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ALKUSANAT

Tervetuloa lukemaan Kemiauutisia 2020. Tämä 
numero sisältää 26 artikkelia, joita on ollut laatimassa 
yli 30 kirjoittajaa. Isot kiitokset kaikille tekstien lähet-

täjille. Ilman teitä ei olisi Kemiauutisia. 

Vuoden 2020 julkaisun myötä lehteen tehtiin muutamia 
luettavuutta parantavia toimituksellisia päivityksiä. Uudis-
tuksista tärkein on rakenteen selkeyttäminen – saman 
kategorian artikkelit sijoitettiin peräkkäin. Näin osaston voi 
lukea läpi ilman, että tekstejä täytyy etsiä lehden eri puo-
lilta. Lisäksi käyttöön otettiin uudet aihekohtaiset teemat, 
joita tässä numerossa edustaa artikkelikategoria Advan-
ced Spectroscopy in Chemistry (ASC) (ss. 52-58). Myös 
ASC-teeman perusteena on luottavuuden parantaminen. 
ASC:n kirjoittajat laativat kokonaisuuden, jossa artikkelit 
tukevat toisiaan. Teeman muodostaminen oli siten perus-
teltua.

Kemian osaston opetusta kehitetään aktiivisesti digiloi-
kan kautta. Aiheesta on tässä julkaisussa useampi artik-
keli. Digitaalisten ominaisuuksien kehittämistyö on ajan-
kohtaista, sillä valmiudet digiratkaisujen rakentamiseen 
ja käyttämiseen kehittyvät nopeasti sekä Suomessa että 
kansainvälisesti. Myös Kemiauutiset vahvistaa digitaalista 
julkaisuaan. Ensimmäisinä kehitetään lehden elektronista 
jakelua ja tallentamista. Jakelua parannetaan julkaisemalla 
artikkelit Kemiauutisten lisäksi Helsingin yliopiston verkko-
uutisissa. Tallennusta on kehitetty arkistoimalla lehti Hel-
singin Yliopiston digitaaliseen HELDA-arkistoon. HELDA 
parantaa lehden käytettävyyttä tarjoamalla mm. pysy-
väisosoitteen, kuvailutiedot ja hieman analytiikkaa lehden 
kehittämisen tueksi (esim. latausmäärät). 

Kemiauutiset voi hyvin ja kehittyy aktiivisesti. Vuoden 
2020 julkaisu jatkaa lehden upeaa perinnettä Helsingin yli-
opiston kemian osaston opiskelukulttuurin, ihmisten ja tut-
kimuksen esittelyssä. Nautinnollisia lukuhetkiä Kemiauutis-
ten 2020 parissa.
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Suomen suurin ja laaja-alaisin kemian osasto
Syvällisestä perustutkimuksesta teollisiin sovelluksiin.
Monipuolista kotimaista ja kansainvälistä opetus- ja tutkimusyhteistyötä.
Kemianluokka Gadolin koulujen opetuksen tukena.
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