Muuta maailmaa –
opiskele kemian tekniikkaa
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Miksi opiskella kemian tekniikkaa?
Kemian tekniikkaa tarvitaan ratkaisemaan kaikkia suuria haasteita, jotka
koskevat planeettamme puhtautta, terveyttä ja turvallisuutta.
Haluatko oppia
•
•
•
•
•

kierto- ja biotaloutta?
uusia energiaratkaisuja?
vihreää kemiaa?
ympäristöystävällisiä tuotantoprosesseja?
kestäviä materiaaliratkaisuja ja tuotantoprosesseja?

•
•
•

muovien korvaamista biopohjaisilla materiaaleilla?
biomateriaalien käyttöä esimerkiksi lääketieteessä
tai tekstiiliteollisuudessa?
yhdistämään eri luonnontieteitä insinööritieteisiin ja
siten luoda jotain aivan uutta?

Kemian tekniikan korkeakoulu

Tervetuloa Aalto-yliopistoon!
Me Kemian tekniikan korkeakoulussa yhdistämme
luonnontieteet ja insinööritieteet ainutlaatuisella
tavalla. Opetuksemme on korkealaatuista ja perustuu
tutkimukseen. Meillä on vahvat yhteydet teollisuuteen,
ja opiskelija pääsee jo opiskeluaikana tekemään
harjoitustöitä yritysten kanssa.

Tule opiskelemaan alaa,
jolla on erinomaiset
työllisyysmahdollisuudet
– paitsi nyt,
myös tulevaisuudessa.

Kemia on läsnä kaikkialla elinympäristössämme ja taloudessa. Siksi kemian tekniikan osaamista tarvitaan useilla eri
aloilla, etenkin Suomen suurimmilla vientialoilla. Kemian
tekniikan diplomi-insinööri voi työskennellä esimerkiksi tutkimus- tai tuotekehitystehtävissä, teknologia-asiantuntijana,
suunnittelu- ja myyntitehtävissä ja yrittäjänä.

Katso videomme! ▸

WANT TO LAUNCH YOUR CAREER WITH US?
medisize
JOIN OUR ROTATIONAL
PROGRAM
FOR ENGINEER & CHEMISTRY GRADUATES
Find out more at phillipsmedisize.com or contact bianca.vanhamburg@molex.com
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Uusia ystäviä ja paljon tapahtumia
Korkeatasoisen koulutuksen lisäksi Aalto-yliopistossa saa ympärilleen
aktiivisen yhteisön.
Yliopistoelämään kuuluvat monenlaiset illanvietot, urheilutapahtumat ja yritysvierailut. Opiskelijajärjestöissä
toimiessa voi oppia hyödyllisiä taitoja kuten johtamista, organisointia ja viestintää. Lisäksi monille muodostuu
elinikäisiä ystävyysuhteita.
Mikä voisikaan olla parempi suositus, kuin Aallossa jo opiskelevien kavereiden kannustus hakemaan samaan
kouluun? Aleksanteri Kupi ja Mikaela Kumlin aloittivat opintonsa Kemian tekniikan korkeakoulussa
vuonna 2019.

Uusia ystäviä ja juhlia
”Kotipaikkakunnallani ei ole kemiantekniikan koulutusta,
ja Aallossa kandiohjelman pääaineet ja maisteriopinnot
vaikuttivat todella monipuolisilta. Ja sitä ne ovat olleet myös
käytännössä. Aluksi opinnot olivat kevyitä, ja pystyin olemaan
mukana fuksitapahtumissa. Ensimmäisen vuoden opiskelijan
eli fuksin elämään sisältyy paljon vauhdikkaita juhlia ja
kokeiluja eri urheilulajien parissa. Näitä järjestää Prosessiteekkarit ry eli yksi meidän opiskelijajärjestöistämme. Omia
lemppareitani ovat olleet saunaillat, joissa on rento meininki.
Uusia tuttavuuksia saa helposti joko omasta fuksiryhmästä,
tapahtumista tai kampuksen monesta eri harrastustoiminnasta
– sopivaa toimintaa löytyy kaikille. Uskon, että diplomiinsinöörin opinnoilla pystyn valitsemaan tulevaisuudessa
monipuolisesti työtehtäviäni.”
Aleksanteri Kupi

Kemian tekniikan korkeakoulu

Opiskelukielen vaihtaminen ei ollut vaikeaa
”Opiskelukieleni vaihtui ruotsista suomeen, kun siirryin
lukiosta yliopistoon. Olisin voinut käydä tietyt kurssit
ruotsiksi ja luulen, että myös kaikki tentit olisi voinut
suorittaa ruotsiksi. Päätin kuitenkin käydä kaiken alusta asti
yhdellä kielellä. Olen aina ollut kiinnostunut luonnontieteistä
ja matematiikasta. Halusin myös opiskella alaa, jossa pääsisin
vaikuttamaan ilmastoon. Koulun valinta oli helppo, sillä
minulla oli tuttuja Aallossa. He olivat puhuneet yliopistosta
ainoastaan hyvää ja kannustaneet minua hakeutumaan tänne.
Olen erittäin iloinen valinnastani ja koen löytäneeni oman paikkani! Sain nopeasti kavereita omasta fuksiryhmästäni
sekä tapahtumista. Haastavinta on ollut laboratoriopäiväkirjan
kirjoittaminen, sillä kirjoitustyyli on pitänyt opetella alusta asti.
Tämä on kuitenkin sitä alan osaamista, jota tänne tultiin opettelemaan. Haasteista ei ole haittaa.”

Mikaela Kumlin

WHE RE PASS ION ME ETS CARE E R
J O I N A G LO BAL MAR KE T LE AD E R

Are you passionate about technology? Do you work with high commitment and have the courage to think out of the box? We
offer traineeships, part-time work along-side university studies, and practice-oriented topics for your successful final dissertation or thesis. Gather practical experience with us and become a part of our international team at ANDRITZ Oy. Students and
graduates: Gain international perspectives with ANDRITZ!

ANDRITZ Oy ⁄ Tammasaarenkatu 1 ⁄ 00180 Helsinki ⁄ Finland ⁄ andritz.com/careers
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Alumnien tarinoita
Aalto-yliopistosta valmistuneet ovat luoneet menestystarinoita sekä erilaisten yritysten palveluksessa että yrittäjinä. Kemian tekniikan diplomi-insinöörin monipuolinen
koulutus antaa sinulle tiedot ja taidot, jotka tarvitset menestyvän uran rakentamiseen esimerkiksi bio- ja kiertotalouden parissa.

Hoidetaan hommat -asennetta Aalto-yliopistosta
”Opiskelin Aalto-yliopistossa kierrätysteknologiaa, ja
tein diplomityöni samasta aiheesta. Työskentelin ensin
prosessi-insinöörinä aivan eri alalla pari vuotta. Sitten
halusin päästä takaisin kierrätysalalle ja tehdä jotain
merkityksellistä. Nyt vastaan työssäni T&K-projekteista,
joissa on meneillään paljon erilaisia toimintoja koeajojen suunnittelusta ja analysoinnista uusien prosessien
kehittämiseen.

Tällä hetkellä suurimmat projektini liittyvät litiumioniakkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen. Uskon, että tärkeimmät ominaisuuteni tämän työn
saamiseksi olivat innostuneisuus ja motivaatio.
Aallossa opin useita taitoja, josta on työssäni hyötyä.
Analyyttinen ja tosiasioihin perustuva ajattelu on erittäin
tärkeää tuoreille insinööreille. Monilla työkavereilla on
vuosikymmenien työkokemus ja vahvoja mielipiteitä.
Mielestäni Aallossa on paljon positiivista ”hoidetaan
hommat” -asennetta, joka on näkynyt myös ajattelutavassani työelämässä. Yllättäen opin paljon vapaaehtoisissa
opiskelija-aktiviteeteissa: vastuullisuutta, haastavien
aikataulujen hallinnointia, työskentelyä monien organisatoristen rajapintojen kanssa, resurssien kohdentamista ja
priorisointia.”

Michael Saulny
Project Manager
R&D in Recycling and Waste Solutions
at Fortum Waste Solutions Oy

Kemian tekniikan korkeakoulu

Tutkimus ja uuden löytäminen on minun juttuni
”Opiskelin kemian tekniikkaa, koska olen
aina tykännyt kehittää uutta, pidän ongelmanratkaisusta ja tutkimuksesta. Tohtoriopinnot ovat tuoneet minulle itsevarmuutta ja luottamusta omaan osaamiseen.
Työskentelen MetsoOutotecilla pääasiassa
kullan ja jalometallien hydrometallurgiseen käsittelyyn liittyvien aiheiden parissa.
Väitöskirjan aiheeni liittyy läheisesti
työhöni ja olen saanut väitöskirjan tekoon
paljon työnantajan tukea.

Työskentelen pääasiassa tietokoneella, en labrassa. Käytännössä
työni on esimerkiksi labraohjeiden
kirjoittamista, tulosten käsittelyä ja
raportointia, mallinnusta, asiakaspalavereita ja sisäisiä palavereita.
Työni on hyvin vaihtelevaa sekä
laaja-alaista ja käsittää tutkimuksen
eri osa-alueita.”

Riina Ahtiainen
Specialist
Gold Hydrometallurgy
Metso Outotec
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Aalto-yliopisto tarjoaa enemmän
kuin tutkinnon
Aalto-yliopistossa pääset luomaan kestävää tulevaisuutta kehittämällä
ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Meiltä saat työkalut paremman
tulevaisuuden rakentamiseen – ja enemmän.
Aalto-yliopisto on tunnettu poikkitieteellisyydestään ja
oma-aloitteisista opiskelijoistaan. Meiltä löydät kattavan
valikoiman kandidaatti- ja maisteriohjelmia, joista voit
koota oman näköisen ja ennen kaikkea käytännönläheisen kokonaisuuden.

Aalto-yliopisto tarjoaa kansainvälisestikin katsoen
ainutlaatuisen yhdistelmän luonnontieteitä, tekniikkaa,
kauppatiedettä ja taidetta. Yhdistelemällä kemian
tekniikkaa esimerkiksi taiteeseen tai kauppatieteisiin,
pystymme luomaan uusia ja ainutlaatuisia opintokokonaisuuksia ja sitä kautta uudenlaista osaamista,
yllättäviä tieteellisiä läpimurtoja ja innovaatioita.

Kemian tekniikan korkeakoulu

Katso videomme! ▸

Aalto-yliopistossa tiedämme, että maailmanluokan
koulutus on vain osa opiskelukokemusta. Siksi tarjoamme
opiskelijoillemme kansainvälisen toimintaympäristön,
erilaisia mahdollisuuksia osallistua opiskelijatoimintaan
sekä lukuisia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja
verkostoitua.
Aalto-yliopisto on energisten muutoksentekijöiden
yhteisö. Yrittäjyysyhteisöön pääsee mukaan esimerkiksi
osallistumalla yrittäjyyskoulutukseen, hackathoniin,
monitieteiseen tuotekehitysympäristöön tai
yrityskiihdyttämön toimintaan.

Innovate for a
better climate.
Every day.
Join us today!
Visit jobs.storaenso.com

Lumi Maunuvaaran tarina on
käytännön esimerkki siitä, että
Kemian tekniikan opinnot valmistavat
myös oman yrityksen perustamiseen.
Lue koko tarina Aallon sivuilla!

9

10

Aalto-yliopisto

Otaniemen kampus
– aktiivinen kaupunginosa
Aalto-yliopiston kampus sijaitsee Espoon Otaniemessä, jonne on
muodostunut elävä ja innovaatioita tukeva kaupunginosa lähelle luontoa.
Otaniemi sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Helsingin
keskustasta, ja kampukselle pääsee helposti metrolla,
bussilla ja tulevaisuudessa myös Raide-Jokerin raitiovaunulla. Tänne on erinomaiset julkiset kulkuyhteydet myös
muualta Espoosta sekä Helsinki-Vantaan lentokentältä.
Alueella on kymmeniä erilaisia ravintoloita ja kahviloita,
joista saa muun muassa opiskelijahintaisia lounaita.
Kampus tarjoaa monipuoliset ja korkeatasoiset puitteet

erilaisiin tilaisuuksiin sekä vapaa-ajan hengailuun.
Lisäksi täällä on erinomaiset mahdollisuudet urheilun
harrastamiseen. Kampuksella on myös opiskelijaasuntoja.
Otaniemi on suomalaisen arkkitehtuurin helmi.
Kulttuurihistoriallisesti merkittävää aluetta kehitetään kestävästi ja tavoitteena on hiilineutraali kampus
vuoteen 2030 mennessä.

Kemian tekniikan korkeakoulu

Tutustu kampukseen virtuaalisesti osoitteessa virtualtour.aalto.fi.





a global player in fine chemicals and
custom manufacturing
large-scale synthesis of advanced intermediates
and agrochemical active ingredients
employing about 200 people in Kokkola

recruiting@cabb-chemicals.fi | www.cabb-chemicals.com
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Kemian tekniikan
kandidaattiohjelma
Kandidaatin tutkinnon pääaineitamme ovat
kemia ja materiaalitiede, kemian tekniikka
ja prosessit sekä biotuotteet.
Kemian tekniikan korkeakoulun opinnot ja tutkimus
keskittyvät metsäteollisuuden teknologiaan, kemian
tekniikkaan, teolliseen bioteknologiaan, materiaalitieteeseen ja nanoteknologiaan, metallien ja
mineraalien käsittelyyn sekä energiateknologiaan.

Kemian keskeisiä elementtejä ovat aineiden rakenne, koostumus, ominaisuudet ja reaktiot. Kemian
tekniikassa näitä sovelletaan aina nanometreistä
laboratoriomittakaavaan ja tehtaan kokoluokasta
kansantalouden tasolle.
”Uusia metallien talteenotto- ja kierrätysteknologioita täytyy kehittää, jotta metallien riittävyys
esimerkiksi akkuteollisuuden, elektroniikan ja
aurinkokennojen tarpeisiin voidaan taata. Alalle
tarvitaan osaajia, ja Aalto-yliopistossa opetus
onkin maailman huippuluokkaa”.

Lisätietoa koulutuksesta:
www.aalto.fi

professori
Mari
Lundström

Katso videomme! ▸

Adding to your
everyday

World-class specialist
in nickel production
www.nornickel.fi

www.kemira.com

Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemia ja materiaalitiede
Puhdas vesi, ilma sekä ravinnon ja energian riittävyys
ovat maailmanlaajuisia haasteita, joihin kemia ja uudet
materiaalit tarjoavat ratkaisuja. Kemian ja materiaalitieteen avulla pystytään valmistamaan esim. tehokkaita
akkuja, uusia lääkemolekyylejä, biohajoavia muoveja,
timantinkovia pintoja, halpoja katalyyttejä ja likaahylkiviä pintoja.
Kemian ja materiaalitieteen opiskelijana olet mukana
tässä kehityksessä. Tutkit ilmiöitä ja materiaaleja atomija nanotasolla. Teet kokeita sekä laboratoriossa että
koelaitoksilla ja osallistut kenttäkokeiden analysointiin.
Atomitason ilmiöiden ja uusien materiaalien mallintaminen tietokoneella kuuluu myös tehtäviisi. Saat koulutusta
myös kaupallisissa ja ympäristöasioissa, kuten raakaaineiden, energian ja kiertotalouden perusteissa.

mogroup.com/careers
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Kemian tekniikka ja prosessit
Tässä pääaineessa opit kiertotalouden, biotalouden, ympäristöystävällisten tuotteiden ja tuotantoteknologioiden
periaatteet sekä miten materiaalit kierrätetään takaisin
hyötykäyttöön. Osallistut opinnoissasi kestävän ja vastuullisen teollisuustuotannon suunnitteluun käyttäen nykyaikaisia prosessien simulointiohjelmistoja. Perehdyt myös
siihen, kuinka digitalisaatio ja prosessien ohjaus ovat läsnä
kaikissa tuotantoprosesseissa. Tämä pääaine valmistaa
sinut jatkamaan esimerkiksi kemianteollisuuden, metallurgian, ympäristötekniikan, biojalostamoiden tai energiatekniikan asiantuntijaksi.

Biotuotteet
Jos haluat edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja
uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämistä tämä on oikea
pääaine sinulle. Mahdollisuuksien kirjo biopohjaisten
tuotteiden kehityksessä on laaja, rakennusmateriaaleista,
kevyistä lujista komposiiteista ja erilaisista metsäteollisuuden tuotteista, kuten pakkauksista ja tekstiileistä biopolttoaineisiin sekä lääketieteen sovelluksiin.

Kemian- ja biotekniikan valjastaminen insinööriosaamisen
käyttöön mahdollistaa uusien kestävään kehitykseen pohjautuvien innovatiivisten materiaalien ja tuotteiden suunnittelun
ja valmistamisen. Tässä pääaineessa opit keskeiset ja oleelliset tiedot ja taidot siitä, kuinka voimme siirtyä uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä kestävän kehityksen vaatimien
teknologisten ratkaisujen toteuttamiseen.

World-Class
Enzyme Technology
PIONEERING PRODUCT DEVELOPMENT

roal.fi

INNOVATIVE WORK ENVIRONMENT ENCOURAGING NEW PRODUCT DISCOVERY
OUR CORE VALUES: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND DOMESTIC MANUFACTURING

Kemian tekniikan korkeakoulu

Haluatko opiskella kandidaatin
tutkinnon englanniksi?
Aalto Bachelor’s Programme in Science
and Technology - Chemical Engineering
In the Chemical engineering major in Aalto Bachelor’s
Programme in Science and Technology students learn the
basic skills and knowledge required for a transition from
an oil-based to a sustainable society. The focus of the major
is on biotechnology and biomaterials, complementing the
strong basics in mathematics and programming obtained in
the basic studies. This combination of skills is very powerful
is very powerful and allows you to specialize in many fields
of chemistry and biotechnology as well as life science related topics in your further Master studies. The application
time is in January.

Katso videomme! ▸

FIND YOUR PATH TO UPM

• Summer jobs in Finland
• Graduate programme
• Job opportunities
www.upm.com/career
www.upm.fi/ura
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Kemian tekniikan diplomi-insinöörinä
teet merkityksellistä työtä
Kolmivuotisen kandidaattitutkinnon jälkeen voit jatkaa suoraan diplomi-insinöörin
opintoihin ja valita yhden pääaineen seitsemästä vaihtoehdosta.
Kemian tekniikan diplomi-insinööri on arvostettu tutkinto, jota tarvitaan yhteiskuntamme tärkeiden toimintojen
ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Kemian tekniikan
diplomi-insinöörit kehittävät teknologioita ja prosesseja,

jotta esimerkiksi fossiiliset materiaalit ja polttoaineet voidaan korvata uusiutuvilla. He osaavat ratkaista yhteiskuntamme merkittäviä
ongelmia ilmaston lämpenemiseen ja materiaalien riittävyyteen
liittyen. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat!

Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering
Pääainevaihtoehdot
•
•
•
•
•
•
•

Biomass Refining (Biomassan jalostustekniikka)
Fibre and Polymer Engineering (Kuitu ja polymeeritekniikka)
Biotechnology (Biotekniikka)
Chemistry (Kemia)
Functional Materials (Toiminnalliset materiaalit)
Sustainable Metals Processing (Metallien prosessi ja kierrätystekniikka)
Chemical and Process Engineering (Prosessitekniikka)

Kaikki maisteriopinnot Kemian tekniikan korkeakoulussa ovat englanninkielisiä.
Lisätietoa koulutuksesta: www.aalto.fi

The most sustainable
flexible packaging company,
committed to Zero CO2
www.wipak.com

Kemian tekniikan korkeakoulu

HAM-LET
LEADING BY
INNOVATION
As an innovative leader in the semiconductor industry,
Ham-Let valves, fittings, hoses and engineering solutions
are ideal for all your ultra-high purity needs.
When you purchase Ham-Let Group products you can rest
assured that you are getting quality products that you can
trust-Since 1950.

Your Local
Representative:

SV Vacuumservice Oy
Kutomotie 18
00380 Helsinki

Telephone: +358 – 9 – 7745530
info@vacuumservice.fi
www.vacuumservice.fi
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Kansainvälinen Aalto-yliopisto
Kemian tekniikan korkeakoulun henkilöstöstä 40 prosentilla on kansainvälinen tausta. Meille tulee tutkinto-opiskelijoita ja vaihto-opiskelijoita ympäri maailmaa. Koulutusohjelmamme antavat valmiudet toimia monikulttuurisissa
ympäristöissä ja ratkoa globaaleja haasteita.

Aalto-yliopistossa sinulla on loistavat mahdollisuudet
verkostoitua globaalilla tasolla, luoda kansainvälistä uraa ja
lähteä esimerkiksi vaihtoon ulkomaille. Teemme yhteistyötä maailman arvostetuimpien yliopistojen ja kauppakorkeakoulujen kanssa.

Kemian tekniikan korkeakoulu

Alumni Adel Assad:

"Suomesta on
tullut minulle
toinen koti"

Adel Assad valmistui vuonna 2019 kemian tekniikan
korkeakoulusta diplomiinsinööriksi.

"Kun olin tutkijana Sharjahin yliopistossa Dubaissa,
tapasin entisen Aalto-yliopiston professorin, joka
ehdotti, että hakisin maisteriopintoihin Aaltoyliopistoon. Maailmalla saavutettu hyvä maine ja
yliopiston nykyaikaisuus nostivat Aallon hakulistani
ykköseksi. Yliopisto ja ihmiset täällä ovat minulle nyt
kuin toinen koti.

Parasta kampuksella on ehdottomasti sen uskomaton
opiskelijakulttuuri. Liityin kiltaan ja minusta tuli jopa
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlakomitean
jäsen. Osallistuin ahkerasti myös opiskelijajuhliin,
joissa oli tarjolla ruokaa ja paljon laulua – ja mikä
parasta: sain oikeuden nimittää itseäni teekkariksi.”
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Tosielämän menestystarinoita
Tulevaisuuden innovaatiot saavutetaan parhaiten yhteistyöllä. Tässä
muutama tarina siitä, mitä olemme tähän mennessä saavuttaneet!

Tutkijat kehräsivät superlankaa merilevästä ja ravunkuoresta
Vahvan ja samalla joustavan materiaalin valmistaminen on materiaalisuunnittelun suurimpia haasteita:
yleensä lujuuden lisääminen merkitsee joustavuudesta tinkimistä ja päinvastoin. Aalto-yliopiston,
brasilialaisen São Paulon yliopiston ja kanadalaisen
Brittiläisen Kolumbian yliopiston tutkijat onnistuivat
selättämään haasteen yhdistämällä merilevästä saatavaa kumimaista alginaattia ravunkuoren kitiiniin
ja kehräämällä yhdistelmän vahvaksi ja sitkeäksi
langaksi.
Sekä kitiini että alginaatti ovat yhteensopivia ihmiselimistön kanssa, ja molemmat torjuvat myös mikrobien kasvua. Siksi tutkijat uskovat, että niistä tehty
hybridimateriaali on erityisen lupaava erilaisissa
biolääketieteen sovelluksissa.

Kemian tekniikan korkeakoulu

Hämähäkkisilkin ja nanoselluloosan
yhdistelmästä muovin haastaja
Lujan ja samalla joustavan materiaalin valmistaminen
on ollut materiaalisuunnittelun suurimpia haasteita:
lujuuden lisäämiseksi on pitänyt tinkiä venyvyydestä ja
päinvastoin. Aalto-yliopiston ja VTT:n tutkijat onnistuivat selättämään haasteen ottamalla mallia luonnosta.
Tutkijat loivat aivan uuden biopohjaisen materiaalin
liimaamalla puun selluloosakuituja yhteen hämähäkin
seitistä löytyvällä silkkiproteiinilla. Tuloksena oli hyvin

jäykkä ja samalla sitkeä materiaali, jota voidaan
tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi muovien
korvaamiseen, biopohjaisiin komposiitteihin,
lääketieteellisissä sovelluksissa sekä tekstiiliteollisuudessa. Sekä selluloosan että silkin
etu on se, että toisin kuin muovi, ne hajoavat
luonnossa eivätkä aiheuta siellä mikromuovin
kaltaisia haittoja.

SUSTAINABLE SOLUTIONS
POLYM E RS
recyclable

repulpable

biodegradable

Read more ch-polymers.com
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Älykkäät materiaalit reagoivat ympäristöön
Entäpä jos ikkunoissa olevat kaihtimet olisivatkin niin
älykkäitä, että ne sulkeutuisivat automaattisesti lämpötilan noustessa? Tai mansikkamaan päällä oleva harso
muuttuisi tiiviimmäksi lämpötilan laskiessa iltaa kohti?
Mitäpä jos nalle olisi empaattinen ja halaisi sinua, kun
sinä halaat ensiksi sitä?

Ne voivat reagoida muutokseen valaistuksessa tai lämpötilassa. Tutkimuksessa pyritään kehittämään kankaita,
jotka muuntautuvat autonomisesti olosuhteiden mukaan.
Funktionaaliset materiaalit voivat siten muuttua esimerkiksi vähemmän hengittäviksi tai vaihtaa väriä ympäristössä tapahtuvan impulssin seurauksena.

Tällaisia sovelluksia visioi Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun apulaisprofessori Jaana Vapaavuori,
joka tutkii kuitujen reagoimista ympäristön muuttuviin
olosuhteisiin. Vapaavuoren tutkimuksen tavoitteena on
kehittää älykkäitä materiaaleja, jotka toimivat interaktiivisesti ympäristön kanssa.

”Tutkimuksellani pyrin löytämään vastauksia rakennetun
ympäristön haasteisiin. Funktionaaliset materiaalit voivat
tarjota valtavia energian säästön mahdollisuuksia, jos
esimerkiksi rakennuksen viilennys- tai lämmitystarpeet
pienenevät älykkäiden kaihtimien ansiosta.”

Kemian tekniikan korkeakoulu

Are you one of our
future experts?
Forest industry is now more topical than ever. Metsä Group plays a
significant role in combatting climate change by introducing fossil-free
production and renewable materials and products to replace the use of
fossils.
Metsä Group invests in growth and the development of new bioproducts.
We have versatile career opportunities for chemical engineering professionals in e.g. production, technology and research, development and
innovations.
Take your turn to make the world a better place!
www.metsagroup.com

Can you see beneath the surface?
We continuously seek to strengthen our developing R&D team. If your
studies are nearing completion, we can also offer you the chance of
preparing your thesis or dissertation here at Mirka. More information
about open positions can be found at Mirka.com - > Careers
Mirka Ltd is a world leader in surface finishing technology,
offering a broad range of groundbreaking sanding solutions
for the surface finishing and precision industry.
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Hae meille!
Aalto-yliopisto
PL 11000 (Otakaari 1B)
00076 AALTO
Vaihde: 09 47001
hakijapalvelut@aalto.fi

Neste has been ranked as the 3rd most sustainable
company in the world. We are constantly developing our
renewable and circular solutions that help our customers
to reduce their greenhouse gas (GHG) emissions and
to drive the world towards a carbon neutral future.

www.neste.com

• www.jssuomi.fi

We're on a quest to
create a healthier planet
for our children

We bring together our people, customers,
partners and societies and our success is
built on collaboration and innovation.
Join us on the journey to zero.

