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Orgaaninen kemia 

• Synteettiset kloridireseptorit 

• Kultananopartikkelit biologisissa sovelluksissa 

• Intramolekulaarinen oksa-Michael -reaktio 
luonnonsynteeseissä 

• Steroidipohjaiset metallogeenit 

• Pyrrolijodannaiset iminiumkatalyysissä 

• Haihtuvien yhdisteiden ja prosessimuuttujien 
vaikutus kartongin ja BCTMP:n ominaisuuksiin 

 

 

 



• Hopeananoklusterien synteesit, stabilisuus ja 
monodispersiivisyys 

• CO2 Capture from Flue Gas and CO2 Utilization in 
Synthesis of Energy Products 

• Grafeenioksidin funktinalisointi 

• Pyridiini[4]areenien supramolekyylikemia ja sen 
tutkimus massaspektrometrialla 

• Oluen hivenainepitoisuuksien analysointi 

• Aromaattiset amidofoldameerit 

• Bis-imidatsolipohjaisten ligandien synteesit ja 
ominaisuudet 



• Kurkurbituriilien supramolekyylikemia ja sen 
tutkiminen massaspektrometrialla 

• Ioniparien ei-kovalenttinen kompleksoituminen 
kruunueetteri-ureareseptoreiden kanssa 

• Fytokromien konformaatioiden muutoksien tutkiminen 
massaspektrometrian avulla 

• Resorsinareenien ja pyrogallareenien 
supramolekyylikemia massaspektrometrialla ja NMR-
spektroskopialla tutkittuna 

• Fenolien orto-formylaatio 

• Mukaiyama-Michael –reaktiot luonnonsynteeseissä 

• Isokinoliinijohdannaiset tankyraasin estäjinä 

• Passerini- ja Ugi-reaktiot luonnonainesynteeseissä 



• Glutamaanireseptorit ja niihin sitoutuvat 
ligandit 

• Proteiinien pKa-arvon määrittäminen 
laskennallisilla ja NMR-menetelmillä 



Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia 

• Anioniset PCP-siltaiset kalkogeeniligandit ja niiden 
koordinaatiokemia 

• Yhdyskuntajätteen polton lentotuhkien metallien 
erotusmenetelmiä 

• Fosforin kierto – kierrätystuotteena struviitti 
• Maatalouden kasvihuonekaasujen määrittäminen 

kromatografisesti 
• Harvinaisista maametalleista ja niiden erotusmenetelmistä 
• Mittausolosuhteiden optimointi biologisten näytteiden 

hivenainepitoisuuksien määrittämiseksi ICP-OES -
menetelmällä 
 
 



• Arseenin, antimonin ja seleenin määritys HG-
ICP-OES –tekniikalla 

• Photoluminecence of substituted 2-(N-
bentzyl-N-pyridine-2ylamino)pyridines 

• Suonensisäisten liuosten metallipitoisuuksien 
määrittäminen spektrometrisesti 

• Orgaanisten booriyhdisteiden kemiasta: 
alkyyliboraanit, boranihapot ja borabentseenit 

• Metallo-orgaaniset häkkirakenteet 

• Laboratorion sisäinen menetelmävalidointi ja 
siihen nivoutuvat laadunvarmistusmenetelmät 



• CVG-ICP-OES –menetelmän käyttö elohopean 
analysointiin eläinkudoksesta 

• Ympäristöystävällisemmät yhdistevaihtoehdot 
lyijyatsideille, lyijystypnaatille ja tetraseenille 

• Hivenaineiden analysointi kasveista 

• Fosforin jälkisaostus ja saostuskemikaalin 
kierrätys 



Kemian opettaja 

• Kontekstuaalisuutta hyödyntävän 
opetusmateriaalin kehittäminen ammatillisen 
koulutuksen elintarvikealan kemian opetuksessa 

• Vihreä kemia lukio-opetuksessa 

• Ryhmätentti arvioinnin välineenä 

• Metallien sidoksen ominaisuuksien opettaminen 
ja oppiminen lukiossa 

• Kemian opettaminen erityisoppilaille yläkoulussa 

• Vetysidoksen oppiminen ja opettaminen 

 



• Elinympäristöön liittyvä analytiikka yliopisto-
opetuksessa 

• Tabletit kemian opetuksessa 

• Samanaikaisopetus yläkoulun kokeellisilla kemian 
tunneilla oppilaan näkökulmasta 

• Peilikuvien kemiaa: kiraalisuus ja luonnonaineet 

• Taulukkokirjan käytön haasteet lukiossa 

• Lääkeaineanalytiikan oppimateriaalin 
kehittäminen ammatilliseen laboratorioalan 
koulutukseen 

• Tutkimukselliset demonstraatiot lukion kemian 
opetuksessa 



• Älytaulun vaikutuksia yläkoulun kemian 
oppimiseen 

• Animaatiot osana kemian opetusta 



Fysikaalinen kemia 

• Polyfunktionaalisten yhdisteiden käyttäytyminen 
siirtymämetallikatalyytteinä kvanttimekaniikkaan 
perustuvan materiaalimallinnuksen näkökulmasta 

• Molekyylien rotaation ja linjautumisen 
mallintaminen supranesteheliumissa 

• Yksiseinämäisten hiilinanoputkien eletroninen 
spektroskopia ja sen hyödyntäminen 
mikrofluidisissa laitteistoissa 

• Atomikerroskasvatuksen ymmärrys 
molekyylitasolla 

 



• Pienten molekyylien aktivointi ryhmien 13 ja 
14 yhdisteillä 

• Kultaklustereiden kovalenttisen 
funktionalisoinnin kvantitatiivinen 
spektroskopinen analyysi 

• Oxygen Dissociation and Unsaturated 
Hydrocarbon Dehydrogenation Reactions on 
Copper Surfaces 

• Kultananopartikkelien hyödyntäminen 
kemiallisessa ja biologisessa analytiikassa 



Soveltava kemia 

• Meesauunin renkaan muodostuminen 
• Vehnänoljesta K2CO3-uuteutn ligniinin antioksidatiivinen 

aktiivisuus 
• Paperikoneympäristössä käytettävien voiteluaineiden 

nopea tunnistamiskäytäntö 
• Uuteaineiden fysiologiset vaikutukset 
• Puuta ja turvetta polttavien energiantuotantolaitosten 

tuhkan muodostuminen ja hyötykäyttöä rajoittavat 
kemialliset tekijät 

• Kolmivaiheisen pyrolyysiprosessin mallintaminen 
• Puuperäisiä biomassoja ja mikroturbiinitekniikkaa 

hyödyntävän  pienen kokoluokan CHP-laitoksen 
mallintaminen osaksi aluelämpöverkkomallia 



• Ravinteiden merkitys kasvien metaboliassa ja 
fysiologiassa 

• Havu- ja lehtipuuligniinien pyrolyysi 

 


