodenvaihtumista 
enemmän voimia.

Kirjoittaja	 |	 johtaja,	professori	MarKKu	räsänen	

	 	 helsingin	yliopiston	KeMian	laitos

taustan	Kuvaaja	 	 		|		janne	salo	

henKilöKuvan	Kuvaaja		|		teeMu	arppe
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Päätoimittajan tervehdys: Kiehtova kemia
Tässä marraskuun numerossa saamme lukea useita artikkeleita, joissa tuodaan 
esille sekä kemian kiehtovuus tieteenä että myös tärkeä henkilökemia.

Kemian laitoksen painopistealueet materiaalikemia ja vihreä kemia ovat 
esillä tutkimusartikkeleissamme. Ne osoittavat taas kerran, miten kiehtovaa ja 
monipuolista kemian tutkimus on sekä merkityksellistä yhteiskunnallisestikin 
katsottuna. Kemian laitoksellamme tehdään huippututkimusta, jota on ilo 
seurata. Professori Pekka Pyykön elämäntyö kemian tutkimuksen parissa on hyvä 
esimerkki siitä. Kemiauutisiin saimme eläkkeelle jääneen, mutta tutkimusta yhä 
jatkavan, innostavan kemistin ja hyvän esikuvan haastattelun.

Kemiasta sanotaan, että se on yksi nopeiten kehittyvistä tieteistä: jopa 1 500 
tieteellistä artikkelia ilmestyy päivässä eri puolilla maailmaa. Kemiassa on lukuisia 
kiehtovia mahdollisuuksia! Tutkimuksen lisäksi kemian asiantuntijoita tarvitaan 
erilaisissa tehtävissä Suomessa ja ulkomailla, esimerkiksi ympäristöasiantuntijoina, 
opettajina perusopetuksesta korkeakouluihin, markkinoinnissa, hallintotehtävissä 
ja toimittajina. Sitä ilosanomaa kannattaa kertoa tuleville kemisteille myös 
kouluissa. 

Kemian laitos on myös suunnittelemassa lisäkoulutusta kemian hallintotehtäviin 
aikoville. Siitä saamme varmaan kuulla lähitulevaisuudessa Kemiauutisissa.

Kemian tutkimuksen lisäksi kemian laitoksellamme tehdään kemian opetuksen 
tutkimusta kemian opettajankoulutusyksikössä sekä sen yhteydessä toimivassa 
valtakunnallisessa Kemian opetuksen keskuksessa, Kemmassa. Marraskuun 
Kemiauutisissa kerrotaan kahdesta kemian yliopisto-opetukseen liittyvästä 
tutkimushankkeesta sekä joulukuussa ilmestyvästä uudesta kirjasta, joka sisältää 
lukuisia tutkimusartikkeleita kemian opetuksesta Suomessa.

Kansainvälisyys on vahvasti esillä verkkolehdessämme. Kemian- 
teollisuus ry:n apulaisjohtaja Riitta Juvonen kuvaa sen monipuolista 
merkitystä omassa kirjoituksessaan. Lehdessämme on lukuisia esimerkkejä 
laitoksemme kansainvälisestä toiminnasta. Laitoksella on yhä enemmän 
kansainvälisiä opiskelijoita ja monia opiskelijoita on vaihdossa. Yksi upea 
esimerkki kansainvälisyydestä lehdessämme on VERIFIN:in kansainvälinen 
koulutusesimerkki. Itse sain aikoinaan viettää kolme tutkimusvuotta Kanadassa 
Vancouverissa ja ne vuodet olivat tosi merkityksellisiä. Suosittelen lämpimästi 
opiskelija- tai tutkijavaihtoa!

Ensi kesänä järjestetään yhteistyössä lukuisten tahojen kansa ensimmäinen 
kansainvälinen Millennium Youth Camp 16–19-vuotiaille Helsingissä. Sen 
avajaistilaisuus on kemian laitoksella 6. kesäkuuta 2010. Siitä saat lisätietoa 
Kemman tai LUMA-keskuksen sivuilta. 

Mielikuvat Suomesta kemian mielenkiintoisena opiskelu- ja työpaikkana syntyvät 
nuorena! Viestinnän merkitys positiivisen kemiakuvan vahvistamisessa on tärkeää. 
Siitä kertoi tiedetoimittaja Sisko Loikkanen Tutkimus tutuksi tiedotusvälineissä 
koulutuksessamme. Katso lisää koulutuksesta jutussa Yhteistyötä Yleisradion 
kanssa. Koulutuksen jälkeen sovittiin monia haastatteluja ja niitä saamme kuulla 
tämän syksyn ja kevään aikana Radiaattorissa! Esimerkiksi mielenkiintoisesta 
ohutkalvotutkimuksesta epäorgaanisen kemian laboratoriossa on nyt jo 
nettitallenne Radiaattorin sivuilla. Ohjelmia voi käyttää myös opetuksen tukena.

Seuraava Kemiauutisemme ilmestyy tammikuun puolivälissä. Haluan kiittää tässä 
yhteydessä kaikkia lukijoita hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna ja toivottaa 
teille iloa, valoa ja lämpöä jouluna sekä tulevana vuonna!

Kirjoittaja	 |	 päätoiMittaja,	professori	Maija	asKela

taustan	Kuvaaja		|		janne	salo	
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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 
osoitteeseen kemia-uutiset@helsinki.fi.
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Professorn Pekka Pyykkö 
pensionerad
Professorn i kemi (svenskspråkig) Pekka Pyykkö höll sin 
avskedsföreläsning torsdagen den 29 oktober 2009 och 
blev emeritus fr. o. m. den 1 november. Han skötte tjänsten 
från hösten 1982.

Videotallenne jäähyväisluennosta 29.10.2009

http://video.helsinki.fi/Arkisto/tallenne2009.php?ID=19812

Lisätietoja Pekka Pyykön tutkimuksesta

http://www.aka.fi/fi/A/Suomen-Akatemia/Organisaatio_/Akatemiaprofessorit/Akatemiaprofessorit/Pekka-Pyykko/

Kuvaaja		|		jussi	aalto
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Vilka var höjdpunkterna 
under Din karriär?

Den kanske viktigaste upplevelsen var då vi kopplade 
Einsteins relativitetsteori till Mendeleejevs periodiska 
system 1975. Alla de övriga idéerna i de 290 publikationerna 
var också höjdpunkter.

Dina planer för fortsättningen?

Jag ser min pension som ett väldigt långt 
forskningsstipendium och hoppas att kunna växelverka 
med övriga Gumtäkt ännu länge.

Dina sista ord till studenterna?

Att få studera är ett stort privilegium. Använd denna 
personliga investering så klokt och skickligt  Du kan.

Annat?

Förutom studenterna vill jag gärna tacka mina kolleger, 
husets och kampusområdets övriga medarbetare samt våra 
yttre finansiärer och andra partner för gott samarbete.
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Ajankohtaista

Toimistopäällikön tervehdys:
HAKE – mikä se on?
Kemian laitoksella käynnistyi hallinnon kehittämisprojekti 
tänä syksynä. Projektin päämääränä on varmistaa, että 
hallinto on rakentunut tarkoituksenmukaisella tavalla: se 
vastaa uuden yliopiston asettamiin haasteisiin erityisesti 
talous- ja henkilöstöasioissa  ja tukee laitoksen johtajaa, 
opettajia ja tutkijoita siten että he voivat vapaasti keskittyä 
varsinaiseen työhönsä. Projektille annettiin nimeksi HAKE ja 
sen suojissa ajattelemme koko laitosta ja sen tulevaisuutta.

Käytännön työskentely avattiin lokakuisena iltapäivänä 
kun joukko laitoksen professoreja, osastosihteereitä ja 
tiedekunnan ja palvelukeskuksen edustajia kokoontui 
yhteen. Kehittämispäällikkö Janne Sariola ja suunnittelija 
Pirkko Jokela antoivat teknistä tukea projektityöskentelyssä 
mutta me, laitoksen väki, määrittelimme itse tavoitteita, 
joiden ohjaamina lähdemme eteenpäin. Pohdimme 
laitoksen ja sen henkilökunnan vahvuuksia ja sitä, miten nuo 
voimat auttavat meitä muokkaamaan laitoksen hallintoa 
haluamaamme suuntaan. Yhtenä voimavarana on myös 
kampuksen palvelukeskukset ja niiden antama käytännön 
apu.

Ensimmäisen työpajan tulokset ovat nähtävillä Almassa 
kemian laitoksen sivuilla, kohdassa hallinnon kehittäminen, 
ja sitä kautta voivat kaikki jatkossakin seurata hankkeen 
etenemistä.

Laitoksen johtoryhmä keskusteli vilkkaasti aiheesta ja 
antoi kannustavaa palautetta työryhmälle. Marraskuun 
professorikokous keskittyy myös hankkeeseen ja odotamme 
saavamme työtä ohjaavia näkökulmia ja ajatuksia 
seuraavan työpajan pureskeltaviksi. Sinne kutsuimme 
myös opiskelijoiden edustajat; liittyihän  yksi havaituista 
kehittämiskohteista suoraan opiskelijoiden ohjaukseen ja 
tukemiseen. 

Seuraavan työpajan aikana haluamme laatia 
toimenpidekartan, jonka avulla jatkamme hallinnon 
rakentamista ja suunnistamme uuteen yliopistoon ja 
vuoteen 2010.

Kirjoittaja	 |	 toiMistopäälliKKö	tuuliKKi	jalli

Suomen Kemianteollisuuden 
kuulumisia
Kemianteollisuus ry:n verkkolehdessä ajankohtaisia 
Suomen kemianteollisuuden kuulumisia.

http://www.chemind.fi/menestystarina?numero=14996345»

Kumpulan työelämäviikko 
meneillään
Työelämäviikko 10.–12.11.2009 tarjoaa tietoa työelämästä 
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille 
sekä kannustaa pohtimaan omaa uraa. Ohjelmaa on perus- 
ja jatkotutkinto-opiskelijoille suomeksi ja englanniksi. 
Työnantajat esittäytyvät Työnantajatorilla, ja työelämän 
pelisäännöistäkin puhutaan.

Lisätietoa kaikista tilaisuuksista

http://blogs.helsinki.fi/mlopetuki/tyoelamaopinnot/tyoelamaviikko2009/

Kumpulan työelämäviikko on nyt myös Facebookissa!

http://www.facebook.com/n/?event.php&eid=159427684682&mid=14a5ed8G21427825G30c0c78G42

11.11. kello 12–15

Työelämän pelisäännöt -luentopaketti 
Chemicum salissa A129

12.11. kello 10–13

Työnantajatori 
Physicumin aulassa

»

»
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Yhteistyötahojen tervehdyksiäAjankohtaista

Yliopiston vaalit 16.–17.11.2009
Helsingin yliopistossa valitaan marras-joulukuussa muun 
muassa tiedekunta- ja laitosneuvostot, dekaanit ja 
laitosten johtajat. Hallitus, rehtori ja vararehtorit on jo 
valittu.

Kemian laitoksella valitaan uusi laitosneuvosto. 
Laitosneuvosto on monijäseninen hallintoelin, jonka 
puheenjohtajana toimii kemian laitoksen johtaja. 
Laitosneuvostossa on professoreiden, muun opetus- 
ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön sekä 
opiskelijoiden edustajia. Kemian laitoksella on ollut myös 
ulkopuolisia jäseniä.

Kemian laitoksen johtajan valinta tapahtuu laitosneuvoston 
vaalin jälkeen. Laitoksen johtajan tehtävä ilmoitetaan 
haettavaksi. Laitosneuvostolla on keskeinen rooli laitoksen 
johtajan valinnassa (HY, verkkosivut).

Tiedekuntajäsenten keskiryhmän vaali järjestetään 16.–
17.11.2009. Äänestämällä vaikutat!

Helsingin yliopiston vaalisivusto

http://www.helsinki.fi/vaalit/index.html»

Helsingin Yliopiston Kemistit HYK ry

Siivoustalkoot
Lokakuun alussa HYK ry järjesti Kumpulan kampuksella 
talkoot. Innokkaat opiskelijat siivosivat ulkotiloja 
tiedekuntamme rakennusten ympäriltä, sekä lähimetsien 
poluilta. Ulkotilat olivat sen verran huonossa kunnossa, eikä 
kukaan tunnu tekevän asialle mitään, joten motivoituneet 
kemian opiskelijat päättivät hoitaa homman itse. Siivouksen 
yhteydessä paistettiin vohveleita ja makkaraa. Tempaus 
onnistui todella hyvin ja jopa ensimmäisen vuoden 
opiskelijoita oli aktiivisesti mukana! HYK ry aikoo tästä 
eteenpäin pitää joka syksy talkoot Kumpulan kampuksella.

Kirjoittaja	 |	 jason	McKee
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Yhteistyötahojen tervehdyksiä

Kemia-lehti

Kemistien muistoja 
kerätään talteen!
Kemistien muistoja kerätään talteen. Vielä ehdit mu-
kaan kirjoituskilpailuun!

Nyt on aika tarttua kynään ja kirjoittaa talteen muistoja 
omasta työstä. Kuvauksia kemistien ja muiden kemian 
osaajien työstä kerätään kirjoituskilpailussa, jonka järjestävät 
Kemianteollisuus ry, Tekniikan museo ja Kemia-lehti. 
Kirjoitusten keruu jatkuu vuoden loppuun asti.

Kisan piti alun perin päättyä elokuussa, mutta monet 
kirjoittamaan kiinnostuneet havahtuivat vasta ajan mentyä 
umpeen. Myös järjestäjät ottavat enemmän kuin mielellään 
vastaan lisää tekstejä, jotka esittelevät kemistien ammattia, 
arkea ja uraa. 

”Tekniikan museon esineet toki kertovat tekniikan historiasta 
ja kehittymisestä, mutta vasta autenttiset kuvaukset työstä 
ja sen tekemisestä täydentävät kuvan kokonaiseksi. Yhdessä 

ne muodostavat kulttuuriperintömme tuleville sukupolville”, 
sanoo Kemia-lehdessä haastateltu Tekniikan museon johtaja 
MarJo Mikkola, joka luonnehtii tähänastisia kirjoituksia 
kullanarvoisiksi.

Hän kannustaa kaikkia kemian ammattilaisia tarttumaan 
kynään, sillä kemistin työstä osaavat kertoa vain kemistit 
itse. Kaikki tekstit tallennetaan Tekniikan museon 
kokoelmiin, ja osia niistä julkaistaan Kemia-lehdessä.

Nuoren insinöörin koettelemus 
ja kemisti sähkötaksin ratissa

Kilpailun palkintoina on kaksi kylpylälomaa Sokos Hotel 
Flamingossa, jotka arvotaan kaikkien kirjoittajien kesken. 
Lisäksi kaikki kirjoittajat saavat vapaalipun museoon.

Ensimmäisen, syyskuussa suoritetun palkintoarvonnan 
voitti Kemiran Espoon tutkimuskeskuksen johtajana 
toimiva ilkka Pollari, jonka hersyvä muistelma nuoren 
kemianinsinöörin koettelemuksista karun pohjolan 
pakkasyössä ilmestyi Kemia-lehdessä 6/2009. Juttu 
äänestettiin lukijagallupissa lokakuun numeron parhaaksi. 
Lukijoiden toinen suosikki numerossa 6/2009 oli henkilökuva 
sähkötaksia ajavasta kemististä.

Lukijoina koko kenttä

Kemia-lehden yli 10 000 lukijaa ovat kemian alan tutkijoita, 
opettajia sekä asiantuntijoita laboratorioissa, teollisuudessa, 
kaupassa ja organisaatioissa. Kemia-lehti tulee 

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

Ilmoitukset huomataan

Järjestätkö kemian alan tapahtuman? Haluatko ilmoit-
taa kemian alan ammattilaisille?

Yliopistoissa toimivat voivat ilmoittaa edulliseen 
yhteisöhintaan sekä painetussa Kemia-lehdessä että 
sähköisessä uutiskirjeessä.

Kemia on tehokas viestintäkanava ilmoittajille. Tuoreessa 
huomioarvotutkimuksessa reilusti yli puolet vastaajista 
kertoi ilmoitusten houkuttelevan hakemaan lisää tietoa 
ilmoittajan kotisivuilta tai suunnittelemaan tuotteen 
kokeilemista tai ostamista.

Tutustu Kemia-lehteen ja tee tilaus

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

Tilaa Kemia-lehden veloitukseton uutiskirje

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

Tarinat 6/2009 Kemia-lehdessä

http://www.kemia-lehti.fi/pdf/2009-6-10.pdf

http://www.kemia-lehti.fi/pdf/2009-6-1.pdf

»

»

»

»
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Bioactive low-molar-mass compounds in wood
Lecturer and contact: Stefan Willför, Professor, Docent in Biomaterials’ Chemistry

E-mail: swillfor@abo.fi ; Phone: +358-40-5047904

Aims of the course

After the course, the students should know the basics about the occurrence, analysis,

recovery, biotesting, and (potential) utilization of bioactive low-molar-mass compounds,

such as extractives and water-soluble polysaccharides, in wood.

Contact hours: 24 h

Written examination + seminar presentation and short report on selected topics

Literature: handouts provided by the lecturer, reports written by the students

Content of the course

1. Extractives and polysaccharides (PS), what are they?

i. Different types and structures

2. Occurrence

i. Trees

ii. Some other examples (annual plants)

3. Why are extractives/PS interesting?

i. Concepts like biorefinery, bioactivity, and biomaterials

4. Useful analytical techniques

i. Sampling and sample storage

ii. Pretreatment and extraction

iii. Analysis and evaluation

5. Recovery and industrial production

i. Examples from recent research 

6. Biotests and application testing

i. Examples from recent research

Course schedule 2009

• Thursday 26.11, 9.00-12.00, A128; Thursday 26.11, 13.15-14.00, A128

NOTE! Introduction to seminars and reports. Obligatory to pass the

course. Obligatory to attend.

• Friday 27.11, 9.00-12.00, A127; Friday 27.11, 13.15-16.00, A127

• Thursday 17.12, 9.00-12.00, A128; Thursday 17.12, 13.15-16.00, A127

• Friday 18.12, 9.00-12.00, A127; Friday 18.12, 13.15-14.00, A127 NOTE!

Deadline for report. Discussion about seminars and exam. Obligatory to

attend.

• Wednesday 13.1.2010, 9.00-13.00, A128 NOTE! Seminars + rehearsal for

exam. Obligatory to attend.

Exam

Week 3, 2010 (tentative date, may be changed during the course)

Yhteistyötahojen tervehdyksiä

Kirjoitusohjeet

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

Kirjoituskilpailun järjestäjät

http://www.chemind.fi/

http://www.tekniikanmuseo.fi/

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

Jäsenseurat

http://www.kemianseura.fi/

http://www.biobio.org/

Lisätietoja

myyntipäällikkö Sauli Ilola 
sauli.ilola@kemia-lehti.fi 
040 546 1241

päätoimittaja Leena Laitinen 
leena.laitinen@kemia-lehti.fi 
040 577 8850

»

»

»

»

»

»
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Yhteistyötahojen tervehdyksiä

Kemianteollisuus ry

Riitta Juvonen: 
Kansainvälisyys kannattaa
Kansainvälisyys kuuluu nykypäivänä kaikkeen toimintaan. 
Liiketoiminta on globaalia. Tutkimusmaailmassa tehdään 
yhteistyötä yli maiden rajojen. Koulutuskin kansainvälistyy 
kovaa vauhtia. Samalla kilpailu kovenee kaikilla näillä 
alueilla. Me olemme mukana kansainvälisessä kilpailussa, 
halusimmepa tai emme.

Tieto kulkee esteittä ja suomalaiset yritykset hakevat 
tarvitsemansa osaamisen sieltä, missä parhaat osaajat 
ovat. Emme voi tuudittautua siihen, että riittävän laadukas 
– saati maailman paras – osaaminen syntyisi vain omin 
voimin. Yritysten ja muiden tutkimustiedon tarvitsijoiden 
lähtö tiedon perässä maailmalle on selvä uhka kansallisen 
osaamisvarannon ylläpitämiselle. 

Yllättävän monessa yhteydessä törmää kansainvälisyyden 
puutteisiin. Tuoreessa innovaatiojärjestelmämme 
arvioinnissa todettiin kansainvälistymisen olevan liian 
vähäistä sekä tutkimuksessa että koulutuksessa. Muutaman 
vuoden takaisessa yritysyhteistyötä pohtineessa Suomen 
Akatemian työryhmässä kuulimme, että tohtoriopiskelijoita 
on vaikea houkutella maailmalle. Keskustelut professorien 
kanssa vahvistavat käsitystä siitä, että vain pieni osa 
opiskelijoista on halukkaita opiskelijavaihtoon tai kesätöihin 
ulkomailla.

Kansainvälisyys ei toimi riittävän hyvin myöskään toiseen 
suuntaan. Liian vähän ulkomaisia tutkijoita saadaan 
yliopistojemme tutkimusryhmiin. Kansainvälistymisen tähän 
puoleen meillä on vähemmän vaikutusmahdollisuuksia, kun 
ongelman syyt liittyvät usein maantieteeseen tai puolison 
työllistymiseen. Pientä helpotusta tosin on saatu FiDiPro-
rahoituksesta. Ja kun itse lähdemme maailmalle, teemme 
samalla tunnetuksi suomalaista osaamista, ja voimme 
houkutella ulkomaisia osaajia kotimaisiin ryhmiin.

Tietopohjan laajentamisen ohella vähintään yhtä tärkeä anti 
ulkomailta on tutustuminen muiden maiden elämään. Moni 
työnantajakin arvostaa ulkomailta hankittua kokemusta, 
kielitaitoa ja erilaisten kulttuurien tuntemusta.  

Mahdollisuuksia ulkomailla opiskeluun on tarjolla nykyisin 
perusopintovaiheesta lähtien muun muassa yliopistojen 
vaihto-ohjelmissa. Omasta kokemuksesta tiedän, että 
työharjoittelu ulkomailla on myös suositeltava vaihtoehto.

Kannattaa astua pois omalta mukavuusalueelta, ja lähteä 
katsomaan mitä maailmalla on tarjottavana. Ei siksi, 
että innovaatiojärjestelmän arvioijat sitä toivovat, vaan 
ennen kaikkea oman elämänkokemuksen ja osaamisen 
kartuttamiseksi. 

Kirjoittaja	 |	 apulaisjohtaja	riitta	juvonen	

	 	 KeMianteollisuus	ry	

Kuvaaja	 |	 juha	rahKonen
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Yhteistyötahojen tervehdyksiä

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry

Jari Lehto: Kemian ala valtiolla 
tienhaarassa
Suomen valtion toimintoja ollaan uudistamassa perinpohjin. 
Mullistaminen alkoi jo Paavo liPPoSen hallituksen aikana ja 
sitä viedään päättäväisesti eteenpäin nykypohjallakin. 

Hankkeita on niin paljon, että tälle jutulle varattu palstatila 
loppuisi, jos ne kaikki edes luettelisi. Eräänlaisena 
kokoavana tekijänä on valtion tuottavuushanke, jolla 
valtion työntekijöistä karsitaan vuoteen 2014 mennessä 
lähes seitsemäsosa. 

Monet keskeiset muutokset osuvat valtiolla työskenteleviin 
kemisteihin ja yleisemmin luonnontieteilijöihin. 
Suurisuuntaisin muutoksista on yliopistouudistus. Kaiken 
muun ohella, yliopistoväki siirtyy pois virkamiesasemasta ja 
valtion virka- ja työehtosopimusten piiristä. Neuvottelutahti 
yliopistotyönantajan ja järjestöjen välillä on nyt marraskuussa 
kiivaimmillaan. Tekeillä on laaja sopimuskokonaisuus ja 
aikaa on vähän.

Valtion laboratoriotoimintaa pöyhitään monelta suunnalta. 
Viime vuonna valtiovarainministeriö polkaisi pystyyn 
selvityksen, jonka voimin yritettiin pystyttää valtion 
laboratoriokeskus. Siihen oli tarkoitus keskittää viime 
kädessä koko valtion sektoritutkimusta ja valvontaa 
palveleva laboratoriotoiminta. 

Sittemmin muun muassa ympäristöministeriö ja maa- 
ja metsätalousministeriö ovat perustaneet verkoston 
yhteistyötä varten. SYKE:en ollaan liittämässä 
ympäristökeskusten laboratorioita ja joku tulee 
yksityistetyksikin. Sosiaali- ja terveysministeriössä on 
istunut oma työryhmänsä miettimässä tämän hallinnonalan 
laboratoriotoiminnan uudelleenjärjestelyä. Siinä sivussa 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ajautunut 
rahavaikeuksiin. Niiden uhriksi näyttää valikoituvan 
huomattavalta osin laboratoriotyötä. 

Myös Otaniemen suunnalla tapahtuu. VTT siirtää valtion 
omistamaan yhtiöön asiantuntija- eli laboratoriopalveluita. 
Sinne menee myös osa Keskuslaboratorio KCL:n väestä. 
KCL:n toiminta on myyty VTT:lle. Jo aiemmin Geologian 
tutkimuskeskuksesta yhtiöitettiin kemian palvelut 
Labtium Oy:ksi.

Kun tähän kaikkeen lisätään kuntien laboratorioiden 
uudelleenjärjestelyt, voidaan todeta että 
laboratoriotoiminnasta alkaa muodostua oma palveluita 
tuottava toimialansa. Toivotan sille kaikkea menestystä.

Kirjoittaja	 |	 toiMinnanjohtaja	jari	lehto	

	 	 luonnontieteiden	aKateeMisten	liitto	lal	ry	

Kuvaaja	 |	 veiKKo	soMerpuro
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Opetus ja opiskelu

Ensimmäisen vuoden 
opiskelijan haastattelu
Matti leSkinen on aloittanut kemian opintonsa 
tänä syksynä. Hän kirjoitti keväällä ylioppilaaksi 
Käpylän luonnontiedelukiosta, soittaa saksofo-
nia ja intoa luonnontieteisiin tuntu riittävän.

haastattelija	 |	 jason	McKee	

Kuvaaja	 |	 janne	salo

Miten opinnot ovat lähteneet käyntiin?

Hyvin, kaikki kurssit ovat sujuneet suunnitelmien mukaisesti ja 
lähden hyvällä mielellä toisen periodin opintoihin. Luennoilla ja 
labroissa ole viihtynyt todella hyvin. Työmäärä on lukioon verrattuna 
suuri, mutta mieltä innostavaa ja mielenkiintoa riittää. Olen samalla 
hyvin positiivisesti yllättynyt Kemian laitoksen toimintaan.

Miten olet viihtynyt kemian laitoksella?

Kemian laitoksella on tosi hyvä ilmapiiri ja kaikki ovat hyvin 
ystävällisiä. Vaikuttaa todella avoimelta ja vastaanottavaiselta 
yhteisöltä, johon on päässyt helposti mukaan. Erityisesti 
opiskelijatoiminta on ollut hyvin vilkasta. Kemian laitokselta löytyy 
aina juttuseuraa.

Tulevaisuuden suunnitelmat?

Opiskelen nyt tulevan lukuvuoden aikana kemiaa. Tämän jälkeen 
lähden suorittamaan varusmiespalvelusta. Kun palaan haluan 
opiskella kemian ohella myös biokemiaa. Lopulta haluan suuntautua 
orgaaniseen ja biologiseen kemiaan. Tutkijan ura kiinnostaa. Haluan 
olla mukana löytämässä kaikkea uutta!

Mitä haluat kemian laitokselta?

Kiinnostavia opintoja, jotka pystyvät ylläpitämään mielenkiintoa 
kemiaan tulevien vuosien aikana.

Kemianluokka Gadolin kiehtoo 
oppimisympäristönä
Kemianluokka Gadolinin syksyn toiminta on 
käynnistynyt!

Syys- ja lokakuun aikana Kemianluokka Gadolinissa kävi 15  
koulua: alakouluja (4 kpl), yläkouluja (3 kpl), lukioita (7 kpl) 
ja  yksi ammatillinen oppilaitos. Vierailijoita oli yhteensä 
223. Toiminta painottui kokeellisuuteen: 175 oppilasta teki 
kokeellisen työn. Loput vierailijoista tekivät sekä kokeellisen 
työn että tietokoneavusteisen mallinnustyön. Kouluilla 
on mahdollisuus myös tutkimusryhmävierailuihin tai 
asiantuntijaluentoihin. Laboratoriotöissä oppilaita ohjaavat 
kemian aineenopettajaopiskelijat.

Syksyltä saatu palaute on kannustavaa. Palautelomakkeiden 
mukaan oppilaat arvostivat laboratoriotilojen laadukkuutta 
sekä  mahdollisuutta päästä itse tekemään kokeellista 
työskentelyä. Molekyylimallinnus koettiin yleisesti 
mielenkiintoisena asiana. Kehitysideoina toivottiin 
enemmän taukoja ja kiertelyä laitoksella. Ohjelma on 
laadittu opettajan suunnitelman mukaan.

Kemiauutiset
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Opettajat arvostivat palveluiden monipuolisuutta, 
vierailijoiden  tarpeet huomioivaa palvelua ja ohjaajien 
asiantuntemusta.  Kehitysehdotuksina opettajat ehdottivat 
analyysimahdollisuuksista  tiedottamista sekä vierailijoiden 
mukana tuomien näytteiden käsittelyyn varautumista.

Uusia vierailuja on loppuvuodelle varattu tähän mennessä 
25. Uutena toimintamuotona Kemianluokka Gadolinissa 
järjestetään 11-vuotiaan tytön synttärit marraskuussa 
kiehtovin kemian kokein!

Kemianluokka Gadolin on kemian laitoksen, kemian 
teollisuuden ja yritysten sekä koulujen. yhteistyöhanke. Sen 
avajaiset olivat vuosi sitten syksyllä 2008. Kemianluokka 
Gadolin sijaisee kemian laitoksen 1. kerroksessa B-siivessä 
kemian opettajankoulutusyksikköä vastapäätä, joka vastaa 
toiminnan käytännön pyörittämisestä.

Tutustu Kemianluokka Gadolinin uusiin mahdollisuuksiin 
verkkosivuillamme ja tule käymään paikan päällä.

Kemianluokka Gadolinin verkkosivut

http://www.helsinki.fi/kemianluokka/»

Koulutus: Hyvän työyhteisön 
rakentaminen on yhteinen haaste
Hyvien työyhteisöjen vahvistamista ja rakentamista tuetaan 
kuluvan lukuvuoden aikana viidellä tietoiskulla, joihin kaikki 
yliopistolaiset ovat tervetulleita. Tietoiskuissa käsitellään 
työyhteisön voimaannuttamista erilaisten teemojen kautta.

Tietoiskujen toisena teemana on Hyvän työyhteisön 
rakentaminen on yhteinen haaste. Tämän 30.11. 
kello 13–16 järjestettävän tilaisuuden tavoitteena on 
vahvistaa työntekijän mahdollisuutta vaikuttaa omaan 
työhyvinvointiin ja hyvän työyhteisön rakentamiseen.

Tilaisuudessa avauspuheenvuoron pitäjänä toimii 
henkilöstöjohtaja kira Ukkonen. Kouluttajana tilaisuudessa 
toimii Talent Partners Oy:n projektijohtaja, TtM iriS von 
HarPe, joka on saanut erinomaiset palautteet mm. yliopiston 
esimiehiä kouluttaessaan.

Lisätietoa koulutuksesta

https://alma.helsinki.fi/doclink/163025»

Orgaanisen kemian seminaareja
Esitelmät pidetään perjantaisin kello 13.15 Helsingin 
yliopiston kemian laitoksen 1. kerroksessa salissa A128 
(Chemicum, A. I. Virtasen aukio 1, Kumpulan kampus).

13.11.2009

Pharma industry today – a Finnish perspective 
Tutkimuksen ja tuotekehityksen johtaja, 
professori reiJo Salonen (Orion Pharma)

27.11.2009

Towards natural product based metallocene ligand 
precursors 
erika Fager-Jokela (Helsingin yliopisto, Kemian laitos) 

4.12.2009

Studies on Cow Milk and Phytoestrogen 
Isoflavonoids 
lea kontio (Helsingin yliopisto, Kemian laitos) 

10.12.2009

Using the services of CSC in your research 
Sovellusasiantuntija JoHanna BloMqviSt (CSC)

Huomioithan, että 10.12.2009 oleva seminaari pidetään 
poikkeuksellisesti torstaina kello 13.15–14.00, salissa 
A128.
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Kemiapaja

Uusi opiskelu- ja oppimis- 
ympäristö valmistumassa
Kemiauutisten edellisessä numerossa JaSon Mckee (HYK 
ry.) esitti opiskelijoiden puolesta runsaasti hyviä perusteita, 
miksi Kemian laitokselle olisi perustettava uusi opiskelutila 
eli opintopaja (Jason McKee, Kemiauutiset 1/2009, s. 14-
15). Ajatus tällaisen tilan perustamisesta on ollut laitoksella 
jo jonkin aikaa vireillä. Iloksemme voimme nyt ilmoittaa, 
että tätä kirjoitettaessa laitoksen ruokalan kabinettihuone 
on jo hyvää vauhtia muuttumassa Kemiapajaksi. Paja 
voidaan avata opiskelijoiden käytettäväksi toivon mukaan 
jo lähiviikkoina. 

Kemiapajasta ei ole tarkoitus luoda pelkästään 
hiljaista lukusalia, vaikka sekin käyttö on toki tilanteen 
mukaan sallittua. Toiveemme on että paja innostaa 
yhdessä tekemiseen, ryhmäopiskeluun ja opintopiirien 
perustamiseen. Yhteisöllisyyden tunne ja ”piireihin” 
integroituminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
varmasti kohottavat motivaatiota ja tehostavat sitoutumista 
opintoihin. Tätä kehitystä kemian opiskelijoiden keskuudessa 
haluamme tukea. Kaverituki on monessa tilanteessa parasta 
opinto-ohjausta.  Pajaan on kuitenkin suunniteltu järjestää 
säännöllisesti myös opettajien ja ohjaajien päivystysvuoroja. 
Tämäkin on osa yhteisöllisyyden kehittämistä. Opintojen 

sujuminen tehokkaasti on opiskelijoiden ja opettajien 
yhteinen tavoite!

Kemiapajan välittömässä läheisyydessä on tietokoneluokka 
ja toisaalta tilava aula, joten alue tulee tarjoamaan 
hyvän ympäristön sekä tiedonhakuun, kirjoitustöihin 
että ryhmäopiskeluun. Kadun toisella puolella Kumpulan 
tiedekirjasto täydentää tarjontaa kirjastopalveluin ja 
lukusalein.

Kunhan vielä Kemiapajan varustus ja kalusteet saadaan 
kuntoon ja toimintaperiaatteet sovituksi, voidaan uusi 
opiskeluympäristö käyttöön. Toivottavasti saamme 
nähdä sen antavan runsaasti uutta potkua opiskeluun ja 
oppimiseen!

Kirjoittaja	 |	 professori	MiKKo	oivanen	

	 	 opetuKsen	KehittäMistyöryhMän	puheenjohtaja	

Kuvaaja	 |	 janne	salo
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Uusiutuva energia ja 
tutkimuksellinen opiskelu 
kemian opetuksessa
Syksyllä 2009 käsitellään uusiutuvaa energiaa yhtenä 
aiheena kemian opetuksen kurssilla Kemian opetuksen 
keskeiset alueet I. Aihetta opiskellaan EU:n suosittelemaa 
tutkimuksellisen opiskelun työtapaa (engl. inquiry-based 
learning) käyttäen.

Tutkimuksellinen opiskelu työtavassa lähdetään 
liikkeelle opiskelijoiden kysymyksistä aiheesta, 
opiskellaan pienryhmissä ohjauksessa useita tietolähteitä 
(kemian ja kemian opetuksen tieteelliset julkaisut, 
Internet) ja asiantuntijoita apuna käyttäen. Kurssilla 
yhtenä virittäytymislähteenä käytettiin kansallista 
luonnonvarastrategiaa.

Kurssin opiskeluaiheiksi muotoutui biomassa, 
biopolttoaineet, polttokennot, jätteet, kierrätys ja 
vetytalous. Aiheita käsitellään myös opetusnäkökulmasta 
ja opiskelijat testaavat aiheeseen liittyviä aktiviteetteja 
oppilailla koulussa LUMA- ja teknologiaviikolla marraskuun 
toisella viikolla, esittävät suullisesti tulokset sekä kirjoittavat 
aiheista raportit, jotka julkaistaan tarkastuksen jälkeen 
verkossa kiinnostuneiden käyttöön. Opetuskokeiluun kuuluu 
myös tutkimus, jossa tutkitaan uuden työtavan vaikutusta 
kemian oppimiseen sekä sen kiinnostavuutta.

EU:n suosittelema työtapa tutkimukselliseen opiskeluun

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf

Kansallinen luonnonvarastrategia

http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Kansallinen%20luonnonvarastrategia.pdf

Kirjoittaja	 |	 Maija	aKsela

»

»

Uutta kemian opetuksessa 
perusopetuksesta korkeakouluihin 
-kirja julkaistaan 15.12.
Kemian opetuksen keskuksen, Kemman, yhtenä tavoitteena 
on tukea kemian opetusta eri asteilla sekä sen tutkimusta 
Suomessa. Keskus on ollut organisoimassa valtakunnallisia 
Kemian opetuksen päiviä vuodesta 2006 lähtien.

Kemian opetuksen päivillä käsitellään ajankohtaisia kemian 
opetuksen aiheita ja kysymyksiä, tuodaan esille uusinta 
tietoa kemiasta ja sen opetuksen tutkimuksesta sekä 
esitellään uusia opetuksen materiaaleja ja tukipalveluja.

Kemian opetuksen päivistä on tehty kaksi symposiumkirjaa, 
jotka sisältävät sekä yleistajuisia artikkeleita eri asteilta että 
opetuksen tutkimusartikkeleita.

Kirjoittaja	 |	 Maija	aKsela
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Ensimmäinen kirja Uusia lähestymistapoja kemian 
opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin on 
julkaistu sekä verkkokirjana että painettuna kirjana, joka on 
saatavilla Yliopistopainossa.

Vuoden 2009 Kemian opetuksen päivien annista on 15. 
joulukuuta tulossa uusi kirja. Sen toimittavat MaiJa akSela 
ja JoHanneS Pernaa. Päivät järjestettiin Helsingin yliopiston 
kemian laitoksella ja teemana oli arkielämä, kokeellisuus 
ja työturvallisuus. Artikkelit julkaistaan sekä verkkokirjana 
että painettuna kirjana. Painettu kirja tulee saataville 
Yliopistopainon valikoimiin.

Yliopistopaino

http://www.edu.fi/pageLast.asp?path=498,530,8057,16770,81653

Kemian opetuksen keskus, Kemma

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

Kirjoittaja	 |	 Maija	aKsela

Views of Finland and training at 
VERIFIN’s Basic training course
Finnish Institute for Verification of the Chemical 
Weapons Convention (VERIFIN) has organized Basic 
training courses on the analysis of chemical warfare agents 
and related chemicals since 1990. The courses are targeted 
for chemists from developing countries and they are funded 
by the Ministry for Foreign Affairs of Finland. The course 

»

»

lasts three and a half months and is aimed for four trainees 
at a time. Until now 102 trainees from 64 countries have 
participated the 26 Basic training courses organiced so far.

Par ticipants of the 26th Basic training course having 
NMR-training, from left to right: Ph.D. Harri Koskela, Brian 
Mthupha, Simon Nandi Sunguti, Kurnia Pudji Har tono and 
John Tagaswire (standing)
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kUrnia PUdJi Hartono from Indonesia is a Chemical 
Engineer in the Indonesian Army. Kurnia says about living 
in Finland: This is first time I visit and live in Europe and 
Finland. During my stay in Helsinki I have got many new 
experiences. Finland is very different from Indonesia: 
weather, food, time, and many other things are different. 
The weather was the first problerm for me, since normally 
in Indonesia the temperature is 33–34°C and Finland at the 
moment below 0°C. Every time when I go outside, I should 
wear jacket, gloves, a hat, etc. My opinion is that the Finnish 
people are very polite and friendly. I have several times 
experienced that when I have had problems and asked help 
from someone that they like to help and are friendly. My 
opinion is that the Finns are very communicative .

The public transportation is very good: it is easy to get 
public transportation anytime and anywhere. We can check 
the time tables from YTV website when we want to use 
public transportation. Helsinki has many supermarkets and 
all the needs are easily fulfilled. Security services such as 
firebrigade or police are good, they will respond quickly if 
there is any need for them.

SiMon nandi SUngUti from Kenya tells about sweet Finland. 
Simon says: I am a Senior Government Chemist and as a 
first time visitor to Finland, I found a captivating ‘stillness’ 
about Helsinki and the Finnish people that intrigues me, 
being very different from the edgy, wildly exciting and 
bustling Nairobi, the capital city of Kenya, where I live and 

work. Helsinki is relatively small, half of Nairobi, giving 
it a cozy, safe feeling which made me get familiar with 
the layout of the city after just a few days! This was very 
comforting and re-assuring. At the same time there is an 
oddness about Helsinki which is almost indefinable e.g. the 
city architecture, just like the Finnish people, looks ascetic 
at first sight and not immediately appealing but it reveals 
its distinctive charm gradually and becomes a very special 
attraction; a clean and dust free environment; magnificent 
public transport system; time conscious, respectful, simple 
and amicable Finnish people and the unavoidable beautiful 
smiles of the Finnish ladies! Having lived in India and France 
when I was a university student in the late 80’s, I have felt 
a tremendous sense of accomplishment here in Finland. 
I am truly in love with Helsinki (albeit Finland) and after 
the great leap from Kenya to Finland, it is going to be a 
sad good-bye when I leave. …but I will always keep you 
(Finland) in my heart. 

Brian MtHUPHa from Swaziland says that he is a Laboratory 
Technician from the University of Swaziland, Chemistry 
Department. Brian tells: I am enrolled with VERIFIN for 
the Basic Training Course on Analysis and Verification of 
Chemicals related to the Chemical Weapons Convention, 
The course is running from 17 August 2009 to 27 November 
2009. 

I find the course very interesting and very much related 
to my work back home, especially the training on the 

use of GC and GC–MS, as my department will be buying 
both instruments in the near future. I also enjoyed the 
introduction on LC–MS and NMR. 

The VERIFIN instructors or scientists are very good in 
impacting their knowledge to us and found them to be 
highly skilled and they are professional when doing their 
job, I find myself to be very privileged to be attached in this 
institution.

Finally I also find the Finnish people to be very friendly, and 
they are always ready to help me to find my way through 
this big city of Helsinki.

JoHn tagaSwire from Uganda tells that he is a professional 
toxicologist qualified from UK. John continues: In my 
home country I am a university lecturer. I find the course 
organized by VERIFIN to be of very high quality. The 
instructors are international experts in the field of Chemical 
Weapons Convention analysis. The laboratory facilities are 
state of the art. The teaching is excellent and the staff is 
very supportive. They are able to impart knowledge even 
if one had no sufficient background. My participation in 
this course has been worthwhile for I have enhanced my 
analytical chemistry skills. I believe it has enriched my 
career and time here has been usefully spent.

Writer	 |	 vesa	häKKinen,	laboratory	Manager,	verifin	

photographer	 |	 Martin	söderströM
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Kemian opetus: Kemian 
oppimista pienryhmissä
Syksyn 2009 aikana on uudistettu kemian laitoksen 
ensimmäisen vuoden syksyn opetusta kemian laitoksen 
opetuksen kehittämistyöryhmän tuella.

Pääaineopiskelijoilla on ollut ensimmäistä kertaa 
mahdollisuus pienryhmäopetukseen Yleinen kemia 
I -kurssilla. Sivuaineopiskelijat ovat saaneet opetusta 
luentosaliharjoituksissa. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia 
pienryhmätyöskentelyn hyötyjä ja haasteita opiskelijan 
näkökulmasta. Ilmiötä selvitettiin survey-menetelmällä. 
Tutkimukseen osallistui 104 opiskelijaa kurssin 273 
opiskelijasta.

Pienryhmätyöskentelyn hyötyjä on tuotu esille runsaasti 
(yhteensä 25 luokkaa). Tehtävien tarkastaminen ja läpikäynti 
oli eniten mainittu luokka. Pientä ryhmäkokoa pidettiin 
hyvänä asiana. Opiskelijat pitivät myös hyvänä, että he 
uskalsivat pienryhmissä helposti kysyä. Rento ilmapiiri ja 
yhdessä pohtiminen tuotiin myös hyvinä asioina.

Kehitettäviä asioita on myös useita (yhteensä 33 luokkaa). 
Eniten toivotaan kehitettävän pienryhmätyöskentelyn 
ajankäyttöä. Laskuharjoitusten kulkuun tulisi kiinnittää myös 
entistä enemmän huomiota. Opiskelijat pitivät kehitettävänä 
asiana luentojen ja laskareiden yhtenäväisyyttä sekä niiden 
aikataulua. He myös toivoivat verkon hyödyntämistä 
vastausten esittämisessä.

Tutkimuksen tarkempi analyysi ja käsittely on meneillään. 
Tutkimustulokset julkaistaan ja niiden tuloksia 
hyödynnetään pienryhmätyöskentelyn kehittämisessä. 
Tutkimuksen toteutti kemian laitoksella toimiva Kemian 
opetuksen keskus, Kemma.

Kirjoittajat	 |	 juKKa	rautiainen	ja	Maija	aKsela

Kemian opetus: Ongelmaperus-
taista kemian kokeellisuutta
Epäorgaanisen kemian laboratorion ensimmäisen vuoden 
opiskelijoiden laboratoriotöissä kokeillaan ensimmäistä 
kertaa ongelmaperustaista lähestymistapaa. Kehittämiseen 
on myös liitetty tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää 
ongelmaperustaisen laboratoriotyön mielekkyys ja sopivuus 
kemian opiskeluun opiskelijan näkökulmasta.

Kurssin työt koostuvat kvantitatiivisista ja kvalitatiivisista 
töistä. Kvalitatiivisiin töihin kuuluu kolme analyysiä, joista 
yksi tehdään ongelmaperustaisesti ympäristöaiheeseen 
liittyen.

Työ toteutetaan seitsemän askeleen menetelmää soveltaen. 
Työhön kuuluu kaksi PBL-istuntoa ja yksi laboratoriotyö. 
Ensimmäisenä istuntopäivänä tutustutaan ja määritetään 
ongelma sekä luodaan kysymykset joihin halutaan 
vastaus. Opiskelijoilla on viikko aikaa tiedonhakuun ja se 
puretaan purkuistunnossa. Purkuistunnon jälkeen tehdään 

laboratoriotyö. Laboratoriotyöstä pidetään päiväkirjaa. 
Tutkimukseen kuuluu myös vertailuryhmä, joka tekee työn 
perinteisellä tavalla.

Tutkimustulokset julkaistaan myöhemmin ja niiden 
tuloksia hyödynnetään mielekkään kokeellisen opetuksen 
kehittämisessä. Tutkimuksen toteuttaa kemian laitoksella 
toimiva Kemian opetuksen keskus, Kemma.

Kirjoittajat	 |	 juKKa	rautiainen	ja	Maija	aKsela
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Laskennallinen kemia: 
Metaani – parafiinia, vai onko?
Metaania on maapallollamme niin paljon, että sitä 
riittäisi käyttöön vuosisadoiksi. Paitsi polttamiseen, sitä 
voitaisiin ehkä käyttää myös lähtöaineena synteeseissä.

Reaktiivisuus

Metaanin yhdessä muiden alkaanien kanssa katsotaan olevan 
parafiinia. Tämä yleisnimi tarkoittaa huonoa reaktiivisuutta.  
Vasta kuluvan vuoden aikana on esitetty, miten metaanista 
saataisiin metanolia sopivan platinakatalyytin avulla.

Energialähde

Metaania on metaaniklatraattina sekä valtamerien pohjalla 
että Siperian ikijäässä. Luoteis-Kanadassa sijaitsevan 
Mackenzie-joen pohjalla on niin paljon metaania, että se 
riittäisi koko Euroopan lämmitykseen moneksi sadaksi 
vuodeksi. Ongelmana on vain se, ettei vielä ole pystytty 
ratkaisemaan, miten metaani saataisiin kerättyä talteen.

Ympäristöongelma

Metaani on noin 20 kertaa pahempi kasvihuonekaasu 
kuin esimerkiksi hiilidioksidi. Jos maapallon lämpötilan 
noustessa metaani vapautuisi jääkahleistaan, maapallon 
lämpötilan nousu kiihtyisi entisestään.

Tutkimusta

Helsingin yliopiston kemian laitoksen epäorgaanisen 
kemian laboratoriossa tutkitaan laskennallisesti metaanin 
reaktiivisuutta sekä tuotteiden pysyvyyttä. Alustavat 
tulokset viittaavat siihen, että metaani saataisiin reagoimaan 
niin, että tuote on hyvinkin pysyvä. Alla on esitetty, millaisia 
konformeereja (A–D) metaani voi muodostaa joidenkin 
metallikationien kanssa. Suluissa on yhdisteen symmetriaa 
kuvaava symboli.

Kirjoittaja	 |	 MarKKu	sundberg

Materiaalikemia: 
Ympäristöystävällinen 
MUST-tutkimusprojekti

Helsingin yliopiston polymeerikemian laboratorio on 
osana EU:n rahoittamaa tutkimusprojektia MUST (Multi-
level protection of materials for vehicles by ”smart” 
nanocontainers). Yhteistyökumppaneina on useita Euroopan 
yliopistoja ja instituutteja sekä kymmenkunta yritystä. 
Projektin tavoitteena on tuottaa pinnoitemateriaaleja 
lentokone-, auto- ja laivateollisuuteen.  Lähtökohtana 
on lisätä jo markkinoilla oleviin pinnoitteisiin, liimoihin 
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Polymeerikemian laboratorion tutkija Jukka Niskanen tutkii 
nanokokoisen saven funktionalisoimista polymeereillä ja 
näiden käyttöä pinnoitemateriaaleina.

tai muihin komposiittimateriaaleihin nanosäiliöitä, 
joilla saadaan aikaan itsestään korjautuvia materiaaleja. 
Nanosäiliöihin varastoidaan aktiivisia aineita, jotka 
vapautuvat vaikkapa pinnoitteen naarmuuntuessa ja 
suojaavat pintaa pahemmalta vauriolta, kuten ruostumiselta 
sekä estävät halkeaman etenemästä. 

Lentokone- ja autoteollisuudessa käytetään edelleen 
myrkyllisiä kromaatteja korroosion estoon. Projektin 
tavoitteena on tuottaa materiaaleja joilla korvattaisiin näitä 
haitallisia yhdisteitä. Jos materiaalin käyttöikää saadaan 
samalla myös pidennettyä siinä olevista nanosäiliöistä 
vapautuvien aineiden avulla, säästöä syntyy myös 
huoltokustannuksissa. Tavoitteena onkin yhdistää eri 

suojamekanismeja yhdeksi pinnoitteeksi, joka korvaisi 
useamman käytössä olevan pinnoitteen.

Haluttuja mekanismeja ovat esimerkiksi veden ja 
syövyttävien anionien (kuten Cl-) sitominen nanosäiliöihin 
sekä vettä hylkivien aineiden vapautuminen nanosäiliöistä. 
Materiaalin tulisi reagoida siten että edellä mainitut 
suojamekanismit aktivoituisivat jo ensimmäisten 
mikroskooppisten vaurioiden ilmaantuessa pinnoitteeseen. 
Makroskooppisten vaurioiden eteneminen puolestaan 
estyisi nanosäiliöistä vapautuvien monomeerien avulla 
jotka polymeroituvat ympäristön vaikutuksesta, samalla 
kun toisista nanosäiliöistä vapautuvat korroosionestoaineet 
suojaavat pintaa korroosiolta.

Polymeerilla modifioitu nanokokoinen savi on lupaava 
kandidaatti nanosäiliöksi pinnoitteisiin. Montmorilloniitin 
(MMT) lamellaarinen rakenne tarjoaa mahdollisuuden 
varastoida uusia orgaanisia antikorroosioaineita 
lamellien väliin. MMT:n pinnassa olevat funktionaaliset 
ryhmät mahdollistavat polymeerien kiinnittämisen 
nanopartikkeleihin. Aiemmat tutkimukset osoittavat että 
käytetyt polymeerit ovat mekaanisesti kestäviä, oivallisia 
pinnoitteita.

Kuvaaja	 |	 saMi	hietala

Montmorilloniitin ((Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 + n 
H2O) rakenne. Lamellien välissä on vaihtuvia kationeja 
(esimerkiksi Ca2+, Na+) sekä vettä, jotka pitävät 
lamellaarisen rakenteen koossa.
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Radiaattori: Ohuita kalvoja 
suomalaisella kemian keksinnöllä
Radiaattori-tiedeohjelmassa haastateltavana ovat professori 
Mikko ritala ja FT eSa PUUkilainen Helsingin yliopiston 
kemian laitokselta. Toimittajana on SiSko loikkanen.

Ohessa olevassa mainoksessa on ohutkalvotutkimusta 
tekevää epäorgaanisen kemian laboratorion henkilökuntaa

http://www.yleradio1.fi/tiede/radiaattori/

Kirjoittaja	 |	 Maija	aKsela

»
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Vihreä kemia: Vedyn 
katalyyttinen hajottaminen
Vetyteknologia, vihreä kemia

Tulevaisuudessa hajautetut energiajärjestelmät 
mahdollistavat monia kestävän kehityksen 
energiaratkaisuja niin paikallisiin voimalaitoksiin kuin 
liikenteeseen. Vetyteknologiasta arvioidaan kehittyvän 
merkittävä fossiilisten polttoaineiden käyttöä korvaava 
energiamuoto. Vetyteknologian avulla voidaan tuottaa, 
siirtää ja varastoida energiaa. Primäärienergian tarvetta 
ei vetyteknologiakaan poista, mutta se on tehokas tapa 
tuottaa energiaa polttokennoissa ja lämpövoimakoneissa 
ilman hiilidioksidipäästöjä.

Täysin saasteeton ja hiilidioksiditon energian käyttö autoissa, 
lentokoneissa, laivoissa ja paikallisissa sähkövoimaloissa 
olisi kestävä ratkaisu ilmastonmuutoksen torjunnassa. 
Tarvittava primäärienergia voidaan tuottaa tuulivoimaloilla, 
valokennoilla ja aurinkoenergian lämpöä hyödyntävillä 
voimalaitoksilla. Primäärinen sähköenergia muutetaan 
vedyksi veden elektrolyysin avulla eli hajotetaan vettä 
vedyksi ja hapeksi. 

Ongelmana elektrolyysissä on ollut se huono hyötysuhde, 
vain noin 80 % sähköenergian kokonaismäärästä 
saadaan talletettua vetyyn. Tämä johtuu H2O molekyylien 
kemiallisten sidosten katkaisemiseen tarvittavasta 

korkeasta aktivoitumisenergiasta. Ongelmaan voida tarjota 
ratkaisu vihreän kemian avulla kehittämällä tehokkaita 
katalyyttejä, jotka merkittävästi alentavat elektrolyysin 
aktivoitumisenergiaa ja siten tehostavat reaktion 
hyötysuhdetta.

Eräs tämän hetken parhaista katalyyteistä on professori 
daniel noceran tutkimusryhmän MIT:ssä kehittämä 
kobolttikatalyytti, joka on pinnoitettu sähköä johtavan lasin 
päälle. Tällaisella elektrodilla voidaan tuottaa vetyä mm. 
tavallisesta merivedestä ennen näkemättömän pienellä 
elektrodijännitteellä, jopa alle 1,4 voltilla, ja lähes 100 %:
n hyötysuhteella. Tutkimus ei vielä ole johtanut käytännön 
sovelluksiin mutta se selvästi antaa osviittoja siihen että 
vihreällä katalyyttikemialla voidaan merkittävästi parantaa 
kemiallisten reaktioiden optimointia ja siten tuottaa raaka- 
ja lähtöaineita hyvin pienellä energiankulutuksella.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Elektrolyysi

http://www.tkk.fi/Units/AES/courses/crspages/Tfy-56.170_05/Raunio_Vedynvalmistaminen.pdf

http://peswiki.com/index.php/Directory:MIT:Daniel_Nocera:Catalytic_Electrolysis

Kirjoittaja	 |	 tutKija,	ft	erKKi	aitola	

	 	 Katalyyttilaboratorio	

	 	 epäorgaanisen	KeMian	laboratorio	

	 	 helsingin	yliopiston	KeMian	laitos

»

»
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Yhteistyötä Yleisradion kanssa
Lokakuun 2. päivä toimittaja, kemian DI SiSko loikkanen piti 
innostavan koulutuksen kemian laitoksen henkilökunnalle ja 
opiskelijoille aiheesta: Tutkimus tutuksi tiedotusvälineissä.

Sisko Loikkanen on toimittanut maankuulua Radiaattori-
tiedeohjelmaa Yleisradiossa vuodesta 1994.

Loikkanen kannusti meitä kertomaan tutkimustuloksista 
tiedotusvälineissä ja siten vaikuttamaan positiiviseen 
Kemiakuvaan. Koulutuksessa käsiteltiin sitä, miten kirjoittaa 
toimittajaa innostava lehdistötiedote omasta tutkimuksesta. 
Yksimielisesti totesimme koulutuksen jälkeen: tällaista 
koulutusta tarvitaan lisää!

Tilaisuuden jälkeen myös sovittiin useita haastatteluita 
Radiaattoriin. Tutustu Radiaattorin ohjelmiin, nettiradioon 
ja tallenteisiin Yleisradion verkkosivuilla.

http://www.yleradio1.fi/tiede/radiaattori/

Kirjoittaja	 |	 Maija	aKsela

»
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The Winter School in Theoretical 
Chemistry 2009
This year’s annual Winter School in Theoretical Chemistry 
will be held December 14th through 17th under the title 
Chemical Bonding. For online registration or more 
information on the lectures and the preliminary programme 
please visit on the website. The registration deadline is 
15.11.2009.

Note that 3 ECTS-credits can be obtained by students who 
opt to write an essay on one of this year’s Winter School 
topics.

http://www.chem.helsinki.fi/Info/WinterSchool/

Introducing Our Visiting Chilean 
Researchers: Raúl Mera and 
Sebastian Miranda
Sitting in the coffee room at the Laboratory for Instruction 
in Swedish I asked our visiting Chilean researchers raúl 
Mera (to the left in the picture) and SeBaStian Miranda a bit 
about their home university, their research, and their stay in 
Finland. I was planning on writing this up as an interview, 
with separate questions and answers. It would definitely 
have been an enjoyable read, I certainly enjoyed talking to 
these relaxed and intelligent men. I realize now, however, 

»

that I would have needed to record our conversation both 
to capture the mood as well as remember exactly who said 
what. So unfortunately this will be a rather bland summary 
of our original conversation.

Raúl and Sebastian are 3rd year PhD students of the faculty of 
chemical and pharmaceutical sciences (Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacéuticas) at the Universidad de Chile in 
Santiago. The university is by far the biggest in Chile, with 
14 faculties spread out over many different campuses and 
an estimated 8 000 students (Raúl’s estimate). 

Both Raúl and Sebastian have received a four year 
scholarship from the Chilean government and both work for 
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the same supervisor Fernando MendizaBal who incidentally 
worked with Pekka Pyykkö for a year as a postdoc at our 
laboratory. Their research centers around computational 
studies of metalloproteins. Raúl’s research focuses on if 
the binding of zinc to superoxide dismutase is decreased 
in its mutant forms. Some people believe that there may 
be a link between an impaired ability of SOD1 to bind zinc 
and the progressive and fatal neurodegenerative disease 
amyotrophic lateral sclerosis, Raúl explains. Sebastian 
studies the mechanism of homolysis of the bond between 
the 5’-carbon of the adenosyl moiety and the cobalt atom 
of coenzyme-B12 -dependent glutamate mutase. Somehow 
the binding of the substrate to the enzyme’s active site plays 
a key role in the Co-C homolysis, but the exact mechanism 
is still being researched.

Both men also got scholarships for their three month research 
stay at our laboratory. While Raúl was again sponsored 
by the Chilean government, Sebastian got a scholarship 
from their university. Their choice of research group was 
obviously affected by their supervisor’s good relationship 
to Pekka Pyykkö and the proficiency of our computational 
chemistry group. The good standard of living in Finland and 
the high international ranking of our university also guided 
their choice. They were interested in getting another point 
of view on how to do science. Thus Raúl and Sebastian 
arrived in Helsinki at the beginning of September.

Ofcourse I was also interested in what opinion Raúl and 

Sebastian had formed of Helsinki and Finland in general and 
inquired into what sightseeing they had managed to do so 
far. Sebastian joined a guided tour of Suomenlinna early on 
in his stay, and Raúl visited Tuomiokirkko. Plans still include 
a visit to the Uspensky cathedral and the Picasso exhibition. 
Coming from Punta Arenas, the world’s southernmost city, 
Raúl is also committed to seeing snow before he flies back 
to Santiago. Sebastian commented he has only seen snow 
a couple of times in his life. So for both of their sakes, let it 
snow in November!

Despite not having visited many tourist attractions, the 
men have formed a very favourable picture of Helsinki. They 
have done quite a bit of walking, and enjoyed the many 
pretty parks in Helsinki. The area around Töölönlahti was 
mentioned specifically. They feel Helsinki is a delightful 
combination of a big city and a town, where you could 
find anything you might need. They are also positively 
surprised by the general friendliness they’ve encountered 
and recounted one incident in particular, when they were 
approached by a Spanish-speaking Finn at a bus stop who 
they ended up amiably chatting with during the entire bus 
ride. 

And as for Raúl’s and Sebastian’s culinary experiences... 
Finnish chocolate is judged good.

Writer	 |	 anneKa	tuoMola	

photographer	 |	 anna	olszeWsKa

Universidad de Chile

http://www.uchile.cl/

ESR/NMR Free Radicals and Computational Chemistry 
group

http://mrcc.ciq.uchile.cl/

Uusi maisteriohjelma: 
Modeling Molecules 
and Nanosystems
Helsingin yliopiston kemian laitos on yhdessä Helsingin 
yliopiston fysiikan laitoksen kanssa perustanut uuden 
englanninkielisen maisteriohjelman Modeling Molecules 
and Nanosystems (MoMoNano). Ohjelma käynnistyy 
syyskuussa 2010 (hakuaika on marraskuun puolivälistä 
tammikuun loppuun). Se on tarkoitettu sekä suomalaisille 
että ulkomaalaisille kanditutkinnon suorittaneille 
opiskelijoille, ja arvioitu sisäänottomäärä on 10 opiskelijaa 
vuodessa.

MoMoNano keskittyy molekyylien ja nanosysteemien 
mallintamiseen. Tutkimuskohteet vaihtelevat atomitason 
ilmiöistä makromaailmaan, pienistä epäorgaanisista 
molekyyleistä suuriin biokomplekseihin, menetelmien 
kehittämisestä sovelluksiin. MoMoNanon kurssitarjonta 
kattaa laajalti laskennallisen molekyylitieteen eri osa-alueita. 

»

»
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Sen rungon muodostavat kemian ja fysiikan laitoksilla 
pidettävät laskennallisen fysiikan ja kemian kurssit, jotka on 
virtaviivaistetettu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Ohjelmaa 
varten perustetaan myös uusia kursseja.

”Koulukirjaopetuksen” lisäksi MoMoNanossa painotetaan 
aktiivisen tutkimuksen merkitystä. Opiskelijoiden 
tutkimustöiden tuloksia esitellään minikonferenssissa, 
johon kutsutaan myös alan johtavia kotimaisia ja ulkomaisia 
luennoitsijoita luennoimaan tutkimustuloksistaan. 
MoMoNanossa järjestetään myös erityiskurssi kokeellisista 
mittausmenetelmistä, jonka yhteydessä opiskelijat pääsevät 
käymään laboratorioissa – tarkoitus on antaa opiskelijoille 
yleiskuva mitä kaikkea on mahdollista mitata. 

MoMoNanolla on yhteispohjoismainen ulottuvuus: se 
tullaan liittämään osaksi yhteispohjoismaista laskennallisen 
kemian/fysiikan maisteriohjelmien konsortiota (NOCCOP 
– Nordic Master’s Program in Computational Chemistry 
and Physics), joka alkaa pyöriä syksyllä 2011. Helsingin 
Yliopiston lisäksi konsortioon kuuluu neljä yliopistoa 
kolmesta pohjoismaasta (Ruotsi, Norja, Islanti). MoMoNanon 
koordinaattorina toimii Janne Pesonen.

Kirjoittaja	 |	 janne	pesonen

Eeva-Liisa Alander 
GlaxoSmithKlinen 
kesäkurssille Englantiin
Lääkejätin opissa

Monikansallinen lääkeyritys GlaxoSmithKline (GSK) 
järjestää vuosittain yliopisto-opiskelijoille mahdollisuuden 
tutustua lääkeaineteollisuuteen. Viikon mittaisella kurssilla 
työskennellään laboratoriossa, mutta paljon aikaa käytetään 
myös tiimityöskentely- ja puhetaitojen opiskeluun, joita voi 
hyödyntää niin haastattelu- kuin esiintymistilanteissakin. 
Samalla kurssilaisille kerrotaan yleisesti, mitä GSK tekee ja 
millainen on lääkeaineen kehitysprosessi.

Alkuperäislääkkeitä ja rokotteita kehittävä ja 
valmistava GSK on järjestänyt suositun kurssin kemian 
tutkimuslaboratoriossaan Stevenagessa, Englannissa 
jo kuutena vuotena. Kansainväliselle kurssille valitaan 
lääkealasta kiinnostuneiden hakijoiden joukosta 
motivoituneimmat opiskelijat. Tämän vuoden kurssille 
valituksi tulivat ensimmäiset suomalaiset osallistujat 
– molemmat Helsingin yliopiston Kemian laitoksen 
opiskelijoita.

Neljännen vuoden opiskelija eeva-liiSa alander kuvailee 
syyskuussa pidetyn kurssin ohjelmaa intensiiviseksi ja 
mielenkiintoiseksi sekä kokemusta avartavaksi. Kurssilla 
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hahmottui laajempi kokonaisuus siitä, mitä lääketeollisuus 
on ja millainen työnantaja se voisi olla. Alander kertoo nyt 
ymmärtävänsä selkeämmin, minkälaisiin työpaikkoihin ja -
tehtäviin kemistiksi valmistuttuaan voi hakeutua: kemistin 
rooli ei rajoitu vain laboratorioon vaan kemian osaamista 
ja tieteen prosessien ymmärrystä tarvitaan aina hallinnossa 
asti.

Kurssin jälkeen Alander on entistäkin vakuuttuneempi, 
että orgaaninen kemia on juuri se ala, jolle hän haluaa 
erikoistua. Kurssilta välittyi selkeästi, että lääketeollisuus 
kaipaa palvelukseensa kemistejä, joilla on hyvä orgaanisen 
kemian perusosaaminen ja hallinta, sillä orgaanisten 
yhdisteiden syntetiikka on lääkeainekehittelyssä erittäin 
keskeisessä osassa. Orgaanisen kemian laboratoriollamme 
onkin pysyvä yhteistyösuhde GSK:n tutkimuslaboratorioon. 
Toiminta käynnistyi muutama vuosi sitten professori 
kriStiina wäHälän vierailtua kutsuttuna Stevenagessa 
keskustelemassa yhteistyön aloittamisesta. GSK myös 
ilmoittaa vuosittain Orgaanisen kemian laboratorioon 
uusista opiskelijahakukierroksista.

Ulkomaille mielivä Alander sai kurssilta myös muuten 
vahvistusta tulevaisuuden suunnitelmilleen. Sanavalmis 
ja määrätietoinen nuori nainen suuntasikin pian takaisin 
Englantiin, tällä kertaa Yorkin yliopistoon Erasmus-vaihtoon 
opiskelemaan orgaanista ja vihreää kemiaa kuluvaksi 
lukuvuodeksi.

Kirjoittaja	 |	 MoniKa	pohjoispää

Laskijakemistit haastettiin 
tutkijakoulun seminaarissa
Laskennallisten kemistien pitäisi auttaa ilmastotieteilijöitä 
kehittämään parempia malleja, sanoo professori Henrik 
kJærgaard Kööpenhaminan yliopistosta. Eri mallien 
antamat tulokset vaihtelevat paljon, mikä viittaa siihen, 
että malleista puuttuu jotakin tärkeää. 

Kjærgaard on laskenut, että ilmakehässä yleiset veden 
kompleksit H2O ∙ H2O, H2O ∙ N2 ja H2O ∙ O2 absorboivat 
merkittävästi Auringon säteilyä. Nykyiset ilmastomallit 
eivät hänen mukaansa ota näitä komplekseja huomioon 
millään tavalla.

Kjærgaard oli Nauvossa lokakuussa pidettyjen Laskemo-
päivien pääpuhuja. Valtaosan esityksistä pitivät Laskemoon 
kuuluvien laboratorioiden jatko-opiskelijat. Osallistujia tuli 
Helsingin yliopiston lisäksi Turusta, Oulusta ja Jyväskylästä. 

Laskennallisen kemian ja molekyylispektroskopian 
tutkijakoulu Laskemon johtaja on fysikaalisen kemian 
professori laUri Halonen.

Kuvateksti: Henrik Kjærgaardin mielestä ilmastomalleissa 
pitää tulevaisuudessa ottaa paremmin huomioon Maan 
säteilytasapainoon liittyvät laskennallisen kemian tulokset.

Kirjoittaja	 |	 teeMu	arppe	

Kuvaaja	 |	 teeMu	arppe
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Hanna Tanskanen valmisti väitöstutkimuksessaan uusia 
orgaanisia jalokaasumolekyylejä.

Nuori kemian tohtori 
Hanna Tanskanen Norjassa
Lue juttu kokonaisuudessa verkkolehti Luovasta

http://www.helsinki.fi/luova/2009/10/05/nuori-tutkija-hanna-tanskanen-jalokaasutkin-muodostavat-yhdisteita

Kuvaaja	 |	 teeMu	arppe

»

Åbo Akademin modernissa luentosalissa tohtori-
koulutettavaa Leena Malista ei esiintyminen jännittänyt.

VIII suomalais-venäläinen 
radiokemian symposium
Ajankohtainen radiokemian tutkimus Suomessa ja 
Venäjällä kohtasivat Turussa 4.–5.9.2009.

Suomalais–neuvostoliittolainen symposium järjestettiin 
ensimmäisen kerran Helsingissä vuonna 1990 
tarkoituksenaan kerätä yhteen radiokemistejä Suomesta ja 

Neuvostoliitosta ja näin luoda yhteistyötä ja saada tietoa 
mm. ympäristön radioaktiivisesta kontaminaatiosta silloin ei 
niin avoimesta naapurista. Helsingin yliopiston radiokemian 
laboratorio on ollut tähän asti päävastuullisena Suomessa 
järjestetyistä symposiumeista. Tänä vuonna symposiumin 
pääjärjestäjänä toimi Turku PET Centre. 

Tilaisuus oli organisoitu Åbo Akademin omistamaan entisen 
rautatehtaan Arkenin kortteliin Aurajoen rannalle. Arkenin 
upea atrium tarjosi erityisesti posteriesittelyyn avoimen ja 
valoisan tilan. Tilaisuus koostui luentojen ja posteriesitysten 
lisäksi vierailumahdollisuudesta Turun PET Centreen ja 
yhteisestä illallisesta osallistujien kesken. 
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Tohtorikoulutettava Nina Huittinen (etualalla) tarkastelee 
symposiumin abstraktikirjan sisältöä juuri ennen omaa 
esitysvuoroaan.

Radiokemian tutkimuksen ollessa laaja-alaista myös 
symposiumin aihealueet kuvastivat hyvin nykypäivän 
kiinnostuksenkohteita. Aihealueet oli jaettu seuraavasti: 
Ympäristön radioaktiivisuus ja radioekologia, 
Ydinjätteiden käsittely ja loppusijoitus, 
Radiofarmaseuttinen kemia, Aktinidien kemia, 
Ydinjätenuklidien kulkeutuminen geosfäärissä 
ja viimeisenä luentosarjana Yleinen ja analyyttinen 
radiokemia. Helsingin yliopiston radiokemian laboratorion 
henkilökuntaa ja jatko-opiskelijoita jakautui myös tasaisesti 
osallistumaan jokaiseen aihealueeseen: abstrakteja 
symposiumiin nimittäin lähetettiin 18 kappaletta.

Tieteellisen annin laadusta vastasi lautakunta, jonka 
puheenjohtajan toimi Turun yliopiston radiokemian 
professori oloF Solin ja muita jäseniä olivat Helsingin 
yliopiston radiokemian professori JUkka leHto, Venäjältä 
akateemikko BoriS MyaSoedov (Russian Academy of 
Sciences) ja tohtori StePan kalMykov (Lomonosov Moscow 
State University). Sihteerinä toimi Sarita ForSBack Turun 
yliopistosta. 

Helsingin yliopiston radiokemian jatko-opiskelijat FM nina 
HUittinen ja FM leena Malinen kokivat symposiumissa 
ensimmäisen tieteellisen suullisen esitelmän kasteen. 
Tieteellistä esiintymistä ja opponointia oli harjoiteltu 
kuluvan vuoden varrella radiokemian jatko-opiskelijoiden 
perustamassa jatko-opiskelijaseminaareissa. Huittinen ja 
Malinen molemmat esiintyivätkin symposiumissa varmasti ja 
päättäväisesti. Huittisen keskittyi esitelmässään kuvaamaan, 
kuinka analyyttisen mittausmenetelmän – laserindusoidun 
fluoresenssispektroskopian (TRLFS) – avulla voidaan tutkia 
curiumin sorptiota kaoliniittiin ja gibbsiittiin. Esitelmä 
kuului luentosarjaan ydinjätenuklidien kulkeutuminen 
geosfäärissä ja tulevan väitöskirjan tarkoituksena on saada 
tietoa molekyyliskaalan vuorovaikutuksista kolmenarvoisten 
aktinidien sitoutumisessa kallioperässä. Malinen puolestaan 
keskittyi puheessaan ydinjätteiden käsittelyyn ja erityisesti 
haitallisen radioaktiivisen koboltin poistamiseen 
jäteliuoksista. Malinen oli työssään vertaillut koboltti-EDTA-
kompleksien hajotusta käyttämällä hapetusmenetelmää 
ja selektiivistä ioninvaihtoa. Molempien tutkijoiden työn 
tulokset ovat saavuttaneet tieteellisen uutiskynnyksen.

Tohtorikoulutettava Nina Huittinen palkittiin Nuoren 
tutkijan -mitalilla Turussa järjestetyssä Suomalais-
venäläisessä symposiumissa.

Malisen tutkimustulokset on julkaistu lehdessä Water 
Science and Technology ja osa Huittisen esittämistä 
tuloksista on julkaistu lehdessä Journal of Colloid and 
Interface Science. Symposiumin tieteellisestä laadusta 
vastaava toimikunta palkitsi vielä lopuksi Huittisen Nuori 
tutkija -mitalilla.

Kuvaaja	 |	 Miia	pehKonen

Kemiauutiset



Alumnitoiminta

Antti Lignell: 
Kumpulanmäelta Kaliforniaan
On lottovoitto syntyä Suomeen – sanotaan. Tällä 
sanonnalla useasti parodioidaan joko Kelan järjestelmien 
monimutkaisuutta tai kiroillaan palkkakuitissa olevaa brutto- 
ja nettopalkkojen välista erotusta. Pidempiaikainen muutto 
ulkomaille pysäyttää helposti miettimaan lausahduksen 
merkitystä ja omia kulttuurisia juuriaan. Olen aina pitänyt 
itseäni kansainvalisena ihmisenä, joka helposti ihastuu 
vieraiden kulttuurien eksotiikkaan. Yllätyksekseni törmasin 
tilanteeseen, missä kotonamme Los Angelesissa piirsimme 
lasten kanssa siniristilippuja suomalaisuuden päivänä. 
Samana iltana kuuntelin Jääkärimarssia nauttiessani 
lasin punaviinia suomalaisuutemme kunniaksi. Asioiden 
todellisen arvon tajuaa vasta kun niistä joutuu elämään 
erossa. Löysin itsestäni pienen patriootin vaikka olenkin nyt 
virallisesti ekspatriaatti!

Erityisesti lähivuosina monilla suomalaisilla on ollut 
voimakas mielipide Amerikasta ja aina tämä ei ole ollut 
pelkästaan positiivinen. Perinteisesti on ajateltu, että 
amerikkalaiset ovat itsekkäitä ja käyttävät luonnonvaroja 
säästelemättä hyväkseen. Harvoina positiivisina 
asioina amerikkalaisesta järjestelmästä on muistettu 
mainita matala verotus. On ollut yllättävää ja vähän 
humorististakin todistaa nämä kummatkin väitteet 
vääriksi. Ympäristöajattelu ja hybridiautojen suuri määrä 
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yllättivat jo ensimmäisina viikkoina. Valitetavasti myos 
normaaliansioisen palkkakuitista löytyy hyvin samanlainen 
veroprosentti kuin Pohjolassakin – ja esimerkiksi asunnon 
kiinteistöveron suuruus on noin kaksinkertainen Suomeen 
verrattuna. Siis hyvästi ennakkoluulot!

Kalifornialaiseen työkulttuuriin kuuluu vahvasti uusien ja 
ennakkoluulottomien ideoiden arvostus. Tämä yhdistettynä 
kunnianhimoon ja ahkeruuteen on ollut todennäköinen syy 
paikallisten yritysten ja tutkimuslaitosten menestymiseen. 
Käynnistäessa tietokoneeni ruudulle aukeaa Google-
hakukoneen selainikkuna. Koneeni mikroprosessorin 
valmistaja on Intel ja kotelon päällä komeilee HP:n logo. 
Voiko olla sattumaa, etta kaikki nämä yritykset ovat juuri 
Kalifornialaisia? Myös tiedemaailmassa on tehty rohkeita 
päätöksia. Jokunen vuosi sitten veden spektrin mittaamista 
vieraan planeetan pinnalta pidettiin lähinna otteena 
Hollywood-elokuvan käsikirjoituksesta. Nyt tämä kaikki on 
totisinta totta. NASA:lla on kaksi toimivaa mönkijaa Marssin 
pinnalla ja kolmas laukaistaan matkaan ensi vuonna. Myös 
muita aurinkokunnan kohteita on työn alla ja ajatuksia 
riittää jopa lähiaurinkokuntien valloituksiin asti. Tämä kaikki 
vaatii toki hurjan määrän ponnistelua ja pääomaa, mutta en 
ainakaan itse uskaltaisi naille suunnitelmille naureskella.

On ilo nähdä, etta tiedetiimimme tutkijoista yli puolet on 
ulkomaiden kansalaisia. Myös Suomen yliopistojen tulisi tehdä 
kaikkensa ulkomaalaisten huippututkijoiden ja opiskelijoiden 
rekrytoimiseksi. Omilta maisteriopiskeluajoiltani en muista 

yhtään ulkomaalaista kurssikaveria. En usko, että ulkomailla 
Suomea pidetaan tylsänä paikkana elää ja asiaa on hankala 
selittaa vaikealla kielellakaan kun lahes kaikki suomalaiset 
puhuvat sujuvasti englantia. Helsingin yliopisto on sijoittunut 
hyvin kansainvälisissä yliopistovertailuissa ja eräilla aloilla 
toimii maailmankin mittakaavassa parhaimmistoa olevia 
tutkimusryhmia. Mutta matkaa huipulle vielä on, esimerkiksi 
Kalifornian teknillisesta yliopistosta (Caltech) on voitettu 
32 Nobel-palkintoa. Tämän tekee viela vaikuttavammaksi 
koulun suhteellisen pieni koko. Perus- ja jatko-opiskelijoita 
on yhteensa vain 2 100 ja esimerkiksi lääketieteellinen 
tiedekunta puuttuu kokonaan.

Mielestäni Amerikassa osataan myös käyttää ihmisten 
voimavarat oikein. Ikärasismia ei oikeastaan tunneta tai 
ainakin se on vahaista. Esimerkiksi ansioluetteloihin on lähes 
kiellettyä liittää syntymäaikaa. Valintaprosesseissa ratkaisee 
henkilön kokemus ja aikaansaannokset. Itse olen vielä melko 
nuori (kirjoitan tätä juttua 32-vuotissyntymäpäivänäni), 
mutta ikää tulee varmasti lisää ja jokainen meistä voi olla 
työuralla tilanteessa jolloin uuden työpaikan haku tulee 
ajankohtaiseksi. Paikallisella työuralla on myos joustoa, eli 
akateemiselta uralta on mahdollista siirtya yritysmaailmaan 
ja päinvästoin.

Suomalainen yhteiskunta näyttää Kaliforniasta käsin 
pienelta ja onnelliselta mallimaalta, eraanlaiselta Shangri-
La:lta. Ainoastaan viikonloppuoisin Suomen suurten 
kaupunkien keskustoissa paasee helvetti irti, kun vaki valuu 

baareista kadulle. Kuten monesti sanotaan, yhteiskunnan 
kehittyneisyytta ja elintasoa kuvaa parhaiten se kuinka 
valtio huolehtii heikoimmistaan. Suomalaista sosiaalihuoltoa 
ja terveydenhoitoa ei voi kuin ihailla. Yhdysvallat on 
valitettavasti viimeinen teollistunut hyvinvointivaltio, 
jossa nama asiat eivat ole kunnossa. Kehaisin kerran 
Amerikkalaiselle ystavalleni Suomen ilmaista koulutusta 
ja terveydenhuoltoa. Sain hanelta vastaukseksi tokaisun: 
”niin Suomessahan on vallalla sosialistinen jarjestelma”. 
Nain jo mielessani hanen ajattelevan punalippujen liehuvan 
Helsingin kauppatorilla ja tein kaikkeni selittaessani hanelle 
pohjoismaalaisen hyvinvointivaltion konseptia.

Kirjoittaja	 |	 antti	lignell

Kirjoittaja on väitellyt Helsingin yliopiston kemian laitok- 
selta ja tyoskentelee nykyään tutkijana NASA:n Jet 
Propulsion Laboratoriossa, Kalifornian teknillisessa 
yliopistossa (Caltech). Kaikki mielipiteet ovat kirjoittajan 
omia, eikä niillä välttämättä ole mitään tekemistä NASA/
JPL:n virallisen linjan kanssa.
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Kemian alumnien päivä 
11.3.2010
Jos olet valmistunut Helsingin yliopiston kemian laitok-
selta, niin tämä kutsu koskee Sinua.

Alumni tulee latinan sanasta alumnus (fem. alumna), 
joka tarkoittaa kasvattia ja suojattia. Perusmuodot 
ovat alumnus (mask.) ja alumna (fem.), ja niiden 
monikkomuodot ovat alumni (mask.) ja alumnae 
(fem.). Englantilaiseen sekä sitä kautta myös 
suomalaiseen kielenkäyttöön alumni on vakiintunut 
tarkoittamaan yliopistosta tai korkeakoulusta 
valmistuneita miehiä ja naisia

– Helsingin yliopiston verkkosivut

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta järjestää 
nimittäin ensimmäisen oman alumnipäivänsä. Päivä 
järjestetään torstaina 11.3.2010 Physicumissa, Exactumissa 
ja Chemicumissa.

Juhlan työnimenä on tällä hetkellä Kumpulan 
tiedekampuksen alumnipäivä – Tiedettä parhaassa 
seurassa. Alumnipäivää on kaavailtu tulevaisuudessa 
järjestettäväksi kerran kahdessa vuodessa.

Alumnit saavat tietoa uudesta tieteellisestä tutkimuksesta, 
oman laitoksen kuulumisista sekä tapaavat vanhoja 
ystäviään ja opettajiaan.

Alumnipäivän idea on, että ensin alumnit osallistuvat 
yhteiseen avaustilaisuuteen, jonka jälkeen hajaannutaan 
opiskeluaikaisille laitoksille. Laitostilaisuuksien jälkeen 
keräännytään yhteiseen cocktail-tilaisuuteen.

Liity kemian alumniverkostoon

http://www.helsinki.fi/alumni/alumniverkosto.html»

Orgaanisen kemian tulevat 
väitökset
11.12.2009

Enzyme Molecular Choreography 
– Studies of Soluble Inorganic Pyrophosphatases 
FM eSko okSanen

18.12.2009

NMR Spectroscopy of Multi-Domain Proteins: 
Immunoglobulin-Like Domains of Human Filamin A 
FM oUti koSkela

Väitös: Pertti Elo
Epäorgaanisen kemian tutkija Pertti Elo väittelee 
aiheesta ”Polymerization of Ethene and Branched 
α-olefins with Group IV Metal Complexes Bearing 
Nitrogen- and Oxygen-Based Ligands”.

Muoveista valmistettuja materiaaleja käytetään useissa 
eri sovelluksissa ja kohtaamme niitä enenevässä määrin 
jokapäiväisessä elämässämme. Suurin osa käytetyistä 
muoveista tuotetaan katalysoiduissa matalapaine 
prosesseissa. Tuotetun muovin ominaisuuksiin voidaan 
vaikuttaa sekä prosessi-olosuhteilla että katalyytin valinnalla. 
Tästä syystä paljon voimavaroja sekä teollisuudessa 
että akateemisessa tutkimuksessa on suunnattu uusien 
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katalyyttien kehittämiseen. Tavoitteena on kontrolloida 
polymeerin, muovin raaka-aineen, rakennetta ja sitä kautta 
kehittää uusia tuotteita hyvinkin spesifisiin sovelluksiin. 

Tutkimuksessa joka on tehty tätä väitöskirjaa varten, 
on keskitytty uusien, helposti muokattavien katalyytti-
kandidaattien valmistamiseen. Tavoitteena oli, että 
muunneltavuuden avulla voidaan vaikuttaa tuotetun 
polymeerin rakenteeseen ja ominaisuuksiin. Väitöskirja työn 
aikana valmistettiin useita uusia yhdisteitä joita käytettiin 
katalyytteinä eteenin polymeroinnissa. Katalyytti-rakenteen 
muokkauksen havaittiin todella vaikuttavan tuotetun 
polymeerin rakenteeseen. 

Uusien katalyyttien kehitystä on hidastunut se tosiasia, 
että hyvän katalyytti-kandidaatin rakennetta on vaikea 
ennustaa. Tästä syystä viimeisen vuosikymmenen aikana 
katalyytti-kehityksessä on otettu käyttöön uusia tekniikoita, 
jotka käyttävät täysin automatisoituja laitteistoja. Näiden 
tekniikoiden avulla on mahdollista hyvin nopeasti vertailla 
eri katalyyttejä ja eri olosuhteita. Näitä tekniikoita käytettiin 
yhdessä tämän väitöskirjan osajulkaisussa. Työssä vertailtiin 
useita katalyyttejä ja lisäksi valmistettiin useita erilaisia 
polymeerejä joiden ominaisuuksia voitiin kontrolloida 
katalyytin valinnalla ja olosuhteita muokkaamalla.

Lisätietoja väitöskirjasta

https://oa.doria.fi/handle/10024/47211

Tutkija Pertti Elo

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

»

»

Väitös ammoniumnitraatti- 
pitoisista lannoitteista
Puhdasta ammoniumnitraattia käytetään sekä räjäh-
dysaineena että lannoitteena. Pelkästään lannoitteena 
sitä käytetään maailmanlaajuisesti noin 20 miljoonaa 
tonnia vuodessa. Laatu- ja turvallisuustekijät ovat 
erityisen tärkeitä ammoniumnitraattipitoisten lannoit-
teiden valmistuksessa, varastoinnissa, kuljetuksessa ja 
käytössä.

FL Harri kiiSkin 28.10.2009 tarkastettu väitöstutkimus 
käsittelee tärkeimpiä ammoniumnitraatin sekä 
ammoniumnitraattipitoisten lannoitteiden laatu- ja 
turvallisuusominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä.

Ammoniumnitraatin lannoite- ja räjähdysainelaadun 
eroavaisuutena on sen tilavuuspaino ja huokoisuus. 
Lannoitekäyttöön valmistettu tuote tehdään jo 
valmistusprosessissa lujaksi, ja sen tilavuuspaino on 
korkea. Räjähteeksi tarkoitettu tuote taas tehdään 
huokoiseksi, ja sen tilavuuspaino on tehty alhaiseksi sen 
räjähdysominaisuuksien parantamiseksi. Lannoitelaatu ei saa 
räjähtää EU-direktiivissä mainitussa testimenetelmässä.

Väittelijän mukaan on tärkeää osata hallita 
valmistusprosessin olosuhteet sekä tuotteen käsittely ja 
varastointi. Turvallisuuden vuoksi on tärkeää hallita tuotteen 
tiheys. Väitöstutkimuksen mukaan tuotteen tilavuuspainolla 

on suurempi merkitys turvallisuuteen kuin aiemmin on 
ajateltu. Tuloksen mukaisesti tuotteen tilavuuspainoa 
voidaan käyttää aikaa vievän räjähtämättömyystestin sijaan 
ammoniumnitraattituotteen turvallisuuden arviointiin 
kuljetuksen tai varastoinnin aikana.

Ammoniumnitraattiin liittyvät 
onnettomuudet

Ennen 2000-lukua ammoniumnitraattilannoitteella tapahtui 
vähän onnettomuuksia, Ranskan Toulousen lannoitetehtaan 
räjähdystä lukuun ottamatta. Kuitenkin viimeisen 10 vuoden 
aikana ammoniumnitraattiin liittyneissä onnettomuuksissa 
on kuollut 52 ja loukkaantunut 2500 henkilöä.

Mahdollinen vahinko lannoitetuotannossa on prosessissa 
olevan tuotteen ylikuumeneminen reaktorissa tai 
kuivausrummussa. Seurauksena on lannoitteen nopea 
terminen hajoaminen, jolloin muodostuvia kaasuja ei saada 
pois tuotantotilasta. Tapahtuneiden suuronnettomuuksien 
syitä tutkittaessa tyypillisiä palon aiheuttajia ovat olleet 
hitsaustyöt, hautautuneet lämpölähteet tai sähkölaitteista 
alkaneet palot.

Niin sanottujen seoslannoitteiden (alle 80 prosenttia 
ammoniumnitraattia) varastopaloissa ei ole räjähdysriskiä. 
Muodostuneiden kaasujen vuoksi on näissäkin 
onnettomuuksissa kuitenkin evakuoitu paljon ihmisiä. 
Ihmishenkien menetyksiä ei ole ollut. Suomessa 
on perinteisesti käytetty seoslannoitteita, joiden 
ammoniumnitraattipitoisuus on alle 80 prosenttia.
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Ammoniumnitraattipitoisten lannoitteiden 
laatu

Kun ammoniumnitraattia sisältäviä lannoitteita kuljetetaan 
tehtaalta tiloille, varastoidaan ja levitetään peltoon, 
fysikaalinen laatu on ratkaiseva tekijä. Tavallisimpia 
laatuongelmia ovat pölyäminen ja paakkuuntuminen. Nämä 
ongelmat liittyvät myös toisiinsa, sillä pölyävät lannoitteet 
paakkuuntuvat helposti, jos pöly pääsee kostumaan. 
Kosteuden ja lämpötilan välittämänä kiinteässä olomuodossa 
tapahtuu fysikaalis-kemiallisia reaktioita ja muutoksia, jotka 
aiheuttavat lannoiterakeen turpoamista, heikkenemistä ja 
edelleen paakkuuntumista sekä pölyämistä.
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Jouluiset jäälyhdyt
Jippo-verkkolehti tarjoaa mukavan ja kauniin 
elämyksen: Jouluiset jäälyhdyt

Joulua odotellessa voit koristella pihan kauniilla itsetehdyillä 
jäälyhdyillä. Jäälyhtyjen teko vaatii sopivan viileää säätä, 
mutta onnistuu tarvittaessa myös pakastimella.

Ohjeet jäälyhtyjen tekemiseen

http://www.helsinki.fi/jippo/teemat/jouluiset-jaalyhdyt»

Kemian joulukalenteri
Iloa joulun aikaan!

Kemian joulukalenteri

http://www.julenskemikalender.se/kalender_fi.html»
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