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EDITORIAL

HELLO ALL
CHEMISTRY
FRIENDS!

W

elcome to the eight annual
issue of Chemistry News!
Despite a big reorganization within the Faculty of Science,
we believe that the Department of
Chemistry is stronger than ever, and
we are moving towards even higher
quality of teaching and research. This
you will for sure realize if you just
take a moment to read the great stories collected in this annual issue.
In this issue, the main topics
appeared to be strongly related to
chemistry in disciplines. The new
teaching programs started last fall,
and the multidisciplinarity and digitalization within programs and the
courses is obvious. The BSc, MSc, and
PhD programs link together a broad
field of sciences and we are sure that
this required change will improve the
profile of the University of Helsinki
as one of world’s leading multidisciplinary educational and research universities.
The students well-being is one of our most
important focusing areas. In this issue some
first year students wanted to share their opinions, feelings, and attitudes towards the studies
and the atmosphere in Kumpula Campus. Internationalization is another highly current focusing area in the Faculty of Science. We have a
growing number of international students and
during this spring semester, much focus will be
on the development of a new English BSc program that most probably will start already in the
fall of 2019.
Some of our research personnel, collaborating partners, and alumni are introduced in this
issue, and you will also learn about the chemistry views of some of our leading industries in
the multidisciplinary field of chemistry and sustainability.
We wish you many enjoyable moments with
these chemistry related stories.

The Department
of Chemistry is
stronger than
ever, and we are
moving towards
even higher quality
of teaching and
research.

Maiju Tuomisto & Susanne Wiedmer
chief editors

Chemistry News is also available online!
www.helsinki.fi/en/faculty-of-science/
chemistry-news-magazine
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OPENINGS

DEPARTMENT
OF CHEMISTRY
LOOKS AHEAD

W

e are experiencing a period
of continuous changes and
reorganizations. Just recently,
the research teams in the Department
of Chemistry were collected under new
research programs. In the beginning of
2018 the Faculty of Science was restructured. The latter change mainly affects
the finances of the Chemistry Department. All the activities of the Department continue as earlier, except the fact
that the departments no longer have
any boards. The department board was
a committee consisting of professors,
students, and representatives of other
personnel. An important function of
this committee was to accept the Master theses, this duty is now given to the
new Master programs. In addition, the
committee was a forum for information
exchange. Losing this forum was unfortunate and we need to work out other
means for continuing and increasing the
speed of information inside the Department.
During the Faculty reorganization our
neighbor institute, Department of Physics, was divided into the Department of
Physics and the Institute for Atmospheric
and Earth System Research (INAR). This
means that the Department of Chemistry

6
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is now the biggest unit within the Faculty
of Science.

In addition to recruiting
new innovative
personnel, we also
want to attract good,
motivated students.
NEW MASTER PROGRAMS started in the
fall term of 2017. With great interest
we follow the success of the new curricula. New courses are being developed, such as a massive open online
course (MOOC) on basic chemistry. The
course is arranged in collaboration with
Viikki Campus. Another example of new
courses under construction is the one
concerning chemicals legislation; this
course is created in collaboration with
the Chemical Industry Federation. Up to
now it has been possible to study chemistry in English on Master and PhD levels but now, an English speaking Bachelor program is planned for all students in
the Faculty of Science.

We are hiring several new professors
in chemistry! Markku Vainio, a new professor in physical chemistry, just started
his job in early 2018. A new professorship in soft matter chemistry has been
launched, and a new professor will also
be hired in inorganic materials chemistry, as well as in radiochemistry. The
new professors will offer the Department a nice facelift! It should be mentioned, that the number of applicants to
each professorship was high. Most of the
applicants were foreigners from all parts
of the world, clearly indicating that our
university and the Department of Chemistry are attractive research and teaching units.
In addition to recruiting new innovative personnel, we also want to attract
good, motivated students. Many youngsters experience chemistry in the ChemistryLab Gadolin. However, we are continuously looking for new ways of getting
the attention of young people who are
about to choose their future field. This
is why a limited number of this issue
of Chemistry News is also delivered to
near-by schools.
Heikki Tenhu
Head of the Department of Chemistry
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OPINTO-OHJELMAT

UUDISTUKSIA
UUDISTUSTEN
JÄLKEEN
KUVA VEIKKO SOMERPURO

H

uomasin, että olen viimeisenä viitenä vuotena kirjoittanut Kemiauutiset-lehteen lähinnä valtakunnallisesta korkeakoulujen valintajärjestelmän
uudistamisesta ja Helsingin yliopiston
kandi- ja maisteriohjelmat uudistaneesta
Iso pyörä -hankkeesta. Muita aiheita ei
juuri ole mukaan mahtunut. Tämä kuvaa
osaltaan sitä, miten pitkäjänteistä ja työlästä koulutusjärjestelmien kokonaisvaltainen uudistaminen on. Laaja uudistus
vaatii vuosien huolellisen valmistelun,
samoin toiminnan mukautuminen näihin uudistuksiin. Uudistusten vaikutukset tulevat kunnolla näkyviin vasta muutaman vuoden kuluttua.
Opetusalan isojen hankkeiden rinnalla
on Helsingin yliopistossa toki tapahtunut paljon muutakin. Työntekijöitä ovat
rasittaneet esimerkiksi rajut budjettileikkaukset, niistä seuranneet henkilöstövähennykset ja organisaatiojärjestelyt sekä
yliopiston hallintorakenteen muutokset.
Kuitenkin koko ajan on pitänyt huolehtia
normaalista toiminnasta eli tutkimuksen
ja opetuksen kehittämisestä, myös käytännön toiminnan tasolla. Siksi jopa opetusohjelman uudistaminen on ollut tällä
kertaa poikkeuksellisen raskas prosessi.
Mutta mitä tehdä seuraavaksi, kun
uudet opetusohjelmat ovat nyt alkaneet ja uudistettu valintajärjestelmäkin
on ollut käytössä jo kolme vuotta? Valmistaudumme tietenkin valintauudistuksen seuraavaan vaiheeseen ja suunnittelemme uusia koulutusohjelmia! Nykyään
muutos ei enää ole uutta, vaan normaalitila.

8

kemiauutiset keminyheter chemistrynews

Tavoitteena onkin
saada opiskelijoita
yhä enemmän
mukaan aktiivisiksi
toimijoiksi Kemian
osastomme opetusja oppimisyhteisöön.

YHTEISEN SÄHKÖISEN hakujärjestelmän
myötä aloitettu ja kolme vuotta sitten
toteutettu korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen on herättänyt kovasti
keskustelua. Aihe kiinnostaa hakijoita ja
yleisöä. Etenkin ensikertalaiskiintiöt ovat
hämmentäneet ja saaneet hakijat jopa
taktikoimaan välivuosilla, jotta oma kiintiöpaikka säilyisi. Kemian ohjelmassa
uudistuksen vaikutukset ovat olleet
melko lailla ennakoituja. Välivuosien
suosion huomaa siitä, että moni kemian
ohjelmaan hyväksytty jättää saamansa
paikan vastaanottamatta ja jää mieluummin viettämään välivuotta ja odottamaan
seuraavaa valintakierrosta. Toissa syksynä vain puolet 100 opiskelijan valintakiintiöön valituista otti paikan vastaan.
Viime syksynä tilanne muuttui paremmaksi, kun aloittavia opiskelijoita oli jo
75. Hakijat oletettavasti tottuvat vähitellen uuteen järjestelmään. Toivomme,
että entistä paremmin harkittu opintojen
aloitus johtaa myös hyvään opiskelutu-

lokseen ja tutkinnon todelliseen suorittamiseen. Merkittävin kysymys ei olekaan
valintajärjestelmä sinänsä, vaan se, että
ensisijaisesti Kemian kandiohjelmaan
pyrkiviä on selvästi vähemmän kuin toivoisimme.
Valintajärjestelmän seuraavassa kehitysvaiheessa tavoitteena on lisätä yleisesti ylioppilastutkinnon painoarvoa
ja muokata valintakokeita niin, että ne
eivät suosisi pitkäaikaista pänttäämistä.
Todistusvalintaa varten on kehitetty pisteytystyökalu, jonka avulla arvosanojen
merkitys saadaan samankaltaiseksi eri
hakukohteissa. Matemaattisten aineiden valinnat noudattavat jo nykyisin
näitä kahta periaattetta. Meillä on kokemusta yhteisestä valtakunnallisesta pistetaulukosta, eikä valintakokeita ole enää
muutamaan vuoteen järjestetty kuin
ei-ylioppilaille. Vuonna 2020 vastaavat
käytännöt tulevat leviämään muillekin
koulutusaloille.

KEMIAN ALAN OPINTO-OHJELMAT
UUSI MIELENKIINTOINEN HANKE opetuksessamme on kansainvälinen englanninkielinen Science-kandiohjelma.
Sitä ideoimme yhteistyössä matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelytieteen
kanssa. Tavoitteena on saada ohjelma
käynnistettyä jo syksyllä 2019. Kandiohjelman perusopinnoissa on opetuskielinä
käytössä suomi ja ruotsi, joten kolmannen kielen ottaminen ohjelmaan saattaa
tuntua ajatuksena oudolta.
Aloitteelle on kuitenkin hyvät perusteet. Tärkeimpänä kohderyhmänä
pidämme Suomessa asuvia ei-suomenkielisiä hakijoita. Esimerkiksi Helsingin
väestöstä jo 14% on ulkomaalaistaustaisia. Lisäksi pääkaupunkiseudulla on mahdollista opiskella englanniksi esikoulusta
ylioppilaaksi ja maisterista tohtoriksi,
mutta näiden välissä olevaan alempaan
yliopistotutkintoon, eli kandidaatin tutkintoon, ei ole olemassa englanninkielisiä ohjelmia. Siksi pidämme Science-kandiohjelman avaamista tärkeänä.
Opetuksen käytäntöihin tulee jatku-

vasti uutta, kuten esimerkiksi digitaalisia työtapoja. Ne antavat uusia mahdollisuuksia opiskelijoiden aktivoimiseen ja
osallistamiseen myös suurilla, jopa satojen opiskelijoiden kursseilla.
Täällä kemian osastolla uskomme
myös yhdessä tekemiseen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen. Näitä on luonnollisesti tarjolla laboratoriokursseilla,
joita meillä on edelleen ohjelmassa hieman runsaammin kuin monessa muussa
yliopistossa. Kemian opintopajat ovat
vakiintunut käytäntö. Niissä opiskelijat
pääsevät sekä opiskelemaan yhdessä
että ohjaamaan toisiaan. Tavoitteena
onkin saada opiskelijoita yhä enemmän
mukaan aktiivisiksi toimijoiksi Kemian
osastomme opetus- ja oppimisyhteisöön,
ja siinä samalla oppimaan myös yhteisöllisiä työtapoja, arviointia ja kriittistä ajattelua.
Mikko Oivanen
kemian kandiohjelman johtaja,
Kemian osaston varajohtaja

Kemian kandiohjelma
www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/
kemian-kandiohjelma
Kemian ja molekyylitieteiden
maisteriohjelma
www.helsinki.fi/en/programmes/
master/chemistry-and-molecularsciences
Materiaalitutkimuksen
maisteriohjelma
www.helsinki.fi/en/programmes/
master/materials-research
Ilmakehätieteiden maisteriohjelma
www.helsinki.fi/en/programmes/
master/atmospheric-sciences
Matematiikan, fysiikan ja kemian
opettajan kandi- ja maisteriohjelma
www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/
matematiikan-fysiikan-ja-kemianopettajan-kandi-ja-maisteriohjelma
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OPINTO-OHJELMAT

MITÄ CHEMSTOHTORI
OHJELMALLE
KUULUU?
TEKSTI MAIJU TUOMISTO KUVA VEIKKO SOMERPURO

Tammikuussa haastattelimme Kemian ja
molekyylitieteiden tohtoriohjelman (CHEMS)
ensimmäistä ja nyt väistyvää johtajaa, professori Ilkka Kilpeläistä.

KUINKA PITKÄÄN OHJELMA ON OLLUT
OLEMASSA?
CHEMS-tohtoriohjelma on ollut olemassa
nyt neljä vuotta. Alun perin lupauduin
valmistelemaan ohjelman perustamisen,
mutta en vetämään sitä. Tämä oli kynnysehtona, mutta tohtoriohjelman papereita valmistellessani huomasinkin olevani sen johtaja.
KETKÄ KAIKKI VOIVAT HAKEA
OHJELMAAN?
Periaatteessa kaikki tohtoriopiskelijat
kuuluvat tohtoriohjelmiin, mutta valinta
tohtoriohjelmien välillä ei ole täysin
vapaa tohtoriopiskelijan kannalta. Ohjaajan on kuuluttava tohtoriohjelmaan,
johon opiskelija ohjautuu. Valinnat menevät aina johtoryhmäkäsittelyn kautta.
Tohtoriohjelmille on nykyisin olemassa kiintiöt. Onneksi niitä katsotaan
koulukohtaisesti: jos yksi ohjelma menee
yli, mutta koululla on tilaa, niin tohtoriohjelmakohtainen kiintiö voi ainakin tilapäisesti ylittyä. Tämä tosin tarkoittaa myös
sitä, etteivät tohtoriohjelmat voi laajentua vapaasti.
10 kemiauutiset keminyheter chemistrynews

Ohjaajat selvästi kiinnittävät huomiota
siihen, että vain parhaat opiskelijat otetaan tohtorikoulutettaviksi. Kemian
osalta on välillä haastavaa, että laboratoriossa lahjakkaat eivät välttämättä
osaa teoreettisesti hirveän hyvin ja toisinpäin. Hakijoiden pro gradu -arvosana
ei yleensä ole ongelma, vaan yleisarvosana opinnoista on ollut kemisteille hankalin. On nimittäin selvästi nähtävissä,
että arvosteluasteikko ei edes kemian
laitoksen sisällä ole ollut aina samanlainen. On erilaisia tapoja arvostella ja tämä
on saatava muuttumaan niin, että saitpa
loppuarvosanan mistä tahansa kemian
alueesta, ne ovat täysin vertailukelpoisia
keskenään.
MITÄ TUTKIMUSALOJA OHJELMA
YHDISTÄÄ?
Suurin osa tutkimusryhmistä tulee
kemian osastolta eli kemian perustutkimuksesta. Moni kemian osaston
tutkimusryhmistä
osallistuu
myös MATRENA-tohtoriohjelmaan.
CHEMS-tohtoriohjelmassa on ryhmiä
myös fysiikan ja farmasian puolelta.

KUVAILE LYHYESTI TOHTORIOHJELMAN
SISÄLTÖÄ
Lyhykäisyydessään kemia. On kuitenkin
huomattava, että esimerkiksi molekyylibiologia saattaa soveltua joiltakin osin,
koska ohjelman nimen mukaisesti molekyylitieteet laajentaa kemia-käsitettä.
Rakennetutkimus kuuluu, vaikka puhuttaisiinkin biologisista molekyyleistä. Voisi
ehkä sanoa, että ”Kemia++”.
MITKÄ OVAT OHJELMAN EHDOTTOMAT
VAHVUUDET?
Olemme keskittyneet kemiaan. Se on
koko Suomessa aika ainutlaatuista.
Olemme aidosti kemistejä. Meiltä valmistuu hyviä tohtoreita ja joihinkin kemian
osa-alueisiin saisi valmistua enemmänkin. Tämä on toki aina myös tutkimusryhmien välistä kilpailua siitä, kenelle jokin
hyvä opiskelija menee.
ONKO OHJELMALLA OMIA SYVENTÄVIÄ
ERIKOISKURSSEJA?
Meillä oli aluksi omia, tämän tohtoriohjelman perustamia syventäviä kursseja
esimerkiksi patentoinnista (Intellectual

Property, IPR), mutta aiheen yleisyydestä johtuen tutkijakoulu onkin ottanut
opetusvastuun näistä kursseista. Rahoitamme erillisiä kursseja jatkuvasti, joskin tällaiset kurssit ovat tapauskohtaisia,
koska budjetti vaihtuu vuodesta toiseen. Tähän mennessä kaikki tämän kaltaiset kemian ja farmasian kemian kurssit on pystytty rahoittamaan. Ohjelma ei
siis sinänsä järjestä kursseja, vaan siihen
osallistuvat ryhmät. Ohjelman tehtävä
on pikemminkin aktivoida tähän ja tehdä
nämä mahdolliseksi.
Nyt ohjelman omaa ovat seminaarit,
jotka opiskelijat ovat ottaneet hyvin vastaan. Mikä mukavinta, myös ohjaajat ovat
ymmärtäneet näiden seminaarien arvon
ja osanottomäärät ovat parantuneet.

Olemme keskittyneet
kemiaan. Se on
koko Suomessa aika
ainutlaatuista.
KUINKA PALJON OHJELMASSA ON
TOHTORIKOULUTETTAVIA? ENTÄ
VÄITELLEITÄ?
En muista aivan tarkkaa lukua, mutta hieman yli 70. Mikä onkin kokonaisuudessaan järkevä määrä, jos valmistuvia tulisi
olla vuodessa 10–20 ja tavoiteaika väitöskirjan tekoon on neljä vuotta.
Väitöksiä on kaiken kaikkiaan 44. On
muistettava, että suurin kemian laitokselta osa viimeisen neljän vuoden aikana
väitelleistä ovat väitelleet joko CHEMStai MATRENA-tohtoriohjelmasta.
Useitakin väitöskirjoja on parhaillaan
aivan loppuvaiheessa. Mielenkiintoinen
ilmiö on, että monesti tohtoriopiskelijat
valmistuvat ryhminä. Jos yksi ryhmästä
on väittelyvaiheessa, niin monesti tulee
pari kolme väitöstä melkein samaan nippuun. Kun kaveri sai valmiiksi, saan minäkin.
MILLAISTA TUTKIMUSTA NYKYISET
TOHTORIKOULUTETTAVAT TEKEVÄT?
Useimmiten väitöskirjat liittyvät täällä
oleviin tutkimusryhmiin, mutta väitöskirjoja tehdään myös muualla, esimerkiksi
VTT:llä. Ulkomailta tulee paljon kyselyjä
sittä, että kuka olisi sopiva ohjaaja tai
miten ohjelmaan voi hakea. Ohjaamme

keskustelemaan sopivien ihmisten ja/tai
tutkimusryhmien kanssa. Helsingin yliopistossa on onneksi edustettuna lähes
kaikki kemian osa-alueet, lähtien kemian
opetuksesta.
MIKÄ ON OLLUT PARASTA TÄMÄN
OHJELMAN JOHTAMISESSA?
Ei johtamisessa sinänsä mitään kivaa
ole. Mutta tässä on kyllä oppinut paljon
asioita. Tietää aika hyvin sen, että miten
asiat todellisuudessa hoituvat ja miten
niitä kannattaa hoitaa. Pelisäännöissä
ja niiden kirkastamisessa olemme mielestäni onnistuneet hyvin. Johtamisesta
suuri osa on erilaisten, esimerkiksi opintoihin tai oppilas-ohjaajasuhteeseen liittyvien, kysymysten ja ongelmatilanteiden selvittelyä. Tulee hyvä mieli, kun saa
jonkin, joskus melko kiperänkin tilanteen ratkottua. On ollut myös mielenkiintoista nähdä, että kun joutuu etsimään
tietoa mitä erilaisemmista asioista, niin
kokonaiskuva todellisuuden ja virallisen
todellisuuden välillä on usein selkeytynyt: esimerkiksi nettisivuilla saattaa kyllä
olla kauniita kuvia, mutta tarvittavaa tietoa ei välttämättä löydy kuin kääntämällä
jokaisen kiven.
MINKÄLAISIA HAASTEITA OHJELMAN
JOHTAMISESSA ON OLLUT?
Ensimmäinen neljä vuotta on ollut paljolti käytäntöjen hakemista sille, että
mitä tämä CHEMS-tohtoriohjelma nyt
tarkoittaakaan. Kiperimmät keskustelut on ehkä käyty rahoitettujen paikkojen täytöistä, erityisesti ohjaajien kanssa.
Meidän on kuitenkin löydettävä rahoitetuille paikoille parhaat opiskelijat, mutta
oltava silti tasapuolisia myös tutkimusryhmien suhteen. Lisäksi näiden täytössä
on yliopiston asettamia rajoitteita muun
muassa rahoituksen keston suhteen. Tätä
ei aina ymmärretä etukäteen.
Haasteet lähtevät jo ensimmäisistä
peruskursseista: mitä opetetaan, miten
opetetaan ja kuka opettaa. Se on vaikea
yhtälö. Valitettavasti suoraan lukio-opinnosta tulleiden käsitys kemian tutkimuksesta perustuu pitkälti mielikuviin. Miten
saada heidät ymmärtämään kemiaa ja
motivoitumaan kemiaan? Tässä yksi
haaste, jossa voisimme varmasti olla
parempia. Kursseista kerätään palautetta, joista kaikkein arvokkainta on
sanallinen palaute, ei numerot. Opintojen alkuvaiheessa on tärkeää saada koke-

Ohjaajat selvästi
kiinnittävät
huomiota siihen,
että vain parhaat
opiskelijat otetaan
tohtorikoulutettaviksi.
musta eri aihepiireistä. Toki motivaatio
löytyy myös tekemisestä, kun huomaa,
että osaa asiaa. Monesti parhaat väitöskirjatekijät ja motivoituneimmat opiskelijat valikoituvat jo ensimmäisestä vuodesta lähtien. Yleensä tohtoriohjelmaan
tuleva opiskelija on jo sitoutunut tekemään töitä tietyn aihealueen kanssa.
Alussa oli varsin epäselvää, miten toimitaan tutkintorakenteiden osalta, kun
tohtoriopiskelijoita eri tiedekunnista
tulee samaan ohjelmaan. Mutta se on
mennyt yllättävän vaivattomasti. Tiedekunnat ovat joustaneet ja tohtorintutkintoa on yhdenmukaistettu. Enää ei ole
kuin muutamia pakollisia kursseja, kuten
eettiset opinnot.
MILTÄ OHJELMAN TULEVAISUUS
NÄYTTÄÄ?
Uskon, että olemme hyvässä jamassa.
On asioita, joita pitää parantaa ja muuttaa, mutta minulla on käsitys, että tohtoriopiskelijat ovat olleet tyytyväisiä
CHEMS-tohtoriohjelman toimintaan. En
ole kuullut negatiivista sanaa pitkään
aikaan. Alussa ohjelmassa oli neljä rahoitettua paikkaa, joiden määrää olemme
saaneet kasvatettu vuosien varrella. Valmistumisajoissa pitää parantaa pohtimalla peruskysymystä: mitä väitöskirja tarkoittaa? Kuinka monta julkaisua
ja muita ”ikuisia keskustelun aiheita”.
Tehokkuutta tarvitaan opiskeluun ja valmistusaikoihin. Tämä kun heijastuu suoraan käytettävissä olevaan toimintabudjettiin, kuten matkarahoituksen määrään.
Opiskelijamäärien ja opiskelijavalintojen
täytyy olla kohdallaan.
MITÄ TERVEISIÄ HALUAT LÄHETTÄÄ
SEURAAJALLESI?
Uusi johtaja menettelee omien tapojensa
mukaisesti ja CHEMS-tohtoriohjelma on
varmasti hyvissä käsissä. Työmäärä ja
moninaiset tehtävät tosin saattavat yllättää.
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OPINTO-OHJELMAT

OPETTAJAN
KOKEMUKSIA
KAKSIKIELISEN
TUTKINNON
KIELITUESTA
TEKSTI ELISE MIETTINEN

J

KUVAT VEIKKO SOMERPURO

os haluaa oppia käyttämään kieltä
luontevasti arkipäivässään ja työelämässä, on hyvä saada käyttää
kieltä jo oppimisen aikana mahdollisimman paljon ja aidoissa tilanteissa. Tähän
kemian opiskelijoilla on nykyään tarjolla
hieno mahdollisuus: kaksikielinen tutkinto, KaTu, jossa kolmasosa opinnoista
suoritetaan ruotsiksi.
Kaksikielisen tutkintoon kuuluu osana
myös kielikeskuksen järjestämä kielituki.
Kerron seuraavassa opettajan näkökulman kielitukeen kuuluvasta, kaikille
yhteisestä tuen osasta nimeltä Johdatus kaksikielisiin opintoihin (Inledning till
tvåspråkiga studier).
Johdatus kaksikielisiin opintoihin suoritetaan heti opintojen alussa integroituna johonkin ruotsinkieliseen kemian
kurssiin. Kurssin aikana opiskelija kirjoittaa siitä noin viisisivuisen oppimispäivä-
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kirjan, jonka hän ensin lähettää kielituesta vastaavalle opettajalle saadakseen
tekstistä kielellistä palautetta ja korjausehdotuksia. Sitten opiskelija lähettää
korjatun version luentokurssin pitäjälle,
joka tarkastaa sen ainesisällön osalta.
Hyväksytystä oppimispäiväkirjasta opiskelija saa 2 opintopistettä.
Olen vastannut suomenkielisten
kemian opiskelijoiden kielituesta alusta
lähtien ja lukenut siis jo melkoisen määrän oppimispäiväkirjoja. Suurin osa niistä
on kirjoitettu Susanne Wiedmerin luennoimasta Atomer, molekyler och växelverkningar -kurssista.
Minun tehtäväni on siis antaa kielellistä palautetta oppimispäiväkirjan tekstistä. Tätä tarkoitusta varten sovimme
opiskelijan kanssa kahdenkeskisen
tapaamisen, jonka aikana käymme läpi
opiskelijan kirjoittamaa tekstiä ja keskus-

telemme yleisemminkin opiskelijan kielenoppimishistoriasta ja siitä, minkälaista
tukea ja apua hän tuntee tarvitsevansa.
Nämä tapaamiset ovat minulle opettajana hyvin mieluisia, koska niiden
yhteydessä on mahdollisuus kaikessa
rauhassa ohjata opiskelijaa. Ryhmäopetuksessa kontakti opiskelijoihin jää pinnallisemmaksi ja usein joutuu tuntemaan
riittämättömyyden tunnetta siitä, ettei
ehdi auttaa yksittäistä opiskelijaa niin
paljon kuin haluaisi.
Oppimispäiväkirjojen lukeminen on
ollut hyvin mielenkiintoista ja mielestäni
opiskelijat ovat selviytyneet tehtävästään todella hyvin. Oppimispäiväkirjan
kirjoittaminen on koettu hyödylliseksi,
ja samalla kun opiskelijat ovat oppineet
uutta sanastoa ja kemian terminologiaa
ruotsiksi, on opettajankin erityissanaston
tuntemus laajentunut.

Korjaustarve opiskelijoiden teksteissä
on tekstin pituuteen suhteutettuna mielestäni ollut vähäistä, mikä kertoo siitä,
että KaTu-ohjelman valinneilla opiskelijoilla on keskimäärin varsin hyvät pohjatiedot. Opiskelijat kertovatkin enimmäkseen, että ruotsin kielen luetun ja
kuullun ymmärtäminen, kielioppi sekä
tekstin tuottaminen ovat heidän mielestään suhteellisen helppoa. Suuri kompastuskivi on kuitenkin puheen tuottaminen
ja siinä opiskelijat kokevat tarvitsevansa
eniten harjoitusta.
KaTu-opiskelijan on suoritettava myös
kaikille opiskelijoille tutkintoon kuuluva
toisen kotimaisen kielen opintojakso
(3 op). Vaikka tämä opintojakso ei varsinaisesti kuulu kielitukeen, niin käytännössä se on ollut osa sitä erityisesti
nyt, kun kurssi on mahdollista suorittaa integroituna kemian Energi, reakti-

vitet och kemisk jämvikt -kurssiin. Tämä
integroitu kurssi on tarkoitettu vaihtoehdoksi kaikille kemian opiskelijoille, mutta
myös useimmat KaTu-opiskelijat ovat
sen valinneet. Kurssin yhteydessä myös
KaTu-opiskelijoiden on ollut mahdollista
edelleen laajentaa terminologian tuntemustaan ja vahvistaa erityisesti suullista
ruotsin kielen taitoaan.
Kaiken kaikkiaan on ollut antoisaa
olla osa tätä kaksikielistä tutkintosysteemiä. Se on rikastuttanut työnkuvaani ja
opettanut myös paljon uutta sekä ruotsin kielestä että vähän kemiastakin. Toivottavasti entistä useammat suomenkieliset opiskelijat lähtevät tulevina vuosina
mukaan KaTu-ohjelmaan. Se on hieno
tapa kouluttaa lisää kaksikielisiä asiantuntijoita kemian alalle!
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STUDY PROGRAMMES

Bilingual Bachelor’s programmes
at the Department of Chemistry

REDESIGNING
LANGUAGE
ATTITUDES

C

hemistry is one of the departments at the University of Helsinki
that took up the challenge of introducing bilingual (Finnish–Swedish) Bachelor’s’ programmes a few years back.
The TvEx or KaTu (abbreviation of Bilingual Programme in Swedish and Finnish)
is obviously important for the teachers
and students who participate in the programme. However, my additional interest in these programmes stems from my
background as a higher education policy
and language policy researcher. In that
context, TvEx / KaTu appear to have a
role not only in increasing the number of
bilingual experts in the working life and
academic community, but in influencing
language attitudes especially towards
Swedish in Finland.

The bilingual
programmes are,
however, not just
about learning
another language.
I interviewed several teachers, other
staff members and students about
the bilingual programmes at different
departments of the University of Hel-
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Finnish university
staff has
generally positive
attitudes towards
multilingualism.
sinki in November and December 2017.
It seems that the programmes tackle
the position of Swedish in new ways.
The Finnish tradition of bilingualism has
meant that degree programmes have
been monolingual, while some universities have – as institutions – been bilingual. This tradition of parallel monolingualism (a term coined by Canadian
sociolinguist Monica Heller) has kept
Finnish and Swedish apart; a practice
which has in previous research and policy been welcomed by some as the guarantee of the survival of a minority language, and criticised by others as an
obstacle to the flexible use of different
languages.
WHAT HAS CHANGED in Finland to make
this kind of bilingual programme possible
in the traditionally bilingual University of
Helsinki? It appears that internationalisation of higher education has, somewhat
paradoxically, made the national lan-

guages more visible in Finland in recent
years. While Finland had at some point
more English language Masters programmes than any other non-Anglophone country in Europe, it now seems
that attention is turning back towards
guaranteeing the position of Finnish and
Swedish in higher education. It seems
that particularly Swedish has landed in a
tight spot when bilingual Finnish – Swedish universities have redesigned their
language practices to include English as
a third language.
Particularly for the Swedish intake
of students, the bilingual programmes
appear to have provided a lifeline. The
students are expected to complete 60
ECTS in Finnish and Swedish each, and
the language of the remaining 60 ECTS
is optional. The threshold for entering
the bilingual programme is low – if the
student does not complete the required
60 ECTS in both languages, he or she
can always return to the monolingual
degree. Language support from the Language Centre helps.
THE BILINGUAL PROGRAMMES are, however, not just about learning another language. Languages are fundamental in
producing knowledge and construing
identities. In that sense, the bilingual programmes are not important just because
of the particular discipline specific lan-

It seems that new
kinds of ways
of introducing
multilingualism in the
university curricula
are needed.

guage that the students learn in both
Finnish and Swedish. They are important because they have an effect on the
attitudes towards majority and minority
languages.
For the Finnish speaking students,
the programme integrates language
with substance, thus easing the difficulty
of fitting extra language courses in the
tightly packed bachelor’s degrees. Swedish becomes a language of a community
and dialogue, not only an extra course in
an already busy schedule.
For the Swedish speaking students,
the programme shows that the minority
language is important! Jenny Sylvin, a
doctoral researcher from the University of Helsinki has shown that Swedish speakers are left to look after their
language rights and tend to turn to the

Swedish speaking personnel in their
matters. The bilingual programmes may
lower the threshold of language use both
for students and staff.
Finnish university staff has generally positive attitudes towards multilingualism, as Sabine Ylönen from the
University of Jyväskylä has shown. Also
students appear to be interested in languages, which is witnessed by the long
queues to language courses in Language
Centres. It seems that new kinds of ways
of introducing multilingualism in the university curricula are needed. Bilingual
programmes provide one way of achieving this.
Taina Saarinen
docent, university researcher,
University of Jyväskylä
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OPISKELU

Syksyn fuksit, Tobias Svärd, Sanni Raskala, Inka Kivelä, Mireleh Hirn, Hugo
Åström ja Jonathan Karvonen, tykkäävät
kemian opiskelijoiden yhteishengestä.

KUMPULASSA
IHMISEN ON
HYVÄ OLLA
TEKSTI MAIJU TUOMISTO KUVAT VEIKKO SOMERPURO

Syksyllä Kumpulan kampukselle saapuivat ensimmäiset kemian
kandiohjelman ja kemian opettajan kandiohjelman opiskelijat,
jotka tulevat suorittamaan tutkintonsa kokonaan uusien tutkintovaatimusten mukaisesti. Joulukuussa oli hyvä hetki kysellä
hieman heidän mietteitään Kumpulan kampuksesta, kemian
opiskelusta ja tulevaisuuden haaveista.
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”OIKEESEEN PAIKKAAN ON TULTU”
Kaikki haastatelluista ensimmäisen vuoden opiskelijoista eli fukseista kuvailevat tämän hetkisiä
tunnelmiaan opiskelusta Kumpulan kampuksella vähintään hyviksi. Jonathan Karvonen on
tykännyt kemian opiskelusta ja erityisesti laboratoriokurssit ovat vahvistaneet tunnetta siitä,
että on oikealla alalla. Hän kiteyttää asian ytimekkäästi: ”Kumpulassa ihmisen on hyvä olla”.
Hugo Åström on samaa mieltä: ”On sellainen
tunne, että oikeeseen paikkaan on tultu.”
Sanni Raskala ja Inka Kivelä toteavat hyvän
opiskelurytmin löytyneen. Myös verkostoituminen oman alan ja osakunnan fuksien kanssa on
jo ehtinyt lisätä Sannin viihtyvyyttä.
Kandiopintojen ja maisteriopintojen sisällöt
ovat kaikilla fukseilla jonkin verran selvillä tai
tiedetään ainakin, mistä tietoa voi etsiä. Sannin
mielestä ensimmäisen periodin Akateemiset taidot -kurssi oli hyödyllinen, koska se antoi yleistä
tietoa opinnoista.
”Aion lisäksi tutkiskella, millaisten valintojen
kautta saan itselleni sopivimman opintosisällön”,
hän lisää.
Mireleh Hirn sai näitä samoja tietoa, kun
hänelle laadittiin HOPS yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Yliopisto-opiskelu on lukio-opiskeluun verrattuna erilaista.
”Jännittävää ja hämmentävääkin näin alussa”,
kommentoi Mireleh.
Kaikki fukseista arvostavat yksimielisesti
yliopisto-opintojen vapautta. Petri Sihvolan
ja Juuso Karilan mielestä se on ehdottomasti
parasta. Se on helpottanut itselle sopivien opiskelutapojen löytymistä ja vähentänyt stressiä
lukioon verrattuna. Aikataulutus on nyt enimmäkseen omalla vastuulla.
”MÄ TYKÄSTYIN KEMIAAN JO KASILUOKALLA”
Mikä sai nämä fuksit opiskelemaan kemiaa?
Kemia yksinkertaisesti on kiinnostavaa. Tärkeimpänä nousee kuitenkin esiin perusopetuksen ja
lukion kemian oppitunnit.
”Kiinnostus kemiaan tuli heti ensimmäisiltä
yläasteen tunneilta ja vain vahvistui lukiossa.
Valinta ei ollut vaikea”, kuvailee Sanni valintaansa.
Samoilla linjoilla on myös Juuso: ”Mä tykästyin kemiaan jo kasiluokalla ja siitä lähtien olen
ollut innoissani. Jostain kumman syystä saatiin
pitää kemian kirja kesän ajan, ja mä luin sitä aika
paljon”.
Inkan lukion kemian tunneilla vallinnut huono
ilmapiiri on täällä Kumpulassa vaihtunut aivan
toiseksi: ”Kun on tullut tänne ja täällä ilmapiiri

on kiva, niin kemia on tosi kivaa.” Muutkin kehuvat yhteishenkeä mukavaksi.
”Oon viihtyny tässä ja ihmisten kanssa”,
lisää Hugo. Erityisesti kemian opettajaopiskelijat kokevat suurta yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Juuso toteaakin, että: ”On porukkaa, joka on
samaa alaa. Tuntee kuuluvansa joukkoon. Kerrankin.”

”HYVIÄ TILOJA LÖYTYY”
Chemicum miellyttää opiskelijoita. Heti ei keksitä siitä mitään parannettavaa, paitsi WC-tilat,
jotka ovat Physicumissa paremmat. Työtilat koetaan viihtyisiksi ja hyväkuntoisiksi, jopa moderneiksi. Chemicumin ja koko kampuksen parhaita
paikkojakin suostutaan paljastamaan. Kolmas
kerros ja HYK:in kerhohuoneen vieressä oleva
tila ovat Petrin ja Juuson mielestä rauhallisia
opiskelupaikkoja. Inkan suosikeiksi paljastuvat
Tiedekirjaston pallotuolit.
”Hyviä tiloja löytyy. Ainejärjestön kahvihuone
on ainakin hyvä paikka”, tuumaa tähän Hugo.
Syksyn opinnot saavat pääasiassa kiitosta.
Kurssit on koettu kiinnostaviksi. On opittu teoriaa paljon syvemmin kuin lukiossa ja sovelletukin sitä jo laboratoriotöissä. Toisaalta joillekin kursseille kaivataan elävämpää opetustyyliä
sekä selkeämpiä kurssimateriaaleja ja kurssikirjoja, joita löytyisi myös oikeasti yliopiston kirjastosta, paperisina tai e-kirjoina. Jonathan on
kokenut haastavimmaksi kemian käsitteistön
uudelleenopettelun toisella kielellä. Myös muutama välivuosi on tehnyt tehtävänsä ja perusasioita on joutunut siksi kertaamaan.

Juuso Karila ja Petri Sihvola opiskelevat ensimmäistä vuottaan kemian
opettajiksi.

Ú
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OPISKELU

Kuva Linda Tammisto

Kuva Veikko Somerpuro

Opintojen tukeminen on järjestetty fuksien
mielestä hyvin ja laskupajat saavat kiitosta. Ryhmätyöskentelyä toivotaan lisää, samoin erityisesti vanhempien opiskelijoiden antamaa tukea
ja opastusta.
”Apu, mitä tarjotaan, on rajattu eri kursseille
ja ainut tapa saada sitä muuten on, että tunnet
jonkun vanhemman opiskelijan”, harmittelee
Mireleh.
”TUTKIMUSTA EI OO MEILLE IHAN KAUHEESTI
ESITELTY”
Kemian tutkimuksen laajuus Kumpulan kampuksella on avautunut fukseille vasta vähän. Heillä
on kuitenkin ollut tehtävänä haastatella tutkijaa posteriesitystä varten. Näin on opittu, että
täällä tutkitaan ainakin polymeerikemiaa, ydinjätteisiin ja ioninvaihtomateriaaleihin liittyvää
selektiivisestä ioninvaihtoa sekä ihmisen uloshengitysilmaa ja sen sovellusmahdollisuuksia
lääketieteessä.
Sanni ja Jonathan sanovat, että syyslukukausi
on antanut jo jonkinlaisen yleiskuvan kemian
tutkimuksesta. Hugoa kiinnostaisi saada vielä
enemmän tietoa siitä, mitä tutkimusta täältä löytyy: ”Että innostuisiko johonkin tiettyyn aiheeseen. En vielä tiedä, mikä olisi pääaineeni”.
”ON NIIN MONIPUOLISTA – SAA NÄHÄ, MITÄ
LÖYTYY”
Omaa tulevaisuuttaankin fuksit ovat miettineet
jo jonkin verran. Sannille se on melko selvä: ”Toivon pääseväni laboratoriotyöhön, johon liittyy
näytteiden analysointia tai uuden kehittelyä ja
18
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tutkimusta. Ympäristöön liittyvä tutkiminenkin
voisi olla hauskaa”.
Mireleh puolestaan haluaa olla tulevaisuudessa yksi niistä kemian opettajista, jotka vaikuttavat myönteisesti oppilaidensa elämään.
Juuso ja Petri pohtivat, aloittaako kemian
opettajan uransa yläkoulussa vai lukiossa. Juuso
kallistuisi ainakin vielä lukioon, jossa saa opettaa kemiaa yläkoulutasoa syvemmälle ja oppilaat ehkä motivoituvat helpommin. Petri sitä
vastoin painottaa, että ainakin hän itse sai kipinän kemiaan juuri yläkoulun innostavilta oppitunneilta.
Jonathan on aina kokenut kemian konkreettisemmaksi kuin fysiikan ja matematiikan. Luonnontieteellisen erityisosaamisen ja bisneksen
yhdistäminen kiinnostavat häntä sitten tulevaisuudessa. Toisin sanoen, laaja-alainen tutkinnon
soveltaminen ja itsensä haastaminen.
Hugo kertoo naureskellen, että tulee olemaan
sukunsa neljäs kemisti. Mitään paineita hän ei
siitä kuitenkaan ota: ”On niin monipuolista. Saa
nähä, mitä löytyy.”
Inkan äiti työskentelee sattumalta kemian
alalla eikä Inka itsekään ole vielä ihan varma,
valitako lääketiede vai kemia. Mieleen on kuitenkin syksyn aikana tullut mahdollinen ura lääketieteen alan kemistinä. Onneksi tulevaisuuteen
on vielä muutamia vuosia aikaa.
”TULE TÄNNE”
Lopuksi fuksit haluavat antaa vinkkejä niille,
jotka miettivät kemian opintoja Kumpulassa.
”Kannattaa ottaa selvää sekä Kumpulan kampuksesta opiskeluympäristönä että kemiasta
alana ja miettiä omaa soveltuvuutta molempien
kannalta. Ei kannata opiskella alaa, joka ei tunnu
omalta”, pohtii Sanni.
”Tule tänne, jos ala tuntuu omalta”, lisää Inka.
”Täällä on mahtava yhteishenki ja on hauskaa
opiskella kavereiden kanssa. Kemian opettajana
oleminen on myös palkitsevaa. Ilman hyviä opettajia ei synny ainstaineja”, painottaa Mireleh.
”Kemian ja kemian opettajan kandiohjelmissa
opiskellaan samoja asioita. Maisterivaiheessa
tulee suurimmat erot”, korostaa Juuso.
”Teet erinomaisen päätöksen, jos tulet Kumpulaan. Hyvä ilmapiiri yhdistettynä loistaviin
opettajiin ja aitoon akateemiseen vapauteen
tekevät kemian laitoksesta paikan, josta on hyvä
hankkia itselleen lähtökohdat kemistin työhön”,
vakuuttaa Jonathan.
”Jos oikeesti haluaa oppia kemiaa ja saada
hyvän pohjan kemistin työhön, niin kannattaa
tulla tänne”, toteaa Hugo.

HYKIN
TERVEISET
NYT 91-VUOTIAAN Helsingin yliopiston kemistit
ry:n (HYK) hallituksessa ja muissa viroissa on
tänä vuonna laaja ja tasapainoinen yhdistelmä
monivuotisia aktiiveja ja uusia kasvoja. Tätä kirjoittaessa vuosijuhlaviikko on alkanut reippaissa
merkeissä: kaikenlaista ohjelmaa on kehitelty jälleen lähes viikon jokaiselle päivälle.
Toimintavuoden vaihtuessa HYK on myös
päivittänyt joitain käytäntöjään uudelle vuosituhannelle: nykyään meillä on muun muassa sähköinen tenttiarkisto, nimettyjä häirintäyhdyshenkilöitä sekä maidotonta kahvimaitoa vegaaneille,
allergikoille ja muille kauran ystäville. Laulukirjakin on kokemassa kokonaisuudistuksen, jotta
se vastaisi paremmin oikeasti laulettuja lauluja
ja toivottuja viisuja.
Ansiokkaan juhlintatoiminnan ja muiden
vapaa-ajan vietteiden lisäksi HYK pyrkii tänä
vuonna kartoittamaan kemian opiskelijoiden
opintoja koskevia mielipiteitä ja mielenliikkeitä
aiempaa täsmällisemmin, ja välittämään tätä
tietoutta eri tavoin myös kemian osaston henkilökunnalle. Omasta puolestamme toivomme
henkilökunnan ottavan yhteyttä meihin milloin
vain ja matalalla kynnyksellä, varsinkin nyt, kun
laitosneuvosto yhtenä keskustelufoorumina on
poistunut.
Yliopiston Iso Pyörä -uudistuksen mukanaan
tuomat kurssiuudistukset eivät ole ainakaan
toistaiseksi herättäneet Chemicumin opiskelijoiden keskuudessa palavia tuntemuksia suuntaan
tai toiseen – paitsi että sivuaineita tulisi edelleen
saada kutsua sivuaineiksi. Voi tietysti olla, että
tämä tilanne vielä muuttuu.
Kuluvana vuonna HYK koettaa toteuttaa
pitkän kaavan mukaisia ekskursioita ja valmistautuu jo henkisesti tulevan vuoden 2019
pyöreisiin, eli Suomalaisten Kemistien Seuran
satavuotisiin.
Jarkko Lampuoti
HYKin puheenjohtaja 2018
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STUDYING

INTERNATIONAL
BREEZE

Elena, Sebastian and Manon are international students at our campus and Fanny were
tutoring them in the fall semester.

TEXT FANNY KYTÖLÄ PHOTO VEIKKO SOMERPURO

M: If I had to do it again, I would change
nothing. I had a very good stay in Helsinki.
J: I cannot think of anything.

Every year we have a great honor to
welcome international students to our
campus.

WHAT IS THE BEST THING ABOUT
FINLAND?
S: I like the student culture und their tradition. Moreover, I enjoyed the beautiful
nature and landscape.
M: Lapland and northern lights!!
J: Although living in the biggest city in
Finland, life is very calm compared to
Prague. There is no need to rush and in
general people are happier, I guess. For
me it is surely the way of life in here but
there are many, many other things like
the Finnish nature, habit of sauna, biking etc.

Last year we got 26 new students from all over the world.
Many of them came from Europe, but also from far away,
such as from Japan, Malaysia and Mexico.
I got the great job of being their tutor, helping them to
get started with their studies and to introduce them to the
Finnish traditions and culture. Some of them have already
left Finland and some are staying for the whole year. I wish
we will get as many international students in the following
years as we did this year.
It was a pleasure to meet all the international students.
We have had a really great time together. Sebastian Lindenthal from Germany, Manon Descoubes from South
West France, and Jan Šebesta from Czechia were so kind
to answer some questions about how it is to study abroad.

WHAT DO YOU SPECIALIZE IN?
SEBASTIAN: I'm specializing in organic
chemistry.
MANON: I chose a majority of courses in
materials, such as Aqueous Polymers.
JAN: I specialize in nuclear chemistry
since the bachelor’s study in Prague at
Czech technical university (CTU), therefor I am part of the Master’s degree program including radiochemistry at UH.
WHY FINLAND OVER OTHER
COUNTRIES?
S: I think the Finnish universities have
a good science education and research
programs.
M: I wanted to improve my English and
to study in a country with different landscapes than France.
J: I got a very satisfying experience arising from my first visit to Finland.
ARE YOU HAPPY HERE IN FINLAND?
S & J: Yes, we are.
M: I’m very happy to be here. Finland is
a very beautiful and calm country. I love
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life quality, with all the saunas and the
omnipresent nature with all lakes and
forests. To spend a weekend in a cottage
is so amazing!
Moreover, Helsinki is close to Estonia,
Russia and Sweden, it is a very good city
to travel!!
WHICH OTHER COUNTRIES DID YOU
THINK OF?
S: I also thought about going to Norway
or Sweden.
M: I hesitated between Sweden, Norway,
and Finland, but life cost is less expensive in Finland than in others countries
(and money is euro!!) and the education
system is more recognized in Finland.
J: Sweden, Gothenburg.
WHAT DO YOU THINK ABOUT FINNISH
TEACHING METHODS?
S: I like that the amount of students in a
course is smaller, which makes studying
more individual.
M: I think that the education system is
better than in France. The grading sys-

tem between 0 and 5 encourages and
motivates students. In France, the grading system is between 0 and 20, and we
need to get more than 10 to pass the
course. It’s more stressful than in Finland.
J: I must say it’s a bit different from my
home university. The biggest difference is the amount of presentations and
homework that require searching/working with academic papers, webs etc. It
might help the students to prepare for
the practice they will face at their jobs,
so I really appreciate it.
HOW ARE THE COURSES COMPARED TO
YOUR OWN COUNTRY?
S: It is easier to study chemistry in Finland compared to Germany.
M: I think it’s not more difficult than in
France, but it’s different. In Finland, there
is more personal work, and we have
time to do that. In France, I have classes
between 8 a.m. and 6 p.m., I have more
classes and less time for personal work.
Regarding the difficulty of courses, I

think it’s of the same level as in France.
J: It depends on the course but in general I think it is quite the same.
HOW DOES THE COURSES MATCH WITH
YOUR HOME UNIVERSITY?
S: University of Helsinki and Heidelberg
University specialize in different subjects
of research.
M: Yes, because there are many courses
available for exchange students.
J: The range of “radiochemistry” courses
in my home university is much broader.
WAS IT EASY TO FIND A RESIDENCE?
S: It was very easy to find a residence
and they very clean and big.
M: Yes, the University of Helsinki found
a place for me. I stayed at Pihlajamäki
close to Viikki. It was a very good place
because a lot of exchanges students
were staying there.
J: I live in a HOAS studio so finding me a
place to stay was very easy. Most of the
residents are unfortunately non-Finnish
but most of them are quite nice.

WOULD YOU CHOOSE FINLAND AGAIN?
S: No, I would not, because I am very
familiar with the taught matter I could
choose from in Finland.
M: I would choose Finland again because
my stay was very good. I liked my studies and people that I met.
J: I would choose the same.
DO YOU SPEND MORE TIME WITH
INTERNATIONAL OR FINNISH
STUDENTS?
S & M: We spend most of the time with
other international students.
M: I think it’s great to have Finnish tutors
to spend a little time with Finnish students.
J: While in school majority of people I
study with are from Finland, on the other
hand, as I said before, I barely meet some
locals at the building I live in.
WHAT WOULD YOU DO DIFFERENTLY?
S: I would probably choose different courses and also consider taking a
research project.

WITHOUT WHAT CAN’T YOU LIVE IN
FINLAND?
S: My laptop was the most important
thing to me because, I could study, watch
movie, and stay in contact with friends
and family.
M: Gloves and coat ;)
J: You have to be open to meeting new
people.
HOW WOULD YOU ADVERTISE
STUDYING IN FINLAND?
S: Come here to study in a much more
personal and individual way while enjoying a uniquely beautiful country.
M: I really recommend Finland for a
6-month abroad stay. Helsinki is a city
where we feel good to live, there are lot
of things to do in Finland, and there is a
high-quality school system.
J: I always respond to such questions
that students who want to study at some
university should find as much information as possible on the websites, e.g.
interviews with student considering their
students life, courses, etc. So in other
words, the university should provide the
students with as much practical information as possible on their websites.
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NEW COURSE

Kuva Veikko Somerpuro

Helena Bland

APPROACHING
NEW
CHALLENGES

W

hen given the opportunity
to go abroad, my University
(York) offered a vast array of
places to study, but it was the University of Helsinki that caught my eye. I had
never visited Finland before and really
didn’t know much about the University,
but when I started researching, I realised it was the ideal place for me. Not
only was the university high- ranking,
it also offered a variety of courses that
were not available at my current institution, allowing me to specialise in different areas of chemistry. I was also excited
by the prospect of potentially learning
a new language as the university offers
free Finnish and Swedish courses that I
could take language alongside my studies. Finally, the city itself appealed to
me; in York, I had appreciated living in
a city that was large enough to have an
active nightlife but small enough to discover by foot, and not feel overwhelmed
by crowds. I had heard that Helsinki had
a similar atmosphere.
I spent the first few weeks of my time
in Finland exploring the city and surrounding areas, and was pleasantly surprised at how picturesque the landscape
was, with its vast forests and lakes. As a
result, I have enjoyed using my free time
at weekends to visit the national parks
22 kemiauutiset keminyheter chemistrynews

Working in such a
great environment
has not only
improved my
practical skills
and bettered my
understanding of
chemistry, but also
enhanced my love
for chemistry.
and islands around Helsinki, as a welcome break from my studies. I was also
keen to get involved in a number of HYY
events, ranging from orienteering to trips
to Stockholm where I have made friends
with both Finnish and other international
students.
At the University of Helsinki, I have
been both working on my Master’s thesis and attending lecture courses. It has
been interesting to see the variation
between teaching at my home institution and Helsinki, and it did take a little
time to adapt. While I have enjoyed the
slightly more relaxed approach to exams

here, I was less keen on the longer lecture times! For my Master’s thesis, I am
working on the synthesis of fatty acid
esters and determination of their bioanalytical properties to better understand the mechanism of dry eye disease, under the supervision of Dr. Filip
Ekholm and Riku Paananen. As my project includes both the synthesis and bioanalytical aspects, I have worked both in
the chemistry and biomedicine department. I have found both labs to have a
friendly and welcoming atmosphere,
where both my supervisors and other
students within the lab have offered to
help me with any difficulties I have had.
The project is going very well and it has
been a privilege to work with academics
who are truly experts within their field of
chemistry.
Working in such a great environment
has not only really improved my practical skills and bettered my understanding
of chemistry, but also enhanced my love
for chemistry.
My goal has always been to do a
PhD in organic chemistry after my Masters, and I hope to continue my studies abroad. It is an experience I would
whole-heartedly recommend to anyone,
as I feel that it has improved both my
personal skills and ability in chemistry.

A NEW
CHEMICAL LEGISLATION
COURSE
TEXT JARKKO IHANUS

PHOTOS VEIKKO SOMERPURO

CHEMICALS AND LEGISLATION – a new
course planned in cooperation with the
Chemical Industry Federation of Finland
is now part of the studies at the Department of Chemistry.
The topics to be covered include, but
are not limited to: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals (REACH), Classification,
Labelling and Packaging of substances
and mixtures (CLP), health and environment risk assessment, authorisation, circular economy, occupational health and
safety, waste management and bringing
products to the market. The expert lec-

turers are recruited from several companies as well as from public authorities
and research institutes.
The course is mandatory for all students in the new Master´s Programme in
Chemistry and Molecular Sciences but
also other chemistry students are welcome.
The course starts in March and it consists of several video lectures kept in
English. Next year, the course will be
opened as a Massive Open Online Course
(MOOC), which would allow attendees
from everywhere.
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NEW EMPLOYEES

BACK TO
CHEMISTRY

LIFELONG
LEARNING
AT KUMPULA
LIFELONG LEARNING is an important
goal at all levels of the educational system. My personal path of lifelong learning has taken me to many places and
professions. After working (and always
studying something at the same time) as
a pharmacist, a consultant, a columnist
and a teacher I ended up doing my PhD
studies at the Unit of Chemistry Teacher
Education four years ago. Ending up
there was a lucky coincidence thanks to
my previous fellow student in chemistry
who for some reason kept insisting me
that I should become a teacher. I think
she was right. Working and studying at
the Unit of Chemistry Teacher Education
has been a pleasant experience and I´d
certainly do it all over again.
Soon it will be time to contemplate
which way to go next. Being a researcher
and a teacher might be the path to follow. My doctoral thesis will be about
low-achieving students and teacher support. The ambition is to indicate that
learning chemistry is important and possible to everyone despite the students´
achievement levels or backgrounds.
Adequate teacher training and support
is an essential tool to ensure the lifelong learning, which I think is everyone´s
equal right.
Päivi Kousa
PhD Student

D
Kuva Veikko Somerpuro

ear colleagues, six months behind and I am feeling spectacular. My name is Dr. Johannes Pernaa and I have
worked as a university lecturer in the Unit of Chemistry
Teacher Education since August 1, 2017. My main responsibility
is to teach chemistry education courses, supervise theses and
do research in professor Maija Aksela’s research group.
This is my second round at the Department of Chemistry.
I was a PhD student at Maija Aksela’s Chemistry Education
research group in 2008–2011. In my PhD dissertation, I developed Information and Communication Technology (ICT) based
chemistry learning environments via a design based research
approach.
I left the department in 2012 and switched into the private
sector. I worked about five years in the textbook publishing
industry in the field of electronic learning materials. I returned
to the Chemistry Department because a position in chemistry
education research and university teaching has always been
my dream. In my heart I have always been a researcher and
teacher.
So, what has happened in my research field while I was
away? The answer is plenty – for example new theories, technologies and research methodologies have been developed.
Five years in business did not do well for my theoretical knowledge framework, so there has been a lot of reading and learning to do. For example, the model of pedagogical content
knowledge (PCK) has been expanded into technology, so now
the model is called technological pedagogical content knowledge (TPCK). Also, the chemistry educational research field
has been developing the concept of relevance, which was completely new for me.
Fortunately, I have talented people around me. I can learn
from my professor, other members in the research group and
from the whole department. I am really pleased to see that the
spirit in our department is very good and people have readily
offered their help to assist me.
I am looking forward to work together with all of you. Any
research collaboration in the field of chemistry education is
warmly welcome. Our group has already started a collaborative
research project with the Radiochemistry unit, where we study
how students experience the relevance of comparing new and
old radiochemical research methods.
Finally, I would like to thank the whole department for supporting our courses via expert lectures. They are particularly
necessary in inspiring the future chemistry teachers, and introducing them to the possibilities of chemistry.
Johannes Pernaa
university lecturer,
Unit of Chemistry Teacher Education
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UUDET TYÖNTEKIJÄT

TENURE TRACK -POLULTA PROFESSUURIIN
Radiolääkeainekemia on tutkimusala, jossa kehitetään uusia radiosynteesimenetelmiä ja radioleimattuja merkkiaineita lääketieteelliseen
kuvantamiseen ja syövän radioterapiaan. Suomessa on jo useamman vuosikymmenen menestyksekäs historia radiolääkeaineiden tutkimuksesta ja lääketieteellisestä käytöstä. Vuosi sitten
avattiin tenure track -vakinaistamispolkuun Helsingin yliopiston ensimmäinen alan professuuri.
Tenure track -vakinaistamispolku otettiin yliopistossamme käyttöön rehtorin päätöksellä vuonna
2010 ja radiolääkeainekemian apulaisprofessuuri
on kemian osaston ensimmäinen tenure track
-polun kautta täytetyistä tehtävistä. Tämä uusi
tehtäväni mahdollistaa laajemman radiolääkeainekemian opetuksen tarjonnan: opiskelijoilla on
nyt mahdollisuus suorittaa radiolääkeainekemiaan painottuva radiokemian kurssikokonaisuus osana Kemian ja Molekyylitieteiden maisteriohjelmaa.

Teemme paljon kansallista
ja kansainvälistä yhteistyötä
erilaisia nanomateriaaleja
kehittävien tutkimusryhmien
kanssa.

Professori Anu Airaksinen

RADIOLÄÄKEAINEKEMIAA
JA RADIOMERKKIAINEITA
Kuva Veikko Somerpuro
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TRIM TUTKII JA TEKEE YHTEISTYÖTÄ
Tracers in Molecular Imaging -tutkimusryhmäni
(TRIM, www.helsinki.fi/en/researchgroups/
tracers-in-molecular-imaging) kehittää uusia
radiomerkkiaineita diagnostiseen kuvantamiseen ja syövän hoitoon. Työskentelemme
pääasiassa lyhytikäisillä positroni- ja gammasäteilijöillä. Kehittämämme merkkiaineet
mahdollistavat syövän karakterisoinnin ja hoidon
seurannan hyödyntäen jo kliinisessä käytössä
olevia kuvantamismenetelmiä: positroniemissiotomografiaa (PET) ja yksifotoniemissiotomografiaa (SPECT). Yksi tärkeimmistä tutkimuskohteistamme on radiomerkkiaineet, joiden avulla
voidaan tutkia uusia nanolääkkeisiin perustuvia
hoitoja. Teemme paljon kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä erilaisia nanomateriaaleja
kehittävien tutkimusryhmien kanssa. Nanolääk-

keitä on kehitetty intensiivisesti viimeiset kymmenen vuotta ja nyt alan voi sanoa olevan käännekohdassaan, jossa teknologian odotetaan jo
pystyvän tarjoamaan toimivia ratkaisuja, ei vain
visioita. Kehittämiemme menetelmien avulla voidaan arvioida nanolääkkeiden turvallisuutta ja
tehokkuutta, ja niillä on erityisen suuri merkitys
juuri tässä nanoalan kehityksen vaiheessa, kun
alan tutkimuksen painopiste on siirtymässä solutason vuorovaikutusten tutkimisesta kokokehon
vaikutusten arviointiin ja kliinisiin sovelluksiin.
HAIP-INFRASTRUKTUURIA JA
-INSTRUMENTTEJA
Tutkimusryhmämme käyttää ja ylläpitää merkittävää radiolääkeainekemian infrastruktuuria.
Yksi tärkeimmistä instrumenteistamme on hiukkaskiihdytin eli syklotroni, jolla voimme tuottaa
tutkimuksellemme välttämättömiä lyhytikäisiä
radionuklideja, erityisesti fluori-18 isotooppia,
jonka puoliintumisaika on vain 109,7 minuuttia.
Vuonna 1998 asennetulle syklotronille tehdään
mittava huolto ja päivitys vuoden 2018 aikana,
jonka jälkeen sen toivotaan palvelevan tutkimusta vielä pitkään. Kemian osaston radiolääkeainekemian tutkimusinfrastruktuuri on myös
osa yliopiston Helsinki Institute of Life Science
(HiLIFE) tutkimuslaitoksen in vivo -eläinkuvantamisen tutkimusinfrastruktuurialustaa (Helsinki In Vivo Animal Imaging Platform eli HAIP).
HAIP-tutkimusinfrastruktuurialusta kattaa kaikki
Helsingin yliopiston eläinten kuvantamiseen liittyvät infrastruktuurit sekä HUS kuvantamisen
tutkijoille suunnatut tutkimuspalvelut. Radiolääkeainekemian infrastruktuurilla on tässä merkittävä rooli varmistamassa radiomerkkiaineiden
saatavuuden kuvantamispalveluita käyttäville
tutkijoille.
VAIKUTTAMISTA MYÖS VAPAA-AIKANA
Tutkimustyöni ohella olen aktiivisesti mukana
alan järjestötoiminnassa. Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) hallituksessa pyrin osaltani
edistämään kemian ja sen tutkimuksen tunnettavuutta yhteiskunnassa sekä kannustamaan ja
tukemaan nuoria lupaavia kemian opiskelijoita ja
tutkijoita. Ensi vuonna SKS viettää 100 -vuotisjuhlaansa, ja luvassa onkin erittäin mielenkiintoista ja innostavaa kemia-aiheista ohjelmaa
koko vuoden ajan, niin meille kemisteille kuin
suurelle yleisölle.
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Kuva Veikko Somerpuro

Filip Ekholm

SWEET COMBINATION
OF EDUCATION AND
RESEARCH

M

y career in chemistry started after two
years of studies in 2006 when I got
the opportunity to work as a part-time
research trainee in Prof. Reko Leinos group at
the Laboratory of Organic Chemistry, Åbo Akademi University. I spent the next two years
working in a research project that focused on
the chemical synthesis and NMR-spectroscopic
characterization of immunostimulatory oligosaccharides. This project eventually transformed
into my MSc thesis in 2008, which was graded
as Laudatur. In addition to working with organic
synthesis, I spent the summer of 2007 working
in the drug research unit at the National Public Health Institute with the analysis of pharmaceuticals in blood and urine samples. Needless
to say, I found the synthesis of molecules more
exciting and continued with my PhD studies
under the supervision of Prof. Leino in 2008.

Organic chemistry
provides the best
possible toolkit and base
for studying chemistry,
medicine and biology.
During my PhD-studies, I focused on diverse
topics within the field of carbohydrate chemistry. The topics covered included a 23-step synthesis of a tetrasaccharide fragment found in the
Christmas tree (Picea abies), the applications
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of continuous flow chemistry in carbohydrates
chemistry, the use of biocatalysis in the synthesis of modified carbohydrates, the synthesis of a
large number of glycoconjugates, the complete
NMR spectroscopic characterization of challenging organic compounds and NMR spectroscopic
molecular recognition studies. Furthermore,
I had the privilege of working as a visiting scientist in the group of Prof. Jesús Jiménez-Barbero at the Laboratory of NMR and Molecular
Recognition at CIB-CSIC in Spain and the group
of Prof. Ferenc Fülop at the Institute of Pharmaceutical Chemistry at the University of Szeged in Hungary. In 2012, I completed my PhD
degree with honors and joined the Finnish biotechnology company Glykos Finland Ltd. (recipients of the BioFinland award in 2013, the Millennium distinction award in 2013 and selected as
the alumni of the decade by the Faculty of Biological and Environmental Sciences at the University of Helsinki in 2014).
At Glykos Finland I worked as a research
scientist during the years 2012–2013 and as
the head of the organic chemistry laboratory 2013–2015. The research projects focused
on the development of the next generation of
selective anti-cancer therapeutics. Working in
an industrial setting widened my perspectives
on research since it differed significantly from
my previous academic experiences. Moreover,
the multidisciplinary topics covered gave me
valuable insights into research on the borderline between chemistry, medicine and biology.
While I enjoyed working in an industrial setting, I
decided to give an academic career one final try
in 2015 when I was offered the possibility and

I found the synthesis
of molecules more
exciting.
joined the Department of Chemistry at the University of Helsinki where I currently work as a
university lecturer.
During the past three years I have focused
on teaching related aspects of my current position by strengthening my pedagogical skills and
developing a personalized teaching style. I currently teach the courses organic chemistry 1
and 2 in Swedish and I am part of the teaching
team that handles the course basics of chemistry which had 690 (!) participants in 2017. In
addition to teaching, I have continued working
with research topics at the interphase of chemistry, medicine and biology. According to my view,
organic chemistry provides the best possible
toolkit (id. est. mastering of synthetic reaction
technologies and understanding of the reactivity of molecules) and base for studying topics on the borderline between these fields. Currently, the research topics that my group works
on involve 1) the development of diagnostic
compounds and selective medical treatments
against infectious diseases/dry eye syndrome/
cancer (see e.g. ChemMedChem 2016, 11, 25012505; Sci. Rep. 2017, 7, 15920) and 2) expanding the applications of renewable resources (see
e.g. Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 849–852). Students interested in these topics are free to contact me for eventual research projects.

While the reactions were running Filip
Ekholm learned to play the guitar.
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KASVAVA KAMPUS

KUMPULAN
KAMPUKSEN
TULEVAISUUTTA
MIETTIMÄSSÄ
KUVAT VEIKKO SOMERPURO

YLIOPISTO KESKELLÄ KYLÄÄ
”Kirkko keskellä kylää” -sanonta luonnehtii usein
eurooppalaisia vanhoja kaupunkeja. Yliopistolla
on meillä Suomessakin jo vuosisatoja kestänyt
historia ja yliopistokaupunkeja voisi luonnehtia
sanonnalla ”yliopisto keskellä kylää”. Olemme
siis aikojen saatossa rakentaneet yliopistorakennuksia pysyviksi ja kestäviksi maamerkeiksi
ja sellaisina ne säilyvätkin käyden vain välillä
läpi pienempiä tai suurempia korjaus- ja muutostöitä. Rakennusten sisällä oleva toiminta on
kuitenkin yhä nopeammalla syklillä muuttuvaa.
Yliopisto on saanut kampuksilleen erilaisia uusia
toimijoita ja verkostoituu eri yhteiskunnan alojen
kanssa kutsuen kaupunkilaisia huomaansa niin
kuin kirkko keskellä kylää.
KAMPUS MUUTTUU KOKO AJAN
Yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen
perustehtävä laajenee koko ajan ja tämä on tuomassa Kumpulaankin tänä vuonna muun muassa
Think Companyn. Opetus uudistuu, digiloikka
lisää opetuksen videotallenteita ja kampuksille
rakennetaan Unitube-studioita. Jotta kaikille
toiminnoille löydetään optimaalinen tila, joudutaan miettimään tilankäyttöä kampuksen kaikissa rakennuksissa, vaikka mitään suurta korjaus- tai rakennusprojektia ei olisikaan tulossa.
Kumpulan rakennusten tilat ovat varsin tehokkaassa käytössä, joten jokainen muutos vaikuttaa yllättävän laajalle.
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CHEMICUMIN TOIMIVA KONSEPTI
Chemicumin peruskorjauksen valmistuttua
kemian osasto asettui uusille tai osin myös vanhoille sijoilleen. Tilojen järkeistämisellä saatiin
säästettyä tilaa kaiken kaikkiaan noin tuhannen
huoneistoneliön verran.

Tutkijoiden käytössä
monitilatoimisto on vielä
hyvinkin uutta.
Kemian osasto kehitti Kumpula Business Labs
-konseptin (KBL), jossa tarjottiin tilaa vuokrattavaksi ja mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä
kemian osaston kanssa. Yhteistyö voi sisältää
esimerkiksi tutkimuslaitteiden käyttöä, tutkimusyhteistyötä ja asiantuntijakonsultaatiota.
Vuoden 2017 aikana saatiin lähes kaikki vapaana
olevat tilat vuokrattua yrityksille. Tosin jonkin
verran vieläkin pystytään pieniä yrityksiä taloon
sijoittamaan. Myös vanha hyvä yhteistyökumppani ASM-Microchemistry Oy laajensi tilojaan
Chemicumissa jo korjauksen ensimmäisen vaiheen yhteydessä ja teki vielä toisen laajennuksen vuoden 2017 aikana.
LUKIO-OPETUSTA KAMPUKSELLE?
Vuoden 2017 aikana tutkittiin mahdollisuuk-

sia saada Helsingin luonnontiedelukio järjestämään luonnontieteiden opetuksensa Kumpulan
kampuksella. Kaikki muut uudet avaukset ovat
varanneet tiloja kuitenkin jo niin paljon, että
varsinaisen opetustilakokonaisuuden löytäminen lukion käyttöön ei näytä todennäköiseltä.
Yhteistyö lukion kanssa joka tapauksessa tiivistyy kaikissa oppiaineissa. Luonnontieteissä lahjakkaimmat lukiolaiset saavat jatkossa jo lukioaikanaan kokemusta opiskelusta Kumpulan
kampuksella. Tästä joukosta löytyvät mahdollisesti seuraavat luonnontieteen huippututkijat.

Kemian osasto kehitti
Kumpula Business Labs
-konseptin.
YHTEINEN TILA KESKELLÄ KAMPUSTA
Toimitilojen kehittämisen näkökulmasta pitkään
aikaan mielenkiintoisin projekti on käynnistetty
Kumpulan kampuskirjaston ylemmässä kerroksessa. Kirjakokoelmat yhä vähenevät ja kerroksesta puolet, noin 500 m2, muutetaan monitilatoimistoksi. Tämän kokonaisuuden suurin osa
on avointa toimistotilaa, jonka tukena on pieniä
palaveri- ja vetäytymistiloja. Tutkijoiden käy-

Kumpulan
rakennusten tilat ovat
varsin tehokkaassa
käytössä, joten
jokainen muutos
vaikuttaa yllättävän
laajalle.

tössä monitilatoimisto on vielä hyvinkin uutta,
ja epäilyksiä sen toimivuudesta on ilmassa. Siksi
hanke on hyvin haastava. Toistaiseksi potentiaalisiksi käyttäjiksi uudistettaviin tiloihin on
ilmoittautunut tietojenkäsittelytiede ja fysiikka.
Toimisto tehdään sillä periaatteella, että kenelläkään ei ole siellä omaa työpistettä. Näin avataan
mahdollisuus eri tieteenalojen yhteiseen työskentelyyn, mukaan lukien myös kadun toisella
puolella olevat kemistit. Muodostuu ”yhteinen
tila keskellä kampusta” joka kutsuu luonnontieteilijöitä kohtaamaan toisiaan.
Pirjo Ranta
arkkitehti,
Helsingin yliopisto
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ELÄKKEELLE

PUITA JA MUITA
KIINNOSTAVIA JUTTUJA

J

äätyäni eläkkeelle fysikaalisen kemian yliopistonlehtorin hommista, viimeisen noin
vuoden ajan olen voinut käyttää enemmän aikaa kiinnostukseni kohteisiin. Olen kuitenkin lupaukseni mukaisesti jatkanut rakentamamme kaasukinetiikan tutkimuslaitteiston
ylläpitoa ja mittauksia yhdessä Arkke Eskolan,
Timo Pekkasen ja Satya Joshin kanssa. Tuloksia onkin saatu normaaliin tapaan. Niistä tehtiin viime vuoden lopussa kolme käsikirjoitusta
papereiksi Proceedings of Combustion Institute
-julkaisuun. Lisäksi tulemme porukalla osallistumaan ensi kesän Combustion Institute -symposiumiin Dublinissa.

OLIN ALOITTAMASSA TUOREHAKKEEN käytön
tutkimusta lämpövoimaloissa lähes kaksi vuotta
sitten, yhdessä Kauhavan kaukolämmön, Vaasan yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Tämä yhteistyö syntyi yhteensattumista, jotka johtuivat erilaisten puiden ja
niiden eri osien palamislämpöjen määrityksistä
yhdessä Jouko Laasasenahon kanssa. Tämä
polttotapa näyttää hyvin lupaavalta hyvän energiantuottonsa ja suoraviivaisen, työtä säästävän
logistiikkansa vuoksi. Näin energiapuuta voidaan käyttää tehokkaammin. Viimeisimmässä
toimintamme tilaa kartoittavassa kokouksessa
19.1.2018 oli mukana meidän tutkijoiden lisäksi
edustajia useista lämpölaitoksista, laiterakentajista, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta (MTK) sekä muista toimintaan liittyvistä
yhteisöistä.
Tärkeimpiä tekijöitä tälle merkittävän korkealle energiatuotolle ovat energiasisällöltään
hyvä polttoaine, laitoksessa käytetty korkea
palamislämpötila (noin 900–950 °C) sekä tehokas, lämpöpumpuilla tehtävä aktiivinen lämmöntalteenotto ulosvirtaavasta savukaasusta.
Palaminen on hyvin monimutkainen kemiallis-fysikaalinen prosessi, joka vaatii vielä hyvin paljon
perustutkimusta – sovelluksista puhumattakaan.
Polttoainepuun haihtuvat hiilivedyt, kuten
terpeenit, näyttävät ehtivän haihtua ennen kuin
puu saadaan hakkeena polttoon. Niiden osuus
ei ainakaan kokeidemme perusteella näkynyt
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Elämääni tosiaan kuuluu
monia mielenkiintoisia
asioita, kuten tanssi ja
erityisesti latinalaiset
rytmit. Niihin voi
hurahtaa vähintään yhtä
paljon ja syvästi kuin
fysikaaliseen kemiaan.
lisäenergiana viime keväänä kaadetuissa puissa.
Sen sijaan näiden haihtuvien aineiden vaikutus
puuta lahoamiselta suojaavina ainesosina lienee
merkittävä puun energiasisällön kannalta. Vaikuttavia tekijöitä on muitakin, esimerkiksi kosteus ja lämpötila. Polton korkea lämpötila tuottaa sopivan palamisprosessin, jossa tuoreen
puun kosteus voi tehostaa prosessia ainakin
lämmönsiirron kannalta. Sen avulla hukkalämpö
saadaan kerättyä savukaasuista. Poltossa ei
myöskään synny hiilimonoksidia tai nokea edes
olosuhteissa, jossa jäännöshappi on lähes nolla
eli palaminen on puhdasta. Silloin kattilaa ei tarvitse jäähdyttää ylimääräisellä ilmavirralla.
Puu on merkittävin polttoaineemme erityisesti lämmöntuotossa, ja siksi sen tehokkain ja
yksinkertaisin käyttötapa on tärkeä. Turvetta
käytetään edelleen, vaikka se on käytännössä
fossiilinen polttoaine, jonka käytön täytyy loppua mahdollisimman pian. Se sopii muihin tarkoituksiin, mutta on tuhlausta polttaa turvetta.
Turpeenpolton ongelma on myös siitä syntyvä
tuhka, jota joissakin polttotekniikoissa syntyy
merkittäviä määriä. Pahimmillaan se sisältää raskasmetalleja (esim. arseenia) liian suurissa pitoisuuksissa, jotta tuhkaa voisi käyttää esimerkiksi
lannoitteena pelloilla. Joillekin lämpövoimaloille
tämä aiheuttaa menoerän, jota ei synny, jos poltetaan tuoretta haketta. Haketta poltettaessa
syntyy arinakattiloissa paljon vähemmän tuhkaa ja se on vähemmän haitta-aineita sisältävää
kuin turvetuhka.

YKSI TURPEENOTON ONGELMA on turvesoiden
muuttuvat vesiolosuhteet, kun soiden ”puskurivaikutus” ympäristöstä häviää. Ojitukset tuottavat kiintoainesta, humusta ja raskasmetalleja
pienvesiin ja edelleen purojen ja jokien kautta
järviin ja koko vesistöön. Näin muutamme koko
valuma-alueen eliösysteemin ja esimerkiksi vaelluskalojen kannalta vesistön koko ravintoketjun
niille epäedulliseksi. Lisäksi kiintoaines peittää
kutusoraikot ja kalojen lisääntyminen estyy. Jos
tämän lisäksi on muitakin kalakantoja rasittavia
tekijöitä, niin ei ole ihme, että emme saa haluamiamme kaloja, vaan verkot täyttyvät kämmenen kokoisista lahnoista. Kala oli kuitenkin esimerkiksi viimeisen kansallisen katastrofimme
aikaan ainoa elintarvike, joka takasi monille toimeentulon.
OLEN SYNTYMÄSEUDULLANI mukana Nilsiänreitin suojeluyhdistyksen toiminnassa. Tämä johtunee ensimmäisestä taimenesta, jonka sain Itäkoskesta vasta kaksivuotiaana. Yhdistyksemme
hallitus koostuu akateemisen koulutuksen saaneista, eri alojen ihmisistä, mikä mahdollistaa
tieteellisen lähestymistavan ongelmiin.
Turpeenoton sekä suo- ja metsäojitusten
lisäksi Nilsiän reitillä on muitakin ongelmia: viisi
vesivoimalaa, joista vain yhdessä on kalaporras
eikä sekään toimi kalojen normaalissa vaelluksessa. Nyt toiseen voimalaan ollaan rakentamassa luonnonmukaista ohitusväylää. Näiden
lisäksi lyhytaikainen virran säännöstely huuhtoo
rannoilta kiintoainesta ja ravinteita, joiden vaikutus näkyy esimerkiksi syvänteiden vähähappisuutena. Vaelluskalat vaativat hapekkaan veden,
ja vesien lämmetessä ne hakeutuvat viileisiin
syvänteisiin. Siellä liuenneen hapen määrä on
korkeampi kuin lämpimässä pintavedessä. Järvi
on taimenelle elinkelvoton, jos siellä ei kasva
muikkua ja kuoretta.
Yhdistyksemme yksi tarkoitus on tiedonvälitys. Järjetämme koulutustilaisuuksia ja talkoita,
jotka ovat olleet merkittäviä myös paikallisille
ihmisille ja kotikalastajille. Monet osakaskunnat
(entiset kalastuskunnat) ovat istuttaneet kirjolohta alueilleen, kun siiat ja taimenet ovat käy-

tännössä loppuneet tai eivät ole saavuttaneet
pyyntikokoisen mittaa.
Vieraslajit eivät ole ongelmattomia kirjolohenkaan kohdalla: niiden kasvatusaltailla tavataan kalatauteja, jotka voivat levitä ympäristöön
erityisesti kalaistutusten kautta. IHN-virusta
tavattiin viimeksi joulukuussa 2017 Tervon
kalanviljelylaitoksella Pohjois-Savossa. Se leviää
sairaiden kalojen, oireettomien kantajien ja
ympäristön välityksellä. Siihen ei ole olemassa
lääkettä eikä rokotetta. Tieto voi ohjata oikeisiin
tapoihin kalakantojen hoidossa. Vesistön oma
kestävä kalantuotanto onkin varmin tapa ja sen
ylläpitäminen vaatii tietoa ja halua toimia vesistön hyväksi. Jo mainittujen haasteiden lisäksi
meillä on valuma-alueella myös kaivostoimintaa
(Terrafame ja YARA:n apatiitti), joten monipuolista asioiden ymmärtämistä tarvitaan kokonaisuuden hallitsemiseksi.
Jotta ei syntyisi kuvaa, että painin otsa
rypyssä vain ammattiasioiden kanssa, jätän
kemialliset asiat tähän ja paljastan, että elämässäni on muitakin mielenkiintoisia juttuja. Retkeilen, metsästän, kalastan, liikun eri välineillä
erilaisissa ympäristöissä, rakentelen ja raivaan
metsää. Elämääni tosiaan kuuluu monia mielenkiintoisia asioita, kuten tanssi ja erityisesti
latinalaiset rytmit. Niihin voi hurahtaa vähintään yhtä paljon ja syvästi kuin fysikaaliseen
kemiaan.
Raimo Timonen
yliopistonlehtori
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ELÄKKEELLE

LABORATORIOINSINÖÖRINÄ HELSINGIN YLIOPISTOSSA
OPINNOT LOPPUUN, TYÖURA ALKUUN
Kosketuspintani yliopistoon laajentui hieman jo opintojeni loppuvaiheessa, kun
vuonna 1977 toimin muutamien kurssien
laskuharjoitusassistenttina Fysiikan laitoksella Siltavuorenpenkereellä. Valmistuttuani suoritin sekä kahdeksan kuukauden mittaisen teollisuusfyysikkokurssin
Kuopion yliopistossa että D-luokan sähköturvallisuustutkinnon (SETI/Tukes),
joka oikeutti laboratoriolaitteiden sähkötöihin.
Seuraava kosketus yliopistoon työpaikkana tuli vuonna 1985, kun pääsin
tutkimusavustajaksi professori Kalevi
Mattilan tähtienvälisen aineen tutkimusryhmään tekemään mittauksia molekyylipilvistä Metsähovin radioteleskoopilla.
Lisäksi tein amanuenssin ja assistentin sijaisuuksia. Vanha Observatorio oli
ulkoisilta puitteiltaan idyllinen. Verstaan
puolella olin rakentamassa radioteleskooppiin kytkettävää akusto-optista
spektrometriä (AOS). Tulevaisuuteni tähtitieteen parissa näytti kuitenkin epävarmalta, päätin kokeilla onneani, kun polymeerikemian laboratorioinsinöörin virka
Helsingin yliopistossa perustettiin ja laitettiin hakuun vuonna 1988.

POLYMEERIKEMIAN LAITOKSELLE
MERITULLINKADULLE
Vuonna 1989 professori Franciska Sundholm palkkasi minut polymeerikemian
laitokselle laboratorioinsinööriksi. Ehkä
edellä mainitut opinnot ja työkokemus
katsottiin riittäväksi pohjaksi, koska
olin ensin koeajalla, jo keväällä nimitykseni vakinaistettiin. Viranhoidon sisältö
oli määritelty siten, että oma tutki34 kemiauutiset keminyheter chemistrynews

mustyö ei siihen kuulunut.
Uusi työpaikkani sijaitsi Meritullinkadulla rakennuksessa, joka oli alunperin
ollut Borgströmin tupakkatehdas. Polymeerikemian laitos sijaitsi 2. ja 3. kerroksessa. Vetokaappeja oli melko vähän,
mutta entisen teollisuusrakennuksen
huoneet olivat korkeita ja siinä suhteessa
ilmavia. Sekä käryt että ajatukset mahtuivat leijailemaan. Hanasaaren voimalasta
ja liikenteestä peräisin olevaa nokea kertyi kaikille rakennuksen pinnoille. Laboratoriossa hihansuut mustuivat nopeasti.
Muistan, että ensimmäinen työni
oli Varian E-4 ESR/EPR-spektrometrin
sähkömagneetin jäähdytysvesiputkiston kalkkisaostumien liuottaminen sitruunahappoliuoksella. Veden virtaus
parani, eikä magneetti enää ylikuumentunut. Tilasin myös germaniumdiodeja
1N21 laitteen detektoriin, koska diodi
pyrki ajoittain kärähtämään. Signaalitaajuus oli 9 GHz tienoilla ja ainoa laitteen antama data oli analogisen piirturin
paperille tulostama käyrä. Melko suuri on
ero nykyiseen datankäsittelyyn.
Vielä samana vuonna kävimme Heikki
Tenhun kanssa tutustumassa valonsirontalaitteistoon Brookhaven Instrumentsin
tehtaalla Holtsvillessa (NY, USA). Laitteisto tilattiin ja edelleen käytössä oleva
pöytä laitteen goniometrille ja laserille
valmistettiin piirustuksieni mukaan yliopiston työpajalla.
Alkuvuonna 1990 laitokselle hankittiin Suomen ja Neuvostoliiton kahden-

välisen kaupan järjestelyillä itäsaksalainen polarisaatiomikroskooppi Jenapol,
sekä siihen kuuluva filmille kuvaava
kamera, PAL-videokamera ja kuvankäsittelylaitteisto. Laitteisto olikin ajoittain
vilkkaassa käytössä mikroskooppikuvien
käsittelyssä. Kun Berliinin muuri kaatui, ei
Robotronilta enää tullut päivityksiä eikä
laitteella otetut kuvaformaatit enää näin
ollen auenneet.
Eräänä kesänä 1990-luvun alussa
rakennuksen päädyn koristetorniin iski
salama, jonka seurauksena muun muassa
Polymeerikemian laitoksen ainut tietokonepääte vikaantui. Kun henkilökohtaisia, 286/386-tasoisia tietokoneita alkoi
ilmaantua työpöydille, saimme tiloihin
ethernet-koaksiaaliverkon Sähköposti
alkoi kulkea ja pääsimme pohtimaan
ongelmia, joista ei aikaisemmin tiedetty
mitään.
KEMIAN LAITOKSELLE KUMPULAAN
Kun uusi laitosrakennus valmistui Kumpulaan, aiemmin erilliset laitokset yhdistettiin Kemian laitoksen alaisiksi laboratorioiksi. Polymeerikemian laboratorio
aloitti Kumpulan A-siivessä virallisesti
1.11.1994, samaan aikaan analyyttisen
kemian ja radiokemian laboratorioiden
kanssa. Aluksi lounaan sai halutessaan
nauttia työmaaruokalassa. Uuden laitoksen juhlalliset vihkiäiset pidettiin syksyllä
1995, ja kaikki paikalla olleet muistanevat
kesken juhlaa päälle pärähtäneen palohälytyksen. Näistä aiheettomista häly-

tyksistä olikin alussa harmia.
Polymeerikemian käytössä oleva lattiapinta-ala väheni selvästi mutta varustelutaso koheni ja nykyaikaistui: enemmän vetokaappeja ja palo-osastointi
palavien kemikaalien varastolle. ATKverkko ulottui kaikkiin toimistoihin ja
laboratorioihin, typpilinja taas kaasukeskuksesta muutamaan laboratorioon.
Kovajuotoksia ei kuitenkaan enää voinut tehdä ja siksi kaasuhitsausvälineet
luovutettiin laitoksen työpajalle. Ilmanvaihtokin parani, mutta ilmanvaihdon
tasapainotus ei oikein ottanut kaikkialla
toimiakseen. Ensimmäisenä talvena sisätilojen suhteellinen kosteus oli jostain
syystä poikkeuksellisen alhainen. Kun
siitä ilmoitettiin tekniselle osastolle, siellä
todettiin vain, että sittenhän tiloja kannattaisi käyttää vaikka lautojen kuivaukseen.
Polymeerikemian uudet tilat sijaitsivat
4. kerroksessa, Tiesin olevani urani huipulla, kun ylempänä sijaitsi ainoastaan
ilmanvaihtokonehuone ja koko rakennus
oli vielä mäen päällä.
Sieltä siinsi ruhtinaallinen näköala
Vanhankaupunginlahdelle. Talviset auringonnousut olivat sananmukaisesti häikäisevän kauniita. Tämä näkymä peittyi
vasta kesällä 2017, kun HOAS rakennutti
uusia kerrostaloja.
Laajimmillaan toimenkuvaani kuuluivat sekä laboratorion laitteissa ilmenevien huolto- ja kunnossapitotehtävät sekä atk-yhdyshenkilön (lupa-asiat),
soveltuvin osin atk-tukihenkilön, avainyhdyshenkilön ja laboratorion hankintayhdyshenkilön tehtävät.
Polymeerikemian laitekanta on uusitunut ja laajentunut Kumpulan vuosieni
aikana, minusta riippumatta. Tilasin sitä,
mikä nähtiin tarpeelliseksi ja mihin oli
rahoitus. Kun viimeisetkin vielä Meritullinkadulla käytössä olleet ja teknisesti
vanhentuneet laitteet poistuivat, on laitekannan muutos mittaustulosten keräämisen ja käsittelyn osalta edennyt loppuun. Analogiset piirturikäyrät ja käsin
muistiin merkityt mittarien lukemat ovat
korvautuneet digitaalitekniikalla.
Laboratorioiden historiallisten rajojen
madaltaminen eteni Kumpulassa aluksi
suhteellisen hitaasti. Laitoksen yhtenäistämistä kohti vei teknisen tukihenkilöstön siirto hallinnollisesti suoraan Kemian
laitoksen alaisuuteen. Ainakin laborato-

rioinsinöörien keskinäinen tiedonkulku
lisääntyi, kun käyttöön tulivat säännölliset kuukausipalaverit. Keskusvaraston
roolin vahvistaminen on ilman muuta
ollut järkevää jo pelkästään kemikaalirekisterin ylläpidon ja tilausten järkeistämisen takia. Yhtenäinen laiterekisteri on
laboratorioinsinöörille hyödyllinen työkalu.
CHEMICUMIN PERUSKORJAUKSEN
PYÖRTEISSÄ
Viimeisten työvuosieni ehdottomasti
suurin ruljanssi oli vuonna 2012 alkanut
Kemian laitoksen remontointi. Polymeerikemiaa tämä peruskorjaus alkoi koskettaa vuoden 2015 marraskuussa. Puolet
laboratorioista ja toimistoista muutettiin vapautuneisiin väistötiloihin kerrosta
alemmaksi. Puolen vuoden kuluttua alkoi
kakkosvaihe, jonka aluksi koko irtaimisto
jouduttiin siirtämään: ensimmäinen puolikas väistöstä takaisin valmistuneeseen
osaan ja toinen puolikas uusiin väistötiloihin.
Kakkosvaiheen aikana tuli toiminnallisia vaikeuksia. Kaikkia laitteita ei voitu
pitää käytössä, koska toisen vaiheen
väistötiloissa ei ollut laboratoriovarustelua. NMR-laboratorio (A411) jäi remonttialueen sisälle käyttöön, ja sitä varten
urakoitsija antoi kaikille pikaopastuksen ja lainavarusteet työmaa-alueella
tapahtuvaan liikkumiseen, mikäli tehtävä vaati sitä. Muuta kulkemista varten oli käytettävä A-siiven päädyn hissitöntä porraskäytävää, joten talon
muihin osiin kuljettiin ulkokautta. Polymeerikemian laboratorio palasi paikoilleen marraskuussa 2016 ja normaali toiminta pääsi jatkumaan peruskorjatuissa
tiloissa. Entinen iso laboratoriosali A418
oli jaettu väliseinillä erillisiksi moduleiksi (A433-A436), mikä paransi muun
muassa ilmanvaihdon toimivuutta. Vetokaappejakin tuli muutama lisää. Toisaalta
ruotsinkielisestä opetuslaboratoriosta
Susanne Wiedmerin tutkimusryhmä
sijoitettiin polymeerikemian kanssa
samoihin tiloihin, joten tiivistäminen oli
jälleen tarpeen. Itselleni jäi vaikutelma,
että se onnistui kutakuinkin tyydyttävällä tavalla.
Yhteistyö ja kommunikointi yliopiston ja urakoitsijan arkkitehtien ja muiden
suunnittelijoiden sekä työnjohdon kanssa
sujui yleensä joustavasti. Kaikkea ei

osattu ajatella etukäteen, mutta suhteellisen vähän piti tehdä välittömiä korjauksia remontin valmistuttua. Ennen eläkkeelle jäämistä ehdin nähdä, kun osana
laitoksen hallinnollista uudistusta vanha
laboratoriojako lakkautettiin vuoden
2017 alussa. Ovessa aiemmin ollut teksti
’polymeerikemian laboratorio’ muuttui
muotoon ’polymeerit ja kolloidit’.

TYÖURAAN JA TYÖYHTEISÖIHIN
TYYTYVÄISENÄ
Muutokset koko yliopiston hallinnossa ja
jopa ilmapiirissä ovat olleet huomattavia. Iso käänne alkoi uuden yliopistolain
astuessa voimaan vuonna 2010 ja virkasuhteiden muututtua työsuhteiksi. Ruotimatta asiaa tarkemmin voin todeta, että
aloitin laboratorioinsinöörinä aivan erilaisessa yliopistossa kuin mistä jäin eläkkeelle 31.8.2017. En vakuuttunut siitä että
kaikki ylemmän hallinnon visiot, joihin
Kemian laitoksellakin on täytynyt sopeutua, olisivat vieneet aina henkilöstön ja
yliopiston tehtävien kannalta onnistuneeseen suuntaan. Hyvä hallinto palvelee päätehtävien toteuttamista, mutta
huono nousee itsetarkoitukseksi ja muodostuu rasitteeksi muille paitsi hallinnolle
itselleen. Cum grano salis.
Aikaani erillisellä Polymeerikemian
laitoksella ja myöhemmin osana Kemian
laitosta muistelen joka tapauksessa mielihyvää tuntien. Työyhteisö niin Meritullinkadulla kuin Kumpulassakin oli miellyttävä, ja kaikkien esimiesteni kanssa
työskentely sujui ainakin omasta näkökulmastani erinomaisesti. Toivon että
seuraajani Sami-Pekka Hirvonen voi
aikanaan omasta puolestaan sanoa
samaa.
Juha Solasaari
laboratorioinsinööri
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VETENSKAP UPPFOSTRAN

FORSKARSAMARBETE MELLAN
HELSINGFORS UNIVERSITET OCH
GYMNASIER I SVENSKFINLAND
Foto Veikko Somerpuro

D

Forskarskolaprojektet
strävar till att öka
intresset för kemi
genom att engagera
eleverna i äkta
kemisk forskning.

et finns ett stort behov att förbättra och upprätthålla intresset
för naturvetenskaper bland våra
skolelever. Vi universitetslärare i kemi
ser situationen som alarmerande då allt
fler gymnasielärare och grundskollärare
saknar kompetens för undervisning på
svenska i kemi. Beträffande antagna studerande till Kemiska Institutionen, kan
konstateras att endast en bråkdel av
de antagna har svenska som modersmål. En av orsakerna till det låga antalet antagna svenskspråkiga studeranden
är den hårda konkurrensen med finska
studeranden som kommer från gymnasier med naturvetenskaplig inriktning.
Av denna orsak måste vi förbättra de
svenskspråkiga gymnasieelevernas kunskaper i naturvetenskapliga ämnen för
att öka deras konkurrenskraftighet.
Forskarskolaprojektet strävar till att
öka intresset för kemi genom att engagera eleverna i äkta kemisk forskning.
Vi hoppas att den nya svenskspråkiga
lärarutbildningen i Helsingfors kommer att förbättra situationen. För närvarande sköts en stor del av kemiundervisningen i skolorna av lärare som har
specialiserat sig i andra naturvetenskapliga ämnen. Ett första steg mot en förbättring av kemiundervisningen är att
öka antalet lärare med kemi som huvudämne. Genom att engagera lärarna och
eleverna kommer intresset för kemi förhoppningsvis att öka.
SAMARBETE MELLAN SKOLA OCH
UNIVERSITET
Den svenskspråkig kemiundervisning
har under många år haft ett nära samarbete med gymnasier i storstadsregionen i form av laborationskurser. Målsättningen med laborationskurserna
är att öka intresset för kemi och övriga
naturvetenskapliga ämnen bland unga.
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Foto Antti Rantamäki

Elever från Tölö, Lärkan och Borgå gymnasium som deltog i forskarskolan i juni 2017.
Med på bilden är (från vänster) Victor Nissén, Vilina Wikström, Samuel Svärd, Ronja
Forsén och Freja Pontán.

LUMA-centret vid kemiska institutionen har gett nya möjligheter att bredda
laborationsutbudet (www.helsinki.fi/sv/
vetenskapsfostran/for-larare-och-larogemenskap). Laborationskurserna leds
av en resursperson, som håller kontakt
med gymnasierna och handleder gymnasieelevernas laboratoriearbeten.
FORSKARSKOLAN ENGAGERAR
ELEVERNA
Forskarskolan handlar om att engagera gymnasieelever i naturvetenskapliga ämnen, och då i främsta hand i kemi.
Projektet ger eleverna en fantastisk möjlighet att få delta i intressant forskning
inom kemi och detta kan vara av stor
betydelse för deras kommande val av
studieplats. Ett motsvarande forskarskolaprojekt har arrangerats i form av
forskarskolor vid Stockholms universitet
med Dr. Henrik Mickos som koordinator och Dr. Agneta Norén som projektledare. Intresset bland skoleleverna för
att få delta i forskarskolan har varje år
varit mycket stort. Forskarskolan har gett

Forskningsprojekten
är alltid starkt
länkade till våra egna
forskningsområden.

ett hundratal elever från gymnasier inom
Stockholms län möjligheten att få delta i
forskningsprojekt inom kemi, fysik, biologi, matematik och geovetenskap vid
Stockholms universitet. Doktorander
vid Stockholms universitet har handlett grupper om sex elever i sina forskningsprojekt. Både föreläsningar och

laborationsarbeten har ingått i projekten. Forskningsskolan varar i två veckor
under sommaren. Efter de två veckorna har eleverna skrivit en rapport, som
granskas vetenskapligt av handledaren.
År 2014 startades ett motsvarande forskarskolaprojekt vid Helsingfors universitets kemiska institution.
EXTERNT FINANSIERAT PROJEKT
Undertecknad har sedan år 2014 erhållit forskningsbidrag från Svenska kulturfonden för forskarsamarbete mellan
Helsingfors Universitet och gymnasier i
Svenskfinland. Forskarskolan har varit
väldigt lyckad och vi har tagit emot gymnasieelever från Brändö, Lärkan, Tölö,
och Borgå gymnasium. Elevernas forskningsprojekt har behandlat beräkningskemi eller experimentell analytisk kemi.
Eleverna utför själva alla experiment och
skriver därefter en rapport på resultaten.
Rapporterna granskas av undertecknad. I vissa skolor har eleverna hållit presentationer om sina projekt under morgonsamlingen (i marknadsföringssyfte).
Samtliga elever som deltar i forskarskolan får ett diplom från vilket det klart
framgår att projektet motsvarar 36 timmars arbete. Diplomet är som en bilaga i
deras studentexamensbetyg.

Forskningsprojekten är alltid starkt
länkade till våra egna forskningsområden
och därför kan vi aldrig garantera lyckade resultat. Eleverna undersöker totalt
nya fenomen. Eleverna känner till riskerna men har en mycket positiv inställning till projektet trots att resultaten inte
alltid är lyckade. Det måste ändå poängteras att i många fall har eleverna lyckats
få fram sådana resultat som direkt har
kunnat inkluderas i kommande vetenskapliga publikationer.
UTFÖRANDE AV PROJEKTET
Svenskspråkiga forskare som är magisterstuderande, doktorander eller universitetslärare vid Kemiska institutionen,
fungerar som handledare för forskningsprojekten. För närvarande kan vi garantera ett tillräckligt antal svenskspråkiga
handledare med olika forskningsinriktningar. Varje handledare handleder
elever i grupper om 3–4 elever vanligtvis
under de första veckorna i juni. Undertecknad har fungerat som koordinator
och kontaktperson för projektet. Vi har
planer på att utvidga forskarskolan till
hela Svenskfinland i ett senare skede.
Susanne Wiedmer
docent, universitetslektor
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TIEDEKASVATUS

ILMIÖ
NIMELTÄ
MYTECH
TEKSTI BIRGITTA RUUTI

KUVA VEIKKO SOMERPURO

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT toivat ilmiölähtöisen oppimisen kouluihin. Teknologiateollisuuden
MyTech-ohjelma tarjoaa yläkoulujen ja lukioiden
opettajille valmiiksi konseptoidun mallin, jossa
valittuun teemaan – kiertotalous ja ilmastonmuutos, terveys- ja hyvinvointi tai tulevaisuuden elinympäristö – syvennytään toiminnallisella
opintokäynnillä korkeakoulussa ja yrityksessä.
Ilmiö oli yksi keskeisimmistä sanoista vuonna
2016 voimaan tulleissa Opetushallituksen perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteissa. Ilmiöpohjaisella oppimisella viitataan
oppiainerajoja rikkovaan oppimiseen, jossa on
tutkiva ote. Siinä on tarkoitus keskittyä oppilaille
merkityksellisiin, todellisen maailman ilmiöihin
niin, että oppilas pääsee rakentamaan omaa
ymmärrystään maailmasta. Ihanteellista olisi, jos
ilmiöihin pääsisi tutustumaan aidossa kontekstissa, osana monimuotoista oppimisympäristöä.
Ilmiöpohjaisuus on hieno ajatus, mutta sen
toteuttaminen käytännössä vaatii kouluilta ja
opettajilta paljon. Teknologiateollisuus ry haluaa
tarjota apuaan kouluille ja käynnisti siksi vuonna
2017 MyTech-ohjelman, joka linkittää oppilaiden
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Keravan lukion oppilaita
MyTech-vierailulla Kemian
osastolla ja Kemianluokka
Gadolinissa.

ilmiölähtöiset oppimisprojektit korkeakoulujen
ja yritysten toimintaan. Näin ilmiöpohjaisesta
oppimisesta tulee sekä opettajille että oppilaille
entistä mielekkäämpä. MyTech-ohjelma avaa
väyliä myös tulevaisuuden koulutus- ja ammatinvalintapohdintoihin. Korkeakoulut ja yritykset
puolestaan pääsevät esittelemään osaamistaan
ja tapaamaan potentiaalisia tulevaisuuden opiskelijoita ja työntekijöitä.
MIKÄ ON NUORILLE MERKITYKSELLINEN
ILMIÖ?
”Merkitykselliset oppimiskokemukset sitouttavat ja innostavat opiskeluun. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia työskentelyyn, joka kytkee
opiskeltavat tiedot ja taidot sekä heidän kokemuksiinsa että ympäristössä ja yhteiskunnassa
esiintyviin ilmiöihin.” (Lukion opetussuunnitelman perusteet, 2015, 14)
Teknologiateollisuuden yritykset ovat huolissaan siitä, että nuorten kiinnostus matematiikkaan ja luonnontieteisiin on ollut laskevaa.
Nuoret käyttävät sujuvasti teknologiaa, mutta
eivät välttämättä osaa hahmottaa, että mate-

matiikalla ja teknologialla on iso rooli globaalien
haasteiden ratkaisemisessa.
Mielikuva teknologiasta laajenee ja monipuolistuu, kun se tuodaan osaksi nuoria kiinnostavia ilmiöitä. MyTech-ohjelmassa peruskoulun ja
lukion opettajat luokkineen voivat valita kolmesta eri teemasta, jotka ovat kiertotalous ja
ilmastonmuutos, terveys ja hyvinvointi sekä tulevaisuuden elinympäristö.
– Nuoret ovat todella tietoisia ja kiinnostuneita maailmaa muuttavista ilmiöistä ja niiden
ratkaisemisesta. Mietimme helposti lähestyttävät ylätason teemat, jotka on myös helppo
yhdistää eri oppiaineiden opetukseen, sanoo
MyTech-ohjelmasta Teknologiateollisuudessa
vastaava Birgitta Ruuti.
KORKEAKOULUT JA TEKNOLOGIAYRITYKSET
KUMPPANEIKSI OPETUKSEEN
Ilmiölähtöisen oppimisen ydinajatuksena on,
että tietoa ei kaadeta oppilaiden päähän, vaan
he oivaltavat itse. Tämä juuri on MyTechin korkeakouluun ja teknologiayritykseen suuntautuvien toiminnallisten opintokäyntien tarkoi-

tus. MyTech-päivänä oppilaat perehtyvät siihen,
miten heitä itseään kiinnostavia ilmiöitä tutkitaan ja opiskellaan korkeakoulussa sekä miten
yrityksissä hyödynnetään teknologiaa ilmiön
haasteiden ratkaisemiseen.
Korkeakoululle ohjelma on keino tavoittaa
laajasti tulevaisuuden opiskelijoita. Tarkoituksena on rakentaa opintokäynneistä vaikuttavia ja innostavia kokonaisuuksia, joita on kevyt
toteuttaa ja helppo skaalata.
– Korkeakoulut ja yritykset ovat tahollaan
järjestäneet opettajille ja oppilaille vierailuja,
joiden teemana on ollut LUMA-aineiden merkityksen esille nostaminen. Nyt molempien on
mahdollista rakentaa systemaattista ja pitkäjänteistä kouluyhteistyöta MyTech-ohjelman kautta,
Ruuti kertoo.
Lisätietoja: www.mytech.fi/mytechohjelma
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STARTTIEDEKERHO
STARTTASI
VAUHDIKKAASTI
TEKSTI PIPSA BLOMGREN JA ESSI PURHONEN KUVA PIPSA BLOMGREN

Juttu on julkaistu
aiemmin Kemialehdessä 8/2017.

KEMIANLUOKKA GADOLINISSA käynnistyi syksyllä, kerhobingon siivittämänä, tiedettä ja taidetta eheyttävä StarT-kerho. Bingossa tutustuttiin toisiin kerholaisiin kemiaan ja taiteeseen
liittyvien väitteiden kautta.
“Kyllä minäkin olen nähnyt kemiallisia reaktioita! Niitä tapahtuu joka paikassa, ympärillämme
jatkuvasti!”, vastaa yksi.
“BINGO!”, huutaa toinen.
ENSIMMÄISELLÄ KERHOKERRALLA 3.–7. luokkalaisten innokkaiden kerholaisten kanssa mukana
tutkimassa ja ihmettelemässä olivat myös kerhon professorikummit, Helsingin yliopiston
kemian osaston johtaja professori Heikki Tenhu
sekä LUMA-keskus Suomen johtaja professori
Maija Aksela. Innoittajina he kertoivat kerholaisille omasta kiinnostuksestaan kemiaa ja taidetta kohtaan.
"Tiede ja taide ovat kaksi erilaista tapaa
kuvata todellisuutta, ja kemia lienee luonnontieteistä se, joka on lähinnä kuvataiteen tuottamista. Kemia on materiaaleja, värejä ja prosesseja – kuten taidekin. Kerhossa tutustutaan
kaikkiin näihin. Luonnontieteellinen ajattelutapa
avaa uusia näkökulmia elämään ja taiteeseen.

40 kemiauutiset keminyheter chemistrynews

Tutustuminen kemiaan kannattaa aloittaa jo lapsena, jolloin mieli on avoin uusille kysymyksille
ja uusien ilmiöiden oppimiselle", kertoo professori Tenhu.
Professori Maija Aksela kannusti lapsia kysymään ja ihmettelemään, tutkimaan sekä etsimään ratkaisuja yhdessä, kuten tutkijatkin tekevät.
“Meillä tutkijoilla on jatkuvasti kysymyksiä.
Kemia on kiehtovaa ja täynnä mahdollisuuksia
teille tulevaisuuden tekijöille. Kemia on myös
luovaa työtä, kuten taiteenkin tekeminen. Paljon oivaltamisen ja onnistumisen iloa!” Professori Aksela aloitti ensimmäisen tiedekerhonsa
30 vuotta sitten.
Professori Heikki Tenhun tekemänä nähtiin
myös räjähtävän nallekarkin taideperformanssi
– kemiallinen reaktio, joka sai kerholaiset riemun valtaan. Kemia ja taide todella yhdistyivät
mitä mielenkiintoisimmalla tavalla! Kerhokerta
jatkui pohdinnalla siitä, miten kemia voi tarjota
vastauksia ympäristökysymyksiin. Kerholaiset
pääsivät valmistamaan biomuovia perunatärkkelyksestä. Valmistetusta biomuovista tehdään
taiteellisia jääkaappimagneetteja.
Ensimmäiseltä kerralta kerholaiset antoivat

innostunutta palautetta.
“Olen aina halunnut tietää miten biomuovia
tehdään, koska se liittyy ympäristöasioihin!” yksi
kerholainen huudahti innoissaan.
“On myös tosi mahtavaa päästä oikeaan laboratorioon,” toinen jatkoi.
KERHOSSA VALJASTETAAN innostusta luonnontieteitä ja arkielämän ilmiöiden tutkimista kohtaan; keskiössä toiminnassa on tutkimisen taitojen kehittyminen. Usein kemia koetaan koulussa
vaikeaksi ja kaukaiseksi – kerhossa pyritäänkin
tuomaan kemiaa lähemmäksi kerholaisten omaa
elämää relevanttien kontekstien kautta.
Kerhossa toteutetaan kerholaisten omista
ideoista lähteviä, esimerkiksi ruoan valmistukseen ja kosmetiikan kemiaan liittyviä, StarT-projekteja. Projekteissa näkyy kestävyysajattelu,
joka on kerhossa kantavana teemana. Kerholaiset lähtivät innoissaan suunnittelemaan, mitä
kaikkea he haluaisivat tutkia ja kokeilla. Miten
paljon arjessamme onkaan tutkittavaa!
Jokaisen kerran päätteeksi kerholaisilta kerätään palautetta ja sen avulla he pystyvät vaikuttamaan tulevien kertojen sisältöihin ja toimintatapoihin. Kerho on osa kehittämistutkimusta,

jonka tavoitteena on tutkia, miten tieteen ja taiteen integroiminen ja kerhotoiminta tukevat lapsen kemian kiinnostuksen muodostumista.
Kerho on osa Suomi100-juhlavuoden yhteistyötä Professoriliiton ja LUMA-keskus Suomen
välillä. Yhteistyössä järjestetään StarT-tiedekerhoja ympäri Suomea; kaikille kerhoille pyritään
järjestämään omat professorikummit.
Lasten valmistamat biomuovit jätettiin kuivumaan seuraavan kerran magneettityöpajaa
varten. Kaikille jäi positiivinen mieli ensimmäistä
kerrasta; “kaikki oli kivaa ja kiinnostavaa!” luki
monen palautteessa. Kerholaiset, professorikummit sekä kerho-ohjaajat odottavat innolla
tulevia kertoja, projektien ideoimista ja toteuttamista!
Lisätietoa StarTista: start.luma.fi
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TOHTORIN
TUTKINTO – AVAIN
TYÖLLISTYMISELLE?

A

nalyyttisen kemian pääaineesta
on perinteisesti valmistunut eniten opiskelijoita orgaanisen
kemian rinnalla. Syynä ovat hyvä työtilanne ja monipuoliset ja poikkitieteelliset
työtehtävät. Elokuussa 2017 analyyttisen kemian laboratoriossa pitkään työskenneltyäni siirryin Työterveyslaitokselle
(TTL) erityisasiantuntijaksi. TTL on yksi
niistä paikoista jotka tarvitsevat analyyttisen kemian osaajia.
Olen työskennellyt kemian laitoksen
analyyttisen kemian laboratoriossa erilaisissa tehtävissä 12 vuotta. Työhöni
kuului tutkimuksen lisäksi opetus. Vaikka
rakastin työtä tosi paljon, tehtävien määräaikaisuus on painanut jatkuvasti mieltä.
Työsopimuksia on yliopistouran aikana
kertynyt 6 kappaletta. Olen silloin tällöin
katsonut työpaikkailmoituksia, mutta
sopivan mielenkiintoista paikkaa ei tullut
vastaan. Koko yliopistossa olon aikana
olen hakenut vain yhtä työpaikkaa. Viime
vuoden kesäkuussa tuli vastaan työpaikkailmoitus, joka täytti kaikki vaatimukset
ja päätin hakea. Kolmen viikon päästä
olin allekirjoittanut sopimuksen. Erityisasiantuntijana vastaan monien analyysien menetelmäkehityksestä ja laadusta.
Tehtäviin kuuluu myös asiakaspalvelu,
markkinointityöryhmän jäsenyys, työpaikkojen altistumisen seuranta ynnä
muita hallintotehtäviä.
TOHTORIN TUTKINNOSTA ja muusta yliopiston aikana kertyneestä kokemusta
on suuresti apua. Yliopistossa oppii paljon muuallakin tarvittavia taitoja. Esimerkiksi opetuskokemus tuo varmuutta koh-

ANALYYTTISTÄ
ONGELMIEN
RATKONTAA

V

data uusia ihmisiä ja viedä omia ideoita
eteenpäin. Ideoitaan on oppinut perustelemaan erityisen hyvin ulkopuolista
rahoitusta hakiessa. Tutkimuskokemus
muuttaa ihmisten ajattelutapaa, jolloin
uskalletaan kyseenalaistaa vakiintuneitakin käytäntöjä ja etsimään uusia ratkaisuja jatkuvasti. Tehtävien monipuolisuus
opettaa joustavuutta sekä suunnittelu- ja
priorisointitaitoja.
Tehtävän vaihto kuitenkin jännitti,
koska 12 vuoden aikana ehtii todella kiintyä työpaikkaansa. En voinut kuvitella
itseäni missään muualla. Kemian osasto
on tuntunut toiselta kodilta, jonne on
edelleen kiva mennä. Pelko siitä, miten
minut otetaan vastaan uudessa paikassa
oli suuri, mutta turha. Kaikki meni hyvin
alusta asti. Muutosta helpotti vanhat
opiskelukaverit, joita TTL:ssä on monia:
tuotepäällikkö Suzana Abenet, erityisasiantuntija Minna Hartonen, erikoistutkija Simo Porras ja tutkija Piia Taxell.
Nyt melkein puolen vuoden jälkeen
olen vahvasti sitä mieltä, että tein oikean
päätöksen. Uusi paikka ja sen uuden
haasteet herättivät minussa samoja tunteita kuin yliopistouran alku. Kaikki lähtee taas nollasta ja kunnioitusta pitää
ansaita uudestaan, mikä piristää mukavasti elämää. Pientä jännitystä pitää aina
olla. Kannustankin ihmisiä vaihtamaan
joskus työpaikkaa, koska elämä on niin
kuin tietokone: se pitää joskus käynnistää uudelleen.

almistuin vuonna 2002 maisteriksi
vuonna analyyttisestä kemiasta
ja jäin yliopistolle tekemään väitöstutkimusta. Väittelin tohtoriksi laajasta kaksivaiheisesta kromatografiasta
(GC×GC) vuonna 2008. Väitöksen jälkeen olen työskennellyt tutkijana julkisen puolen tutkimuslaitoksissa erilaisissa
projekteissa. Projektien ja pätkätöiden
välissä olen ollut myös virallisesti työttömänä.
Projektitutkijana on ollut mielenkiintoista saada kokemusta eri työpaikoista
ja vaihtelevista työtehtävistä. Käytännönläheisenä ihmisenä olen pitänyt
myös siitä, että projektitöissä kemistikin
pääsee laboratorioon: esikäsittelemään
näytteitä, analysoimaan niitä ja työskentelemään laitteilla.
Nykyisessä tehtävässä Työterveyslaitoksella aloitin viime keväänä. Työskentelen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) analytiikan parissa ja vastaan
menetelmäkehityksestä ja laadunvarmistuksesta. Erityisesti laatuasiat ovat olleet
kiinnostavia uudessa työssä. Olen tyytyväinen siitä, että minusta tuli isona analyyttinen kemisti. On mielekästä ratkoa
sitä, mitä näyte sisältää, onko siinä jotain
tiettyä yhdistettä tai yhdisteitä, kuinka
paljon ja ennen kaikkea, miten se pystytään todentamaan ja mittaamaan luotettavasti. Nykyisiä opiskelijoita kehotan
hakeutumaan rohkeasti alan kesätöihin jo
opintojen alkuvaiheessa.

Evgeny Parshintsev
erityisasinatuntija,
Työterveyslaitos

Minna Hartonen
erityisasiantuntija,
Työterveyslaitos
Kuva Minna Hartonen
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Jukka Niskanen

NEVER
TURNING
DOWN A
CHALLENGE

I

was approached in early 2013, somewhat
before I defended my thesis, with an opportunity to work as a post doc researcher in
Montreal. I accepted, knowing that the position
would be a challenging one. However, I have
never turned down a challenge. What was supposed to be a year abroad, turned out to be a
more extended affair. As with many post docs
before me, I met my fiancé at the end of that
year. Life rarely turns out as planned.
I did not know much about Canada, Quebec,
nor Montreal before leaving. I knew they spoke
mostly French in Montreal and Quebec. Soon
after arriving, it dawned on me that Quebec is
primarily French, with its own unique culture.
The language spoken is somewhat different
from the French spoken in France, understandably due to the distance between the two, just
as the case with Swedish spoken in Finland or
Sweden.
The Canadian people and culture are a
delightful mix of American’s and Scandinavian’s
culture. People are slightly reserved and respect
the personal space of each other, while at the
same time being more open-minded and social
than typical Finns.
When I started working at the University
of Montreal, I was given a small white piece of
something that looked and felt like Styrofoam.
It turned out to be boron nitride nanotubes,
some milligrams carefully prepared in a labora-
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tory in Japan. My first challenging task was to
graft them with thermoresponsive polymers. I
managed well and the next year, I was awarded
the Academy of Finland post doctoral grant,
which would lead me to a collaborative journey
dealing with bioconjugates and polyzwitterions,
between the University of Helsinki and the University of Montreal.
The work environment and pace are a bit
more intense at the University of Montreal than
I expected. I quickly learned how to keep many
balls in the air and work on several projects
simultaneously. However, I am pretty sure that
this is what everyone experiences once he or
she starts as a post doc. In Canada, many universities allow you to work as a post doc for only
five years after your Ph.D. I learned that Finland
is moving in the same direction.
I have also had the pleasure to visit a few
other universities and institutes during my time
as a post doc researcher. The infrastructure and
scientific equipment and the access to them at
the University of Helsinki are top notch! Especially the access to scientific journals is, in my
experience, unparalleled. Having access to most
of the combined knowledge of humankind, is a
privilege and a treasure few people have.
As a Finn, you should not be afraid of going
abroad. If you wish, you can always find at least
one Finn lurking somewhere behind a corner.

Petri Pulkkinen

FROM THE
UNIVERSITY TO THE
PRIVATE SECTOR

M

y transition from the academia to
the private sector was a textbook
example of serendipity and an
interesting story. Back in spring 2014, my
PhD thesis was nearly completed, and I
decided to start looking for work outside
the academia, well in advance before my
project at the university would be finished. I had always liked working at the
academia, but moving to the private sector was my main goal now when the PhD
was about to be finished.
I was enjoying lunch with my colleague and by chance, I happened to
mention about starting my job finding
activities. My colleague said that a certain interesting sounding startup company had just recently had a vacancy for
a polymer chemist, but unfortunately,
the application time had just ended.
Undiscouraged, I searched the company information from the Internet and
noticed that my PhD thesis on metal
nanoparticles was in fact most relevant
to the field where the company operated. I quickly updated my CV and sent

it to the manager with an email, where
I pointed out how I would be an excellent candidate, because of my perfectly
matching research background. After a
while, the company hired the polymer
chemist they were originally looking for,
and also me as an extra recruitment. I
finally got the private company research
job I had wanted.
In order for the story to be useful to
the reader, the elements required for
success could be distilled into the following generalized components: 1) operating well in advance, 2) being networked,
3) being at the right place at the right
time, 4) being active and seizing the
opportunity before it vanishes, 5) not
being undiscouraged by minor setbacks,
and 6) having the correct PhD thesis at
hand.
Components 3) and 6) are governed
by sheer luck, which certainly is a vital
component. However, as the other components show, the actions of the applicant are even more important.
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POST-DOC

EVENT

A RESEARCH
EXPLORING
JOURNEY IN
FINLAND

CHEMISTRY
& BEER

O

I

n the 25th August in 2009, I arrived in Finland. Sometimes it is still a bit hard for me to believe that I have
already been in Finland for eight years. My plan at the
beginning was to stay in Finland for two years and to obtain my
Master Degree in Food Science. Since I came from China, people expected that I might have quite a lot of culture shock in the
first year when I stayed in Finland. In fact and surprisingly, I did
not experience much of a culture shock. Finnish people are very
helpful, although they are just a bit shy and quiet.
After I completed my Master’s study in Viikki campus, I
moved to Kumpula campus to
There are
carry out PhD studies. Actually,
the major of my study project
always new
changed quite a lot. From food
technologies
science, which is a practical biological area, I moved to physicoming up
cal chemistry. My friends were
and I do enjoy
surprised that I continued with
PhD studies in physical chemislearning them.
try, because my background is
more relevant to biology than
physics.
However, the research area of my PhD studies was highly
multidisciplinary. It was the combination of an optical instrument and medical applications. Laser spectroscopy was applied
to detect volatile molecules from human breath. The volatiles
from healthy subjects are different from patients, because they
are different in the metabolism. Based on this, diseases could
be diagnosed through human breath.
After 2.5 years of Master studies and 4.5 years of PhD studies, I have studied at the University of Helsinki for a total of 7
years. Although it has been a long time at the university, I have
never got bored. There are always new technologies coming
up and I do enjoy learning them. In February 2017, an opportunity for me to learn something new came up. I was excited
to get a post-doctoral position and I continued my academic
career. This time, the research topic is about the detection of
liposomes using nanoplasmonic sensing (NPS). I feel good to
refresh myself with a new research area. From food science to
breath analysis and to liposome studies, my research exploring journey in Finland are full of challenges and excitement.
Wen Chen
PhD, post-doc researcher
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– or how to create an ancient
tradition from scratch
was given the task of organizing a departmental science afternoon in spring 2012. This
was my first administrative duty as a newly
minted university lecturer, so I set about with
great hustle and bustle. Together with professor Timo Repo, we assembled an impressive list
of 13 speakers from across the laboratories of
our department, who were to speak for a total of
almost four hours. Unfortunately, very few people registered for the event despite the exciting
list of lecture titles. Clearly, “Science Afternoon
of the Chemistry Department” simply was not
a sexy enough topic. We therefore decided to
rebrand the event, named it “Chemistry & Beer”,
and promised that malt-based refreshments
would be served after the talks. This resulted
in a massive increase in the number of participants.
As the event was fairly successful, it was
decided to continue the tradition. Initially,
Chemistry & Beer was organized twice a year,
but this proved to be too much of a good thing:
it became increasingly difficult to find new
speakers for each event. Since 2014, Chemistry & Beer has been organized once a year,
brightening up the otherwise dreary month of
November. The tradition of wildly exaggerated
advertising slogans, usually involving distorted
versions of famous quotes or themes, has also
continued.
In fall 2013, Chemistry & Beer was combined
with the first year students’ poster exhibition.
This increased the number of participants especially in the “beer” part of Chemistry & Beer to
well over a hundred. An ongoing challenge is
how to encourage and incite students to participate also in the “Chemistry” part of the event,
and attend the scientific talks. To facilitate this,
the total duration of talks has been reduced to
a more listener-friendly 2.5 hours, and speakers have been given strict instructions that their
talks should be understandable by anyone with
a basic chemistry background.
In 2017, the program was further developed
by including a slightly longer “plenary” talk by

a chemistry department alumnus, in this case
Dr. Esko Oksanen from the European Spallation
Source in Lund. As this experiment was deemed
successful, also future Chemistry & Beer events
will involve plenary alumni talks.
In 2012, few would have expected that the
dry and dusty “Science Afternoon” would actually outlive the independent Chemistry Department itself. According to Admiral Andrew Cunningham of the Royal Navy, ”It takes three years
to build a ship, but three centuries to build a tradition.” The history of Chemistry & Beer adds an
important corollary to this: “It takes three emails
to make an event, but free beer to make a tradition.”
Theo Kurten
academy research fellow
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TAPAHTUMA

SUOSITUSMENETELMÄT
KANSAINVÄLISEN
TYÖPAJAN KESKIÖSSÄ
TEKSTI VESA HÄKKINEN KUVAT VERIFIN

Sininen kirja ja paikalla
olleet tyytyväiset tekijänsä.

K

emiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti VERIFIN järjesti Suomen Ulkoministeriön ja Kemiallisen aseen kieltojärjestön
(OPCW) tuella kansainvälisen työpajan otsikolla
”International Workshop on Analysis of Chemical Warfare Agents to Mark the 20th Anniversary of the Chemical Weapons Convention”. Kolmipäiväinen työpaja järjestettiin 11.–13.12.2017
hotelli Katajanokalla, joka toimi vuodesta 1837
vuoteen 2002 vankilana. Tunnetuimmat asiakkaat vankila-aikana lienevät olleet useat sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä tuomitut, kuten
presidentti Risto Ryti, sekä ainakin vanhemman
kemistisukupolven muistama Volvo-Markkanen.
Työpajaan osallistui 118 asiantuntijaa 28
maasta, mikä oli käytännössä maksimimäärä
ajatellen hotelli Katajanokan käytännön järjestelyjä. Moni osallistujista oli majoittunut hotellin
vanhoista vankiselleistä remontoituihin huoneisiin, joihin vankila-arjesta poiketen pääsi omilla
avainkorteilla. Osallistujilta saatiin erityiskiitosta
vankilan tunnelmasta, jota koettiin ensimmäistä
ja toivottavasti tosielämässä viimeistä kertaa.
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Työpajan ehkä merkittävin anti oli uuden
suositusmenetelmäkirjan (Recommended Operating Procedures (ROPs) for the Sampling and
Analysis in the Verfication of Chemical Disarmament, 2017 Edition) julkistaminen. Tällainen
sininen kirja (Blue Book) oli julkaistu viimeksi
vuonna 2011, niin ikään Helsingissä järjestetyn
kansainvälisen työpajan yhteydessä. VERIFINin koordinoima uusi Sininen kirja sisältää sekä
lukuisia kokonaan uusia menetelmäkuvauksia
että päivitetyt versiot vuoden 2011 menetelmistä. Uuden kirjan kirjoittamiseen ja kokoamiseen osallistui 22 laboratoriota ja yli 70 tutkijaa
ympäri maailmaa.
Maanantain avajaisosiossa VERIFINin johtaja professori Paula Vanninen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi työpajaan ja kertoi alustukseksi Kemiallisen aseen kieltosopimuksesta ja
erityisesti Sinisen kirjan historiasta joka alkoi jo
40 vuotta sitten, vuonna 1977, jolloin ensimmäinen kirja näki päivänvalon. Ensimmäisissä kirjoissa julkaistut menetelmät sekä kemiallisiin
taisteluaineisiin liittyvä muu tieteellinen materiaali toimi pohjana Kieltosopimukseen tähdänneissä neuvotteluissa erityisesti sopimukseen
sisältyvän verifikaatioaspektin osalta. Kokouksessa julkaistu uusi Sininen kirja antaa suositusohjeita viimeaikaisen kemian kehityksen
mukanaan tuomiin analyysitarpeisiin mm. biolääketieteellisten näytteiden, biotoksiinien, sekä
uusien keskushermostoon vaikuttavien erittäin
toksisten yhdisteiden osalta. Kyseiset biolääketieteelliset näytteet ovat hyvin tärkeitä etenkin
väitetyn kemiallisten aseiden käytön todentamisessa. Uudet yhdisteet puolestaan muodostavat
todellisen uhkan Kieltosopimukselle, joten kyky
niiden analysoimiseen on oleellinen osa verifikaatiolaboratorioiden osaamista.
Professori Vannisen jälkeen alivaltiosihteeri
Anne Sipiläinen Ulkoministeriöstä toi tervehdyksensä osallistujille. Puheenvuorossaan Sipiläinen valotti Suomen panostusta Kieltosopimuksen tavoitteiden edistämisessä mainiten
erityisesti Siniset kirjat sekä Suomen aktiivisen
tuen OPCW:lle kehitysmaiden kemistien ja kansallisten viranomaisten koulutuksessa koko kiel-

tosopimuksen 20-vuotisen historian ajan.
Avajaisosion päätteeksi OPCW:n Tieteellisen neuvottelukunnan (Scientific
Advisory Board, SAB) puheenjohtaja
Christopher Timperley toi läsnäolijoille
oman tervehdyksensä. Hän toi esille
VERIFINin suuren merkityksen Kieltosopimuksen verifikaatiomenetelmien kehittämisessä ja niiden julkaisemisessa Sinisissä kirjoissa. Kansainvälisen yhteistyön
tuloksena syntyneet suositusmenetelmät
on tarkoitettu akkreditoinnin pohjaksi
OPCW:n designoiduille laboratorioille
ja laboratorioille, joiden tulevaisuuden
tavoitteena on designointi. Nyt julkaistu
uusi ROP-kokoelma uusine menetelmineen vahvistaa edelleen niiden asemaa
verifikaatioanalytiikassa. OPCW:lle itselleen on olennaisen tärkeää, että sillä on
käytössään ajanmukaiset analyysimenetelmät ja -tekniikat, joilla se pystyy kouluttamaan myös omaa laboratoriohenkilökuntaansa.

Työpajan esitykset
vaihtelivat Syyrian
sariinimyrkytysten
verifioinnista
uusien meressä
ja meren elävissä
esiintyvien toksiinien
metsästykseen.
Toisen päivän esityksissä käsiteltiin
sangen kattavasti biolääketieteellisten
näytteiden analytiikkaa, toksiinianalyysejä sekä keskushermostoon vaikuttavien yhdisteiden analyysejä. Yleisölle
tarjottiin yhteensä 13 erittäin mielenkiintoista esitystä, jotka vaihtelivat Syyrian
sariinimyrkytysten verifioinnista, uusien
meressä ja meren elävissä esiintyvien
erilaisten toksiinien metsästyksestä aina
myrkytyksien aiheuttamien kuolemien
kuolinsyyntutkimuksiin. Toinen päivä
päättyi laitevalmistajien sponsoroimaan
illalliseen.
Viimeisen työpajapäivän tieteelliset
osiot käsittelivät kemiallista attribuutioanalytiikkaa sekä kentällä tapahtuvaa
detektointia, näytteidenottoa ja analyy-

sia liikkuvissa laboratorioissa. Attribuutioanalytiikan tavoitteena on määrittää
näytteistä löydetyn kielletyn kemikaalin sivutuotteiden ja epäpuhtauksien tai
kemikaalin tiettyjen pysyvien alkuaineisotooppien isotooppisuhteiden avulla
kemikaalin valmistamiseen käytetty synteesireitti sekä lähtöaineiden alkuperä,
ja näin selvittää kielletyn kemikaalin valmistanut laitos tai laboratorio. Kyseinen
tieto on oleellisen tärkeää esimerkiksi silloin, kun selvitetään syyllisyyskysymyksiä kemiallisten taisteluaineiden väitetyn
käytön tapauksissa. Esityksissä kuvattiin erilaisten analyysitekniikoiden, kuten
isotooppisuhdemassaspektrometrian
(IRMS), korkean erotuskyvyn massaspektrometrian (HRMS) ja kaasukromatografia-massaspektrometrian (GC-MS)
tuottaman datan käyttöä attribuutioanalytiikassa, yhdistettynä datan tilastolliseen käsittelyyn.
Kemikaali-iskun tai -onnettomuuden
tapahtumapaikalla nopealla aikataululla
suoritettavien tutkimuksien tavoite on
selvittää millainen kemikaali on kyseessä,
jotta voidaan ryhtyä pikaisiin ja oikeisiin lääkintä-, puhdistus-, ja suojelutoimenpiteisiin altistuneiden auttamiseksi
ja vahinkojen minimoimiseksi. Esitykset
valottivat liikuteltavien hyvin varustettujen kenttälaboratorioiden toimintaa,
erilaisilla ilmaisimilla varustettujen tiedusteluajoneuvojen käyttöä, sekä pienten kannettavien kemikaali-ilmaisimien
käyttötapoja ja -mahdollisuuksia.
Viimeisenä esityksenä kuultiin
OPCW:n Philippe Denierin luento laboratorioille suunnatuista suorituskykytesteistä (Proficiency tests), joissa
menestyminen on yhtenä edellytyksenä
designoidun laboratorion statuksen saavuttamiseen. Sekä ympäristö- että biolääketieteellisiin näytteisiin liittyvät testit on tehty tarkoituksella haastaviksi,
jotta osallistuvista laboratorioista jyvät
erottuvat akanoista. Esityksessä pohdiskeltiin testien realistisuutta sekä niiden
tulevaisuutta. Uusien analyysimenetelmien ja menetelmistä saatavien tulosten
raportointikriteerit kaipaavat uudenlaista
ohjeistusta. Samoin pohdiskelua kaipaa
suorituskykytestien raportointikriteerien
soveltuvuus väitetyn käytön tapauksissa
kerättyjen autenttisten näytteiden analyysitulosten raportointiin.

Uuden Sinisen kirjan
kirjoittamiseen
ja kokoamiseen
osallistui 22
laboratoriota ja yli
70 tutkijaa ympäri
maailmaa.

SABin puheenjohtajan Christopher
Timperleyn tervehdys.
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CIRCULAR ECONOMY AND CHEMISTRY

Photos Matti Sulanto

C

limate change, digitalisation,
urbanisation, population growth
and a growing middle class are
examples of trends that are strongly
affecting the world. There are now 7.1 billion people on Earth, using up 1.5 times
of Earth’s natural resources every year.
No less than 90 percent of raw materials used in production end up as waste.
Much remains to be done, and can
be done, to improve resource efficiency
and waste management. In Fortum, we
have taken up the challenge. Our aim is
to promote the transition towards a more
extensive circular economy, where someone’s waste is another’s raw material.
With vision, creativity and teamwork,
new solutions are born.
We are constantly developing new
methods for waste recycling and the
utilisation of waste materials, as well as
solutions tailored for our customers to
improve their material and energy efficiency. Research and development has
always been a key priority for Fortum.
R&D ensures product leadership by possessing the best technological capabilities and competences.

THE
FUTURE IS
CIRCULAR

50 kemiauutiset keminyheter chemistrynews

The circular economy is a model in which materials
circulate in society for as long as they have value.
It is a response to many challenging trends that are
currently shaping the world. In the future, there is
an even greater need for recycling and reutilisation
solutions, as well as innovative chemistry experts.
In Fortum, we want to be a forerunner of our field.

In Fortum,
our aim is
to promote
the transition
towards a more
extensive circular
economy.

In many
environmental and
waste management
processes,
it is important
to understand
chemistry.

In our R&D organisation project managers have versatile educational backgrounds, like in energy, chemistry and
environmental engineering. In many
environmental and waste management
processes, it is important to understand
chemistry. We value that, not just our
teams, but also individual experts, have
interdisciplinary know-how. A broad
point of view on things helps to identify
and refine the best ideas.
In Fortum, we want to be a forerunner in developing our field. Besides
our own R&D, our collaboration projects have a vital role in this mission. We
have a comprehensive cooperation network with universities and research institutes. Annually, we fund public research
in environment and waste management
with significant sums. We participate
actively in research collaboration and
steer several research projects. In addition, several Master’s theses as well as
other final works are done as a part of
our own projects.

A big step in the realisation of the circular economy is our Circular Economy
Village in Riihimäki. It is a unique concept, in which the best possible form of
recycling has been developed for every
waste stream. The combination of Plastic Refinery and Bio Refinery treats the
mixed waste before sending it to the
waste-to-energy plant. Our pioneering
work continues. We develop processes
that ensure the circulation of valuable
materials and the removal of harmful
substances from the material cycle.
We in Fortum believe that a phased
migration to a circular economy offers
invaluable solutions to today’s problems.
The ideas of new, graduating experts and
forthcoming research findings will make
the circle even stronger in the future.
Toni Andersson
manager
Research and Development
Fortum Waste Solutions Oy
toni.andersson@fortum.com
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KIERTOTALOUS JA KEMIA

Kuva Miikka Pirinen

Kiertotalouden menestystekijät

DIGITALISAATIO JA
KEMIAN OSAAMINEN

K

iertotalous-käsite on jalkautunut
nopeasti sekä julkisen että yksityisen sektorin käyttöön. Silti käsitteen laajuutta ei aina ymmärretä. Liian
usein kiertotalous sekoitetaan perinteiseen kierrätykseen. Kiertotalous on kuitenkin paljon enemmän kuin kierrätystä.
Se on kokonaisuudessaan uusi talousmalli, joka on nykyistä tuhlaustaloutta
tehokkaampi.
KIERTOTALOUDEN KIINNOSTAVIMMAT
Sitra julkaisi vuoden vaihteessa Kiertotalouden kiinnostavimmat -yrityslistan,
joka on kurkkaus tulevaisuuteen. Listauksessa on 97 yrityksen liiketoimintaesimerkkejä. Näiden tarkoitus on kannustaa
muita suomalaisia yrityksiä tulevaisuuden tehokkaamman talouden mukaiseen
toimintaan. Listan yritykset on jaoteltu
kiertotalouden viiden liiketoimintamallin mukaisesti: tuote-elinkaaren pidentäminen, tuote palveluna, jakamisalustat,
uusiutuvuus sekä resurssitehokkuus ja
kierrätys. Näitä yritysesimerkkejä tutkailemalla löytää nopeasti kaksi kiertotalouden menestystekijää: digitalisaation sekä
kemian ja materiaalitekniikan osaamisen.
DIGITALISAATIO
Digitalisaation avulla tuotteiden käyttöastetta voidaan nostaa ja niitä voidaan jakaa ja liisata, jolloin tuotteiden
omistamista voidaan korvata palveluilla.
Käytännön esimerkkejä ovat esimerkiksi
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autojen yhteiskäyttöpalvelut tai käytettyjen tuotteiden verkkokaupparatkaisut.
KEMIAN OSAAMINEN
Kemian osaaminen taas mahdollistaa
materiaalien kierron esimerkiksi oikeiden raaka-ainevalintojen ja erotusmenetelmien avulla. Yrityslistan paraatiesimerkkejä ovat uusiutuvia polttoaineita
jätteistä valmistava Neste, kierrätysmateriaaleista biokomposiittituotteita
suunnitteleva ja tekevä Wimao sekä Infinited Fiber, joka valjastaa kierrätyskuidut
uusiokäyttöön ja valmistaa niistä uutta
raaka-ainetta tekstiilituotteille.
Kemian ja materiaalitekniikan osaaminen onkin kiertotalouden välttämätön
edellytys. Tuotteiden suunnittelu siten,
ettei niissä ole materiaalien kiertoa haittaavia aineita tai yhdisteitä, arvokkaiden
aineiden erotus, komposiittien ja muiden
yhdistelmäaineiden valmistaminen sekä
uusiutumattomien aineiden korvaaminen uusiutuvilla ovat kiertotalouden ytimessä.
SUOMALAINEN
KIERTOTALOUSOSAAMINEN
Kiertotaloudesta on povattu Suomelle
uutta menestystekijää, eikä turhaan. Sitran ja McKinseyn selvityksen mukaan
kiertotalous voi tuoda useiden miljardien
eurojen arvon lisän taloudellemme vuosittain. Jos Suomi aidosti haluaa pysyä
kiertotalouden edelläkävijöiden jou-

Kemian osaaminen
mahdollistaa
materiaalien kierron
esimerkiksi oikeiden
raaka-ainevalintojen
ja erotusmenetelmien
avulla.

kossa, meidän on panostettava kiertotalouden menestystekijöihin jatkossa vielä
nykyistä enemmän. Muuten on vaarana,
että jäämme kiertotalouden alimmalle
tasolle eli kierrätystalouteen, jossa käyttöön otettuja materiaaleja kierrätetään
huomioimatta arvon säilyttämistä tai
jopa arvon kasvattamista kierron aikana.
Kehittämällä suomalaisia kiertotalousratkaisuja voimme saada taloutemme
kasvuun ja samalla tarjota ratkaisuja
koko maailman polttavaan haasteeseen:

miten yksi maapallo voi riittää alati kasvavalle väestölle? Kun aikanaan itse päätin opiskella kemiaa, en tiennyt, miten
tärkeää se tulee olemaan tulevaisuuden holistisen talousmallin synnyttämisessä ja globaalien haasteiden ratkaisemisessa.
Mari Pantsar
johtaja
Hiilineutraali kiertotalous
Sitra
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KIERTOTALOUS JA KEMIA

Kuva Veikko Somerpuro

KEMISTIT
PELASTAVAT
MAAILMAN
Kemistit tekevät sen, mihin me
ympäristöjärjestöissä emme
ole vielä pystyneet.
Pelastavat maailman.

T

eollinen vallankumous ja maatalouden vihreä vallankumous
ovat tuoneet meidät tähän päivään. Taisi siinä matkalla jotain muutakin tapahtua. Länsimaissa keskituloinen
nauttii nyt rikkauksista, jotka muutama
vuosisata sitten olivat jopa eliitin saavuttamattomissa. Ilman kemian osaamista
ja soveltamista asiamme eivät olisi materiaalisen yltäkylläisyyden näkökulmasta
näin hyvin. On petrokemia yhteiskuntien
energianlähteenä, torjunta-aineet ja keinolannoitteet satojen kohottajina maataloudessa, lääketieteen kemia, kaikkeen
soveltuva muovi, kemian ratkaisut digilaitteiden suorituskyvyn räjähdyksessä.
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YMPÄRISTÖN KANNALTA kaikki ei tässä
kehityksessä ole kuitenkaan mennyt
putkeen. Kuten ei ole mennyt muillakaan
aloilla tai koko yhteiskunnassa. vaarallisen ilmastonmuutoksen torjunnan
mahdollisuuksien kannalta elämme viimeisiä vuosia. Nykyiset päästövähennyssitoumukset kattavat vasta kolmasosan
tarvittavista toimista. Jokainen kuukausi
syö hirvittävällä vauhdilla hiilibudjettia,
eli sitä päästömäärää, jonka ilmakehä
voi ottaa vastaan lämpenemättä kahta
astetta enempää. Myös luonnon monimuotoisuus riutuu. Kuudes sukupuuttoaalto on menossa, ja se on valtaosin
ihmisen aiheuttamaa.
Tieteentekijät ovat ehdottaneet tulkintaa, että jääkauden jälkeen vallinneesta geologisesta aikakaudesta, holoseenistä, on siirrytty uuteen aikakauteen,
antroposeeniin. Aikakauteen, jona ihminen dominoi maapalloa. Aikakauteen,
joka ei välttämättä ole ilmaston ja luonnonolojen kannalta yhtä stabiili kuin sitä
edeltänyt, nykyisten yhteiskuntien kehityksen ja olemassaolon mahdollistanut
ajanjakso.
TILANNE ON SIIS SYNKKÄ. Onneksi meillä
on ratkaisuja, joilla tilanne on vielä mahdollista korjata. Kemisteillä on niissä
keskeinen rooli. Tuulivoiman ja aurinkovoiman hinta on laskenut radikaalisti
viime vuosina. Ilman materiaalitekniikan

Kemian osaaminen
on ratkaisevaa
ilmastonmuutoksen
torjunnassa.
kemiaa tuulivoimaloiden kokoa ja tehoa
olisi tuskin pystytty kasvattamaan alle
megawatin teholuokasta jopa yli viiden
megawatin luokkaan. Aurinkovoiman
hinta on pudonnut murto-osaan muutaman vuoden takaisesta, ja myös siinä
kemisteillä on ollut näppinsä pelissä.
Tuuli- ja aurinkovoima alkavat olla laajasti
edullisin sähköntuotantomuoto.
Öljystä on hankala päästä eroon, varsinkin liikenteessä. Biopolttoaineiden
kehityksessä kemistit ovat jälleen merkittävässä osassa. Haasteena on jalostaa niistä vähäisistä kestävästi saatavista
olevista biomassoista, kuten esimerkiksi
puiden kuorista, tehokkaasti ja kannattavasti biopolttoaineita. Akkuteknologian
kemia on ratkaisevassa roolissa eräässä
välttämättömässä virstanpylväässä
eli liikenteen sähköistämisessä. Varsinainen taikatemppu on tehdä metaania tai muuta synteettistä polttoainetta
aurinko- tai tuulivoimasta, vedestä ja
ilmakehän hiilidioksidista. Mutta sitä tehdään jo. Toivottavasti se onnistuu mahdollisimman nopeasti myös kannattavasti.

KEMIAN OSAAMINEN on siis ratkaisevaa
ilmastonmuutoksen torjunnassa. Lisäksi
tarvitaan tietysti runsas määrä muuta
teknistä osaamista. Silti ongelma ei ole
ainoastaan tekninen. Päästövähennysten
nopeuden on oltava suurempi kuin mitä
olemme koskaan nähneet. Suurempi kuin
mitä Neuvostoliiton teollisuuden romahduksen aiheuttama päästöjen pudotus
oli. Myös luonnonvarojen käytön osalta
meidän pitää pystyä täyttämään tarpeemme murto-osalla nykyisestä kulutuksesta. Se edellyttää perinpohjaista
muutosta tavoissamme syödä, asua ja
liikkua paikasta toiseen. Kiertotalouden
esimerkit uudelleenpinnoitetuista autonrenkaista tai AirBnB:n ja Uberin kaltaiset
jakamistalouden esimerkit eivät riitä. Jos
haluamme ylläpitää planeettamme elinkelpoisena, olemme kokonaisvaltaisen
muutoksen edessä. Siinä entinen maailma muuttuu joksikin uudeksi ja toistaiseksi tuntemattomaksi. Kemian ratkaisut ja tekninen kehitys ovat äärimmäisen
tärkeitä siinä muutoksessa. Niiden lisäksi
meidän ei tarvitse kuin muuttaa merkittävä osa nykyisistä elintavoistamme.
Aloita vaikka valitsemalla lounaaksi kasvisruokaa.
Jussi Nikula
ohjelmapäällikkö
Ekologisen jalanjäljen ohjelma
WWF
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RESEARCH

RESEARCH

The postgraduate students Timo Hatanpää,
Miika Mattinen and Katja Väyrynen are following the progress of the experiment in the ALD
reactor in the collaboration project.

BASIC RESEARCH FOR THE
SEMICONDUCTOR INDUSTRY
TEXT AND PHOTO RIITTA-LEENA INKI

W

ith its new expanded laboratory facilities, ASM Microchemistry Oy is an increasingly
visible part of the Kumpula campus. The
ASM cooperation is continuing with the
research group for thin films and nanomaterials at the University of Helsinki.
Having rented facilities from the university since 2004, ASM has expanded
its operations and the new laboratories built on Pietari Kalmin katu are connected with their original facilities. The
inauguration was celebrated at the
beginning of September of this year,
simultaneous with the 30th anniversary
of the company.
The blue-and-white opening ribbon
was cut by ASM International CEO Chuck
del Prado, who is pleased to continue the
collaboration with the University of Helsinki, with the intention of increasing the
research output for advanced semiconductor technologies.
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INNOVATIONS EXPECTED BY THE
PARENT COMPANY
Advanced thin film process development
based on atomic layer deposition (ALD)
is the primary field of ASM Microchemistry Oy. Its clients are mainly business
units developing deposition equipment
products belonging to the globally active
parent company, ASM International N.V.,
headquartered in the Netherlands.
‘We are expected to develop new
methods and innovations to help the
company strengthen its position as one
of the world’s leading wafer fab equipment companies’, says Managing Director Marko Tuominen from ASM Microchemistry Oy.
Ivo Raaijmakers, CTO of ASM International, said at the opening that, of all the
global company’s units, the Finnish unit
is one of the most innovative ones.

COLLABORATIVE USE OF RESEARCH
INSTRUMENTS
The Chemicum building on Kumpula
campus was selected for the Finnish
operations because the company can
use the research infrastructure already
in place there. The collaboration was
started by Professor Markku Leskelä,
principal investigator of the University’s ALD group that has developed into
a Finnish Academy centre of excellence.
Though they share the roof over their
head, it doesn’t mean the company and
the university operations are fully connected. There are detailed contracts over
instrument use and ASM trade secrets
remain controlled within the company.
The academic partner has also held
on to its objectives.
‘Though the goal of the collaboration
is to produce new patented processes, it
has not slowed down the rate of publications. This is the result of ASM understanding and respecting our publication
needs’, says Professor Markku Leskelä,
head of the ALD research group at the
University of Helsinki.
RESEARCH FUNDING AND JOBS
‘The most significant impact for the university has been the sustained research
funding lasting almost 15 years now. ASM
Microchemistry Oy funds doctoral students’, says Professor Mikko Ritala from
the ALD group.
The latest information on what the
industry is interested in has demonstrated the success of these research
programs. After graduating, the students have an opportunity for a career
in the field at home or abroad. Through
ASM, the university has gained collaborations with other companies as well, and
international research projects.
‘ASM has employed many graduates
from the University of Helsinki’, says
Mikko Ritala, who would also like to welcome other companies to the university.
Ritala is in charge of the Kumpula Business Labs, which offers business facilities
on the Kumpula campus.

NEW MASS SPECTROMETER FOR REAL-TIME ON-LINE
TRACE GAS ANALYSIS

I

n our research group we have worked
on the application of optical measurement techniques for trace gas analysis. Specifically, we have developed optical techniques for the analysis of human
exhaled breath. The motivation is to
develop breath tests for medical diagnostics and monitoring.
We have now expanded the scope
of our instrumentation to mass spectrometry. Last year we acquired a proton transfer reaction time-of-flight mass
spectrometer (PTR-TOF-MS) from Ionicon (PTR-TOF 1000). The instrument
uses soft chemical ionization to allow
on-line real-time trace-level gas analysis without the use of a chromatographic
separation step. In addition to the standard H3O+ reagent ions, our instrument

is equipped with the option of using NO+
and O2+ as reagent ions. The alternative
reagent ions assist in the analysis of volatile compounds that are not ionized by
H3O+ (proton affinity lower than H2O) and
in separating isobaric compounds.
The mass resolution of the instrument
is >1500 m/Δm (FWHM) and the general
specified detection limit for one second
integration time is <100 parts-per-trillion
by volume (pptv). The actual detection
limit for a specific compound will depend
on the details of the chemical ionization process. Sampling is normally done
directly from atmospheric pressure without pre-concentration. The instrument is
robust and can be transported outside
the lab for field measurements.
We plan to apply the instrument

to exhaled breath studies as well as to
indoor air studies. We will also use it
for headspace studies of in vitro microbial cultures. In principle, the instrument
would be suitable for many other types
of gas-phase studies as well. Examples of
PTR-TOF-MS applications include: atmospheric research, food & flavor science,
security & safety, and different types of
process monitoring.
If you have some new and exciting
projects in which you would like to use
the instrument, please contact us. The
instrument is located in room B423.
Markus Metsälä
Markus.Metsala@helsinki.fi
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RESEARCH

RESEARCH

TWO NEW OPTICAL
FREQUENCY COMBS
IN THE NEAR INFRARED
TEXT FRANCISCO SENNA VIEIRA

PHOTO VEIKKO SOMERPURO

S

ince their development in the late
1990s, optical frequency combs
(OFCs) have grown from being frequency standards in the visible range
of the electromagnetic spectrum to
become one of the most powerful tools
for high resolution spectroscopy. An
OFC is a femtosecond laser whose repetition rate and carrier-to-envelope offset phase have been fully stabilized and
referenced to a high precision radio-frequency oscillator. In practice, this means
that its spectrum is comprised not by
a continuous band, but rather a series
of evenly spaced narrow lines – the
so-called “comb teeth” – positioned at
wavelengths known with extremely high
precision. Indeed, spectral lines with
reproducibility up to 19 digits have been
achieved using OFCs.
With their unprecedented capacity to
combine the high brightness and coherence of lasers with broad spectral bandwidth – usually found only in incoherent
thermal sources –, OFCs have been drawing attention of many research fields
that demand high precision, low detection limits and broad spectral coverage.
Such features allow for the simultaneous
quantification of several compounds in
gas mixtures without the requirement
of preconcentration steps or other elaborate sample treatments that are often
necessary in many analytical techniques.
Successful applications of FC based
techniques are found, for example, in the
monitoring of greenhouse gases directly
in the atmosphere across several kilome-
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ters, as well as in detecting toxic species
in ambient air, such as carbon monoxide
and hydrogen sulfide.
We have recently acquired two rare
earth doped fiber laser based OFCs in
the near infrared, both manufactured
by Menlo Systems. The first, acquired
in 2015, is an Er-doped fiber laser with
a center wavelength at 1560 nm. It has
already been successfully employed to
pump a doubly resonant optical parametric oscillator (OPO) that generates
light at 3120 nm, which itself acts as
an OFC. As of October of 2017, we also
have a high power, Yb based OFC centered at 1040 nm, which is being used
in the development of another OPO in
order to extend its spectrum towards
the mid-infrared region. These OFCs can
be individually coupled to Fourier transform infrared (FTIR) spectrometers to
act as bright and coherent sources, or
combined to realize the so-called dualcomb spectroscopy (DCS): a technique
that enables fast acquisition of high resolution spectra without the cumbersome
instrumentation of conventional FTIR
spectrometers.
Our current goal is to use the OFCs
both as individual light sources and in
DCS in a variety of research topics, such
as fundamental molecular spectroscopy,
exhaled breath analysis for medical diagnosis, reaction kinetics and vibrational
spectra of ice surfaces.

Both instruments are located in the Molecular Science
Research Unit (fourth floor, room B422).

LASER SPECTROSCOPY GROUP
LIGHT IS ESSENTIAL for observing the
world around us by our own eyes, but
it also carries information about small
details that cannot be detected without sophisticated scientific instruments.
Coherent light produced by lasers is particularly useful for this purpose. Among
other applications, laser spectroscopy is
one of the most important tools in fundamental research of physical chemistry,
for example to study the structure and
properties of molecules. Methods similar
to those used in research laboratories are
routinely applied to field measurements,
such as to detect and quantify extremely
small traces of toxic gases in air. As an
example of a recent advance in applied
research, we have demonstrated subparts-per-trillion (<10 -12 in volume) level
detection of hydrogen fluoride in air
using photo-acoustic laser spectroscopy.
PUSHING THE LIMITS of laser spectroscopy even further, close to the fundamental limits set by the quantum noise
of detection and the measurement-time
limited spectral resolution, or towards
real-time monitoring of chemical reactions, requires continuous development
of laser instruments and methods. The
most important recent advancement in
the field of laser instrumentation is the
development of the optical frequency
comb. Besides providing means to realize ridiculously accurate atomic clocks
(that have an uncertainty of just 1 second over the lifetime of the universe),
the optical frequency comb has proven
pivotal in modern laser spectroscopy.
As an example, it allows precise probing
of several molecular transitions simultaneously, in real time. Our university is in
the forefront of this research, especially
when it comes to development of new
frequency comb methods for high-pre-

cision molecular spectroscopy. For more
information about our investments in this
new technology, see the research instruments section of this magazine.
As a newly appointed associate professor of physical chemistry, and as the
leader of the newly established Laser
Spectroscopy group, I continue pushing the limits of laser spectroscopy and
optical frequency comb spectroscopy
in particular. This work builds on the
strong expertise of molecular spectroscopy accumulated by several scientists
at the Department of Chemistry during
the past 20+ years. Our research covers both fundamental and applied topics, and reaches areas that are traditionally considered to be outside the scope
of physical chemistry. For instance, we
have recently shown that the combination of advanced laser methods and
understanding of molecular spectroscopy can lead to new innovations in
high-speed telecommunications. In addition to enabling important scientific discoveries, advances in laser spectroscopy
can benefit industrial measurements,
such as emissions monitoring and process control applications. Therefore, collaboration with leading high-technology companies is an integral part of our
research.
Markku Vainio
associate professor,
physical chemistry
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TUTKIMUS

UUDET
AKATEMIAHANKKEET
KUVAT VEIKKO SOMERPURO

Kemian osastolla
alkoi syksyllä 2017
peräti viisi uutta
Suomen akatemian
rahoittamaa
akatemiahanketta.

Vuorovaikutus –
avain onnistuneille
biomakromolekyylien
erotuksille
INSTRUMENTAALISET ANALYYTTISET TEKNIIKAT ovat yhä enenevässä määrin tärkeitä tuotettaessa tietoa kemiallisista,
fysikaalisista, biologisista ja ympäristöä
koskevista ilmiöistä sekä niissä tapahtuvista spesifisistä vuorovaikutuksista.
Onkin yleisesti tunnustettu, että nanoja mikroluokan menetelmät ja systeemit sekä miniatyrisoidut instrumentaaliset tekniikat ovat avainteknologioita
tulevaisuuden biokemiassa, bioteknologiassa ja lääketieteessä. Tässä akatemiahankkeessa integroidaan muun muassa
erilaisia immunosorbenttimateriaaleja miniatyrisoituihin instrumentaalisiin
menetelmiin. Näin räätälöidyillä systeemeillä voidaan eristää ja puhdistaa haasteellisia biomakromolekyylejä ja mahdollistaa niiden hyödyntäminen kliinisissä ja
lääketieteellisissä tutkimuksissa. Tutkimuksessa kehitettävät uudet edistyneet
laskennalliset menetelmät mahdollistavat
myös paremman ymmärryksen biomakromolekyylien ja systeemiä varten modifioidun biosensorisirupinnan välisistä,
usein hyvinkin heterogeenisista vuorovaikutuksista. Metodologiaa voidaan sitten soveltaa diagnostiikassa. Hankkeessa
menetelmälliset, teoreettiset, kemialliset
ja tekniset lähestymistavat näyttelevät
tärkeää osaa, ja aktiivinen kansallinen ja
kansainvälinen moni- ja poikkitieteinen
yhteistyö tuo projektille korkean tason
tieteellisen asiantuntemuksen.

Jalometallien ja
näiden yhdisteiden
atomikerroskasvatus
ATOMIKERROSKASVATUS (ALD) on kemiallinen kaasufaasimenetelmä ohutkalvojen kasvattamiseen. ALD:llä kasvatetut
kalvot ovat sekä erittäin konformaalisia,
tasaisia yli suurtenkin substraattien, paksuudeltaan ja koostumukseltaan tarkasti
kontrolloituja että toistettavia. ALD-menetelmän etujen hyödyntäminen edellyttää, että kullekin kiinnostuksen kohteena olevalle ohutkalvomateriaalille
löydetään sopivat lähtöaineyhdistelmät.
Tämän akatemiahankkeen tavoitteena on
täydentää ALD-materiaali- ja -prosessivalikoimaa kehittämällä uusia prosesseja
jalometalleille ja näiden yhdisteille: (i)
kullan, hopean ja reniumin ALD-prosessit (ii) muiden jalometallien ei-hapettavat
ALD-prosessit (iii) muiden jalometalliyhdisteiden kuin oksidien ALD-prosessit.
Lisäksi tutkitaan reaktiomekanismeja
näissä prosesseissa, kuten myös niiden
soveltuvuutta paikkaselektiiviseen kasvatukseen. Materiaalien toimivuutta valikoiduissa sovelluksissa, erityisesti elektroniikassa ja fotokatalyysissä tullaan
myös selvittämään.
Mikko Ritala

(Nano)selluloosan
vedetön, edullinen clickmuokkaus ja hapettava
regenerointi
IPAD EI TAPPANUT PAPERIA. Paperi ei ole
kuollut, mutta paperiin liittyvät investoinnit ja innovaatiot ovat vain hitaita.
Suomalaisen lehtipuun hinnat ovat kuitenkin nopeassa laskussa, mikä edellyttää uusien prosessien tai tuotteiden
kehittämistä. Toivomme erityisesti, että
tuotantohinnan alentuminen mahdollistaa bulkkisovellusten kehittämisen.
Tämän akatemiahankkeen tavoitteena on
kehittää taloudellinen tapa tuottaa lehtipuusta funktionaalisia nanoselluloosia,
joilla on laajat sovelluskohteet. Se on uusi
kuitujen kehruuteknologia, jolla voidaan
tarkasti hallita mekaanisia ominaisuuksia ja lisätä kuituihin helposti toiminnallisuuksia, ja siten räätälöidä kuidun ominaisuudet sopiviksi tavoitteena oleviin
käyttökohteisiin, kuten tekstiileihin tai
vedenpuhdistukseen. Tulokset vahvistavat Suomen asemaa nousevana johtajana nanoselluloosan ja tekstiilien alalla.
Alistair King

Arvokkaiden
lääkeaineiden
ja kemikaalien
valmistaminen
hiilidioksidista

Selluloosan uudet muodot:
nano- ja mikrohelmien
valmistaminen
molekyylien
itsejärjestymisen avulla

HIILIDIOKSIDIN KÄYTTÖ uutena, tehokkaana ja ympäristöystävällisenä lähtöaineena arvokkaiden lääkeaineiden, kemikaalien ja materiaalien valmistuksessa on
tämän akatemiahankkeen tavoitteena.
Tutkimuksemme keskittyy kahteen eri
hiilidioksidin aktivointimenetelmään,
joista ensimmäinen perustuu amiinien
(Lewis-emäs) ja CO2:n väliseen reaktioon,
ja toinen kuparikompleksien (Lewishappo) reaktiivisuuteen CO2:n kanssa.
Ensimmäistä menetelmää hyödynnetään yleisesti karbamaattien valmistuksessa, mutta erityisesti viisirenkaisten
karbamaattien, N-aryyli-oksatsolidinonien synteesissä. Nämä yhdisteet eroavat muista uretaaniryhmiä sisältävistä
lääkeaineista niiden antibioottisella aktiivisuudella gram-positiivisia bakteerikantoja vastaan, jotka ovat muuttuneet vastuskykyisiksi muille antibiooteille. Toista
CO2:n aktivointimenetelmää tutkitaan
karboksyylihappojen ja muiden hienokemikaalien tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen valmistamiseen.

NANO- JA MIKROKOKOISET MUOVIPARTIKKELIT ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Näitä pieniä partikkeleita
käytetään laajalti lisäkomponentteina
esimerkiksi kodinhoitotuotteissa, kosmetiikassa, voiteluaineissa ja komposiittimateriaaleissa. Nykyisin nämä mikropartikkelit valmistetaan synteettisistä
polymeereistä, jotka ovat sekä vakava
riski terveydelle että aiheuttavat saastumista. Tämän akatemiahankkeen tarkoituksena on kehittää biopohjaisia ja biohajoavia tuotteita korvaamaan nykyisiä
muovipohjaisia tuotteita.
Ilkka Kilpeläinen

Timo Repo

Marja-Liisa
Riekkola
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TUTKIMUKSEN TUEKSI
Kuva Veikko Somerpuro

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy (HIS)

KEMIASTA POIKII
KEKSINTÖJÄ
TEKSTI KATRI SALMIVAARA

Kuva Vera Schoultz

Tutkija ei jää
keksintöjensä
kaupallistamisen
kanssa yksin.
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MIKÄ ON HIS?
Kemian tutkimuksesta syntyy paljon
keksintöjä, jotka etsivät ratkaisua mitä
moninaisimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Vuonna 2017 Kumpulan kampuksella tehtiin kemian alalta 13 keksintöä,
kun koko Helsingin yliopistossa määrä oli
108. Kemia onkin yksi Helsingin yliopiston tuloksellisin tieteenala, jos mittarina
käytetään keksintöjen määrää. Myös yritysyhteistyö alalla on vilkasta.
Tutkija ei jää keksintöjensä kaupallistamisen kanssa yksin. Apuna on yliopiston omistaman Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:n (HIS) kaupallistamistiimi.
Tutkijan kannattaa olla yhteydessä HIS:iin
heti, kun hän tutkimustyössään löytää
jotain uutta ja syntyy ajatus, että siinä
voisi olla jotain kaupallisesti mielenkiintoista. Usein oikea hetki ottaa yhteyttä
on, kun tutkija on tekemässä tutkimustuloksistaan julkaisua.
Patenttihakemus on tehtävä ennen
artikkelin julkaisua, joten aikainen yhtey-

denotto mahdollistaa julkaisemisen
suunnitellusti. Julkaisuluonnos on usein
erinomaista sisältöä myös patenttiasiamiehelle, Senior Commercialisation
Officer Pia Sundell HIS:stä kertoo.
Yhteyttä HIS:iin voi ottaa soittamalla
tai sähköpostitse. Vaihtoehtoisesti voi
lähettää tiedon keksinnöstä heti ilmoituslomakkeella, joka löytyy niin HIS:n
verkkosivuilta kuin Flammastakin. Keksintöilmoitus on virallinen lähtölaukaus
kaupallistamiselle. Sen saavuttua HIS
selvittää, onko keksinnöllä kaupallista
potentiaalia ja suojattavuutta sekä kuka
omistaa keksinnön oikeudet. Joskus
oikeudet kuuluvat yliopistolle, joskus tutkijalle ja joskus yhteistyöyritykselle.
Me autamme tutkijoita patenttihakemusten teossa yhdessä patenttiasiamiesten kanssa. HIS auttaa myös kaupallistamisrahoituksen, esimerikiksi Business
Finlandin TUTL-rahoituksen, haussa, Pia
jatkaa.
Tarvittaessa HIS etsii kaupallistamishankkeille lisensointikumppaneita. Mikäli
kaupallistamispolkuna on spinout-yrityksen perustaminen, HIS edistää prosessia
yliopiston kaupallistamisen periaatteiden
mukaisesti.
TUTKIJANURA EI VAARASSA
Jos keksinnön kaupallistamiseksi päätetään perustaa spinout-yhtiö, tutkijan
mieleen voi hiipiä pelko tutkijaurastaan.
Miten yhdistää tutkijaura ja yrittäminen?
Joudunko valitsemaan vain toisen?
Ei huolta. Tutkija voi osallistua yrityksen toimintaan haluamassaan määrin.
Hän voi tuoda yhtiöön vain keksintönsä
tai hypätä täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Tai
jotain siltä väliltä. Yrityksen johtotiimiin
etsitään tarvittavat osaajat. Yleensä tiimiä vahvistetaan henkilöillä, joilla on
vankka kokemus liiketoiminnan käynnistämisestä ja kasvattamisesta.

Kaupallistamisen
kautta tutkimustulokset
saadaan palvelemaan
koko ihmiskuntaa.

Yleensä perustettavaan spinout-yhtiöön osakkaiksi lähtevät tutkijoiden
lisäksi Helsingin yliopiston rahastot,
muita sijoittajia sekä yrityksen kokenut
johto.
Kaupallistamisen kautta tutkimustulokset saadaan palvelemaan koko ihmiskuntaa. Menestyessään spinout-yhtiö
tuottaa myös taloudellista hyvää kaikille
omistajilleen, eli rahaa palautuu myös yliopistolle ja tutkimukseen, Head of Business Development Kari Sinivuori HIS:stä
sanoo.
KIINNOSTAVIA HANKKEITA KÄYNNISSÄ
Vuonna 2017 käynnissä oli Kumpulan
kampuksen kemian alalta neljä kaupallistamishanketta: Biodecon, Ultraphotons, Ioncell ja FSO. Nämä kaikki ovat
TUTL-hankkeita eli saavat kaupallistamiseen tähtäävää rahoitusta Business Finlandilta.
Verifinillä kehitetyn ympäristöystävällisen dekontaminaatioaineen, Biodeconin, avulla voidaan neutraloida kemiallisia ja biologisia taisteluaineita sekä muita
vaarallisia kemikaaleja.
Ultraphotons kehittää lasertekniikkaan perustuvaa laitetta, jolla pystyy
analysoimaan usean kaasun seoksia
nopeasti ja tarkasti. Laitetta voi käyttää
muun muassa hävikin ja ympäristöriskien
vähentämiseen teollisuudessa.
Ioncell on yhteinen hanke Aalto-yliopiston kanssa. Siinä Helsingin yliopistossa kehitetyn ionisen liuottimen avulla

valmistetaan puusta ja kierrätysmateriaaleista vahvaa kuitua, josta voidaan valmistaa esimerkiksi kangasta.
FSO eli Free Space Optics ratkoo
laserteknologialla 5G-verkkojen tiheän
tukiasemaverkon keskinäistä yhteydenpitoa.
Biodecon ja Ultraphotons saanevat liiketoiminnan käyntiin vuoden 2018
aikana, Ioncell ja FSO myöhemmin.
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HELSINGIN YLIOPISTO
HELSINGFORS UNIVERSITET
UNIVERSITY OF HELSINKI

TUTKIMUS

KEMIAN OSASTO
AVDELNINGEN FÖR KEMI
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

KUMPULA
BUSINESS
LABS
MEASUR PARANTAA YLIOPISTOJEN
YRITYSYHTEISTYÖTÄ
TEKSTI TEEMU MYLLYMÄKI JA KALLE LAGERBLOM KUVA VEIKKO SOMERPURO

Measur Oy
www.measur.fi
teemu.myllymaki@measur.fi
kalle.lagerblom@measur.fi
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UUSI YRITYS ANALYSOI YRITYKSILLE
HUIPPULAITTEILLA
Kemian laitoksella on vuodenvaihteessa
aloittanut uusi yritys nimeltä Measur.
Measur vuokraa laitokselta mittalaitteita
ja tekee niillä analytiikkaa asiakkailleen.
Yrityksen on perustanut kaksi kemian
laitokselta valmistunutta kemistiä,
Teemu Myllymäki ja Kalle Lagerblom.
”Huomasimme, että yliopistoilla on paljon käyttämätöntä laitekapasiteettia ja
samaan aikaan yrityksissä tuntui olevan
tarvetta näillä laitteilla tehtäville mittauksille. Päätimme perustaa Measurin tuodaksemme yliopistojen huippulaitteet
yritysten saataville helposti. Samalla toiminnallamme on yliopistoa tukeva vaikutus, sillä laitos saa meiltä tuloja laitevuokrista”, toteaa Teemu Myllymäki.
Measurin toimintamallissa laiteaikaa
vuokrataan yliopistolta tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan tuntiperusteisesti.
Yrityksen perustajat Teemu ja Kalle tekevät itse osan mittauksista ja osan mittauksista tekevät mittalaitteiden käytössä harjaantuneet tutkijat. ”Meillä
itsellämme on kokemusta yhteensä noin

kahdenkymmenen laitteen käytöstä ja
voimme sanoa olevamme asiantuntijoita
alle kymmenen laitteen osalta. Meidän ei
kannata opetella kaikkien laitteiden niksejä, vaan hyödyntää muiden tutkijoiden
teknistä osaamista”, sanoo Kalle Lagerblom.
MEASUR-TIIMIIN KAIVATAAN
MITTAAJIA
Measur etsiikin nyt tiimiinsä mittaajia.
Yrityksen perustajien mukaan tavoitteena on koota niin laaja verkosto eri
tekniikoihin erikoistuneita tutkijoita, ettei
Measur joudu kieltäytymään haastavimmistakaan analyysipyynnöistä.
Jos olet jonkun laitteen vastuukäyttäjä tai hallitset jonkun laitteen käytön
erityisen hyvin ja haluat tienata palkkioita suorittamistasi mittauksista, voit
lähettää viestin joko Teemulle tai Kallelle.
”On ollut mahtavaa huomata, että idea
on herättänyt kiinnostusta muissa tutkijoissa. Erityiskiitokset kaikille teille, jotka
olette jo ilmoittautuneet kiinnostuneiksi
tekemään mittauksia meidän asiakkaille”,
Teemu jatkaa.

PALJON
ENEMMÄN
KUIN TILARATKAISU
YRITYKSELLE TOIMITILAT JA TIETEELLINEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖ KUMPULAN TIEDEKAMPUKSELLA
Pohjoismaiden suurimmalla
luonnontieteiden
kampuksella on tarjolla
runsas ja monipuolinen
tutkimuslaitevalikoima sekä
osaavaa henkilökuntaa.

Yrityksen tai sen t&kyksikön sijoittaminen
yliopiston tiloihin on hyväksi
todistettu tapa tiivistää
yhteistyötä yrityksen ja
yliopiston välillä.

Start-upeille Kumpula
Business Labs tarjoaa
pääomiltaan kevyemmän
tavan aloittaa yritystoiminta
varsinkin laboratoriotiloja ja
-laitteita vaativilla aloilla.

KUMPULA BUSINESS LABS @ HELSINGIN YLIOPISTO
TARJOAA YRITYKSELLE:
LABORATORIO- JA TOIMISTOTILAA
vuokrattavaksi kemian laitokselta, lisäksi
kokoustiloja ja lisätiloja tuntiveloituksella
TUTKIMUSLAITTEIDEN
vuokrausta ja mittauspalveluja tapauskohtaisesti sopien tuntiveloituksella
TYÖPAJAN PALVELUJA
tapauskohtaisesti sopien tuntiveloituksella

KAMPUSKIRJASTON
käyttömahdollisuudet
ASIANTUNTIJAKONSULTAATIOTA
TUTKIMUSYHTEISTYÖTÄ
Tekes, EU tai suorarahoitteiset projektit
TYÖVOIMAN REKRYTOINTIA JOUSTAVASTI
opiskelijat, maisterit, tohtorit...

OTA YHTEYTTÄ
Professori Mikko Ritala
Kumpula Business Labs -yhteyshenkilö
02941 50193
mikko.ritala@helsinki.fi

WWW.HELSINKI.FI/EN/FACULTY-OF-SCIENCE/FACULTY/CHEMISTRY/
SERVICES-AND-COOPERATION/KUMPULA-BUSINESS-LABS
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TILAA YLIOPISTO JA
RAKASTU TIETEESEEN!

Yliopisto-lehti esittelee viimeisimmät tutkimukset, ajattomimmat analyysit,
tietävimmät tutkijat ja ihastuttavimmat ilmiöt.
Yliopisto-lehti avaa silmiä, antaa näkökulmia ja punnitsee tietoa.
10 kertaa vuodessa, kotiin tai lahjaksi!

TUTUSTUMISTILAUS: 5 LEHTEÄ / 15 e
TILAA VERKOSSA: HELSINKI.FI/FI/TILAA-YLIOPISTO-LEHTI

SELAA VERKOSSA: HELSINKI.FI/YLIOPISTO-LEHTI

