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DEKAANIN KATSAUS
Dekaani Matti Manninen

Tiedekunnan toiminnan kulmakivi on korkeatasoinen tutkimus ja sen toimintaedellytysten kehittäminen. Tutkimukseen panostamisessa onkin onnistuttu yli odotusten. Tiedekunnassa toimii jo kolme Suomen Akatemian nimeämää huippututkimusyksikköä, uusimpana geometrisen
analyysin ja matemaattisen fysiikan tutkimusohjelma. Tiedekunnassa on kaksi akatemiaprofessoria, EU:n tukema laatulaboratorio ja kaksi EU:n tukemaa jatkokoulutuskeskusta. Useat tutkimusryhmät ovat
mukana Suomen Akatemian ja EU:n rahoittamissa kansainvälisissä tutkimusohjelmissa.
Tiedekunnan tavoitteet tohtorintutkintojen määrälle ovat resursseihin nähden
erittäin kovat. Vuonna 2001 tehty uusi ennätys, 37 filosofian
tohtorin tutkintoa, luo uskoa sille, että tavoitteet voidaan saavuttaa. Väitöskirjojen ohjaus vaatii kuitenkin runsaasti resursseja,
jotta voidaan pitää senioritutkijoiden määrän suhde jatko-opiskelijoiden määrään huippututkimuksen kannalta sopivana. Tiedekunta saavutti myös erimomaisen tuloksen maisterin tutkintojen määrässä.
Opetuksen laadussa tiedekunta on panostanut uusien opiskelijoiden motivaation kohottamiseen. Uusille opiskelijoille on järjestetty intensiivikursseja, joiden tarkoitus on ollut paitsi opastaa opiskelun alkuun, myös tehdä laitos ja sen henkilökunta tutuiksi jo
opiskelun ensimmäisinä viikkoina. Tiedekunta on edelleen suosittu opiskelupaikka eikä uusista opiskelijoista ole pulaa.
Uusien professorien ja tutkimushenkilökunnan rekrytoinnissa tiedekunta on kansainvälisestikin kilpailukykyinen. Vuonna 2001 nimitettiin tiedekuntaan jo toinen ulkomaalainen professori. Yliassistenttien ja tutkijoiden määräaikaisissa viroissa on lukuisia
ulkomaalaisia. Fysiikan laitokselle nimitettiin elektroniikasta vastaavaksi professoriksi Päivi Törmä, josta tuli Suomen nuorin ja
vasta toinen naispuolinen fysiikan professori. Toivotan menestystä
kaikille uusille opettajille, tutkijoille ja opiskelijoille.

DEAN’S OVERVIEW
High-quality basic and applied research is a
cornerstone of the Faculty. The development
of conditions and facilities for the development of research excellence has been successful. The Faculty now has three Centers of
Excellence nominated by the Academy of Finland, of which the latest, the program for
Geometrical Analysis and Mathematical Physics was added in 2001. Moreover, the Faculty
has two Academy professors, its Cyclotron
laboratory is a “Major Research Infrastructure” of the EU, and many other research groups
are partners in research networks supported
by the EU and the Academy of Finland.
The Faculty’s goals for increasing the number
of PhD degrees are extremely high when compared to the resources. The record number of 37 PhD degrees in 2001 gives confidence that the high goals can be reached. The supervision of PhD
theses is resource-intensive, however, mainly in the sense that the
ratio between senior scientists and graduate students has to be
maintained at a level that guarantees research excellence.
The development of teaching was focused on strengthening the
motivation of incoming students. The departments arranged intensive courses for new students, aiming not only to support the
development of university study skills, but also to introduce to the
new students the departments, their personnel and research. The
Faculty continues to be a popular place of study and there is no
shortage of good students.
The existing research excellence in the Faculty has helped the
recruitment of new staff. Most positions are advertised internationally. In 2001 we appointed the second foreign professor in
the Faculty as well as several foreign senior assistants and research associates. The new professor of physics, Päivi Törmä, is the
youngest professor of physics in Finland and only the second
female professor of physics in the country. I would like to wish the
best of success to all new teachers, researchers and students.
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MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA
Valtion tiede- ja teknologianeuvoston innovaatiopoliittisessa linjakannanotossa ”Osaava, oppiva ja kilpailukykyinen Suomi” korostetaan perustutkimuksen, tutkijankoulutuksen ja luovien tutkimusympäristöjen merkitystä. Neuvoston mukaan suomalaisen innovaatioympäristön kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja työllisyyden
parantamiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota tutkimushenkilöstön kehittämiseen, tieteidenväliseen tutkimukseen sekä perusja soveltavan tutkimuksen yhteyksien vahvistamiseen. Neuvosto
kehottaa myös tiivistämään paikallista tutkimusyhteistyötä ja
muodostamaan tutkimuslaitosten ja yritysten yhteisiä klustereita
alueellisen kehityksen tukemiseksi.
Alueellista kehitystä tukevan tutkimus- ja koulutusyhteistyön virittäjänä tiedekunta on ollut edelläkävijä. Soveltavien luonnontieteiden kehittämishankkeen yhteydessä tiivistynyt yhteistyö seutukunnan tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa on luonut edellytykset mm. nanoteknologian, ympäristöteknologian ja paperinvalmistusteknologian klustereiden syntymiselle maakuntaan.

Tiedekunnan on helppo yhtyä myös muihin tiede- ja teknologianeuvoston linjauksiin. Tutkimus, tutkijankoulutus ja luovat tutkimusympäristöt ovat aina olleet tiedekunnassa avainasemassa. Ajatuksena on, että huippututkimus kokoaa parhaat asiantuntijat ja
lahjakkaimmat opiskelijat rakentamaan jatkuvasti uusia, luovia
tutkimusympäristöjä ja kilpailemaan menestyksellisesti tutkimusrahoituksesta.
Tiedekunnan huippututkimuksen merkitystä korostava linja tuottaa jatkuvasti hyviä tuloksia. Kiihdytinlaboratorio toimii EU:n
laatulaboratoriona ja jatkokoulutuskeskuksena. Myös evoluutioekologian laboratorio on EU:n Marie Curie Training Site –ohjelmaan kuuluva keskus. Professori Pertti Mattilan johtaman geometrisen analysin ja matemaattisen fysiikan tutkimusohjelma valittiin
kesällä 2001 Suomen Akatemian huippututkimusyksiköksi. Se on
tiedekunnan kolmas Akatemian nimeämä huippututkimusyksikkö.
Syksyllä 2001 tiedekunnassa tehtiin päätös kokonaan uuden, tieteidenvälisen tutkimusympäristön rakentamisesta ja nanotieteiden tutkimushankkeen käynnistämisestä.
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Tiedekunnassa toimii eri aloilla useita korkeatasoisia tutkimusryhmiä ja laboratorioita – uusimpana joulukuussa 2001 perustettu
data-analyysin laboratorio – jotka vastaavat tieteen tekemisen
lisäksi uusien tutkijapolvien kasvattamisesta. Vuonna 2001 uusia
tohtoreita valmistui ennätysmäärä, 37. Tavoitteet on asetettu
tätäkin korkeammaksi, aina 45 tohtorin tutkintoon vuodessa.
Tiedekunta on mukana rakentamassa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden koulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuutta osallistumalla aktiivisesti matemaattisten aineiden opettajankoulutuksen ja kouluopetuksen kehittämiseen. Talvella 2001 käynnistettiin
Avoimen yliopiston ja kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa matemaattisten aineiden opettajien muunto- ja pätevöittämiskoulutus.
Kemian opettajankoulutuksen kehittämistä varten tiedekuntaan
perustettiin kemian professorin virka ja vastaava virka fysiikassa
täytettiin talvella 2001. Samalla laajennettiin matematiikan, fysiikan ja kemian opettajankoulutusta ja aloitettiin biologian opettajien koulutus.

Tiedekunnssa suoritettiin 184 maisterin tutkintoa vuonna 2001.
Asetettua 200 tutkinnon tavoitetta ei aivan saavutettu. Silti tulosta voidaan pitää erinomaisena. Koulutus perustuu kaikilla aloilla vahvaan ja monipuoliseen matemaattis-luonnontieteelliseen
osaamiseen, jota täydennetään ajankohtaisilla, uusille tutkimusja sovellusaloille johdattelevilla erikoiskursseilla. Osoituksena
koulutuksen korkeasta laadusta voitaneen pitää valmistuneiden
hyvää sijoittumista työelämään ja myös niitä runsaasti iloa tuottaneita palkintoja ja kunnianosoituksisa, jotka tiedekunnan opettajat ja tutkijat saivat vuonna 2001 tunnustuksena hyvästä opetuksesta, innovatiivisuudesta ja muuten hyvin tehdystä työstä.
Vilkkaan toimintavuoden aika tiedekuntaan nimitettiin kuusi uutta professoria. Samalla ulkomaisten professoreiden määrä kasvoi
yhdellä, kun limnologian professorin virkaan nimitettiin Dr. Roger
Jones Lancasterin yliopistosta. Toivotamme hänet ja kaikki muut
uudet professorit tiedekuntaan lämpimästi tervetulleiksi.
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FACULTY OF MATHEMATICS AND SCIENCE
To maintain economic growth and social welfare, the Science and
Technology Policy Council of Finland (STPCF) highlights the importance of basic research, research training, and creative research
environments. According to the Council, considerable emphasis
should be put on creating research capacity and multidisciplinary
research as well as building connections between basic and applied research. The Council also encourages the development of
local research cooperation and the building of research clusters by
creating collaboration between research centers and local companies in order to support regional development.
The Faculty has taken a pioneering role in developing local collaboration. Since the 1990’s, the program in the applied sciences
has stimulated research and educational cooperation with local
companies. The intensified cooperation between the local actors
has provided a good basis for the emerge of clusters in NanoScience, environmental technology and paper machine technology.

Excellence by the Academy of Finland in 2001. This is the third
Center of Excellence in the Faculty. In the fall of 2001, the Faculty
made a decision to begin the building up of a multidisciplinary
laboratory to promote research and research training in NanoScience.
There are several research groups and laboratories in the Faculty
which are responsible for research as well as the training of new
researchers – the newest laboratory being that of Data Analysis.
Some 37 PhD degrees were awarded in the Faculty in 2001, more
than ever before. The three-year goal is even higher, 45 PhDs per
year by 2004.
The Faculty will continue its efforts in developing mathematics
and science teacher training. New professorships responsible for
teacher training were set up in Physics and Chemistry.

The Faculty’s research policy fully coincides with the program
outlined by STPCF. Research, postgraduate education and research
training, and creative research environments have always held a
key position in the Faculty’s action plans. The idea is that research
excellence attracts the best experts and the most talented students to build new, creative, and continuously evolving research
environments and assists in successful competition for research
funding.

The Faculty awarded 184 MSc degrees in 2001, which falls slightly
short of the goal set for the years 2001-2003. Yet the outcome is
excellent. In every field in the Faculty, education is based on firm
and versatile knowledge, and basic courses are complemented by
timely special courses in newest research areas. According to
follow-up research, graduating students find it easy to find employment after completing their studies. This, as well as the awards
granted to teachers, scientists and students in 2001 can be
regarded as an indication of the high quality of education in the
Faculty.

The Faculty’s research policy has been quite succesful: The Accelerator Laboratory belongs to the EU’s Research Infrastructure and
has been accepted as a member of the Marie Curie Training Site
Program similarly to the Laboratory of Evolutionary Ecology. The
research program of Geometric Analysis and Mathematical Physics,
directed by Professor Pertti Mattila, was nominated a Center of

The eventful year saw the nomination of six new professors. One of
them is Dr. Roger Jones from the University of Lancaster, who was
nominated to the professorship in Limnology. We wish him as well
as the other fresh professors warmly welcome to the Faculty.
Malja huippututkimusyksikölle
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Opiskelijamäärät tiedekunnittain
Number of students according to faculties in 2001
Kokonaisopiskelijamäärä / Total number 14 359
9%

Ylemmät korkeakoulututkinnot tiedekunnittain
MSc degrees according to faculties in 2001
Tutkintojen yhteismäärä / Total number 1 122
9%

17%

16%

21%

7%

12%

16%

8%

12%

14%
8%

27%

24%

Tohtorin tutkinnot tiedekunnittain
PhD degrees according to faculties in 2001
Tutkintojen yhteismäärä / Total number 109
6%

Vuonna 2001 julkaistut referoidut tieteelliset
artikkelit. Publications in ref. journals in 2001
Julkaisujen yhteismäärä / Total number 900
12%

10%
34%

6%

33%

7%
12%
18%

3%

10%

12%
12%

15%

8%

Humanistinen tiedekunta
Faculty of Humanities

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Faculty of Mathematics and Science

Informaatioteknologian tiedekunta
Faculty of Information Technology
Kasvatustieteiden tiedekunta
Faculty of Education

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Faculty of Social Sciences

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta
Faculty of Sport and Health Sciences

Muut
Others

Maisterin tutkinnot matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa 2001
MSc degrees in Mathematics and Science
at the Finnish Universities in 2001
Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 1 363
9%

Taloustieteiden tiedekunta
School of Business and Economics

Tohtorin tutkinnot matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa 2001
PhD degrees in Mathematics and Science
at the Finnish Universities in 2001
Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 222
8%

18%

19%

7%

26%

5%

34%

15%

17%
4%
16%

4%

1%
5%

13%

Helsingin yliopisto • University of Helsinki

Oulun yliopisto • University of Oulu

Joensuun yliopisto • University of Joensuu

Tampereen yliopisto • University of Tampere

Jyväskylän yliopisto • University of Jyväskylä

Turun yliopisto • University of Turku

Kuopion yliopisto • University of Kuopio

Åbo Akademi University
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BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkimus kattaa kaikki
bioottiset organisaatiotasot molekyyleistä yksilöiden kautta
aina ekosysteemitasolle asti, näiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet ja vuorovaikutuksen ympäristön kanssa sekä niihin vaikuttavat sosio-ekonomiset kytkennät. Laitos on alansa
laajimpia ja monipuolisimpia opetusyksiköitä Suomessa ja
lukeutuu tutkimusyksikkönä alan kansainväliseen kärkeen
usealla edustamallaan tieteenalalla. Vuonna 2001 laitos kirjasi ennätyksensä tohtorintutkinnoissa (17) ja julkaisutoiminta
oli entistä korkeatasoisempaa. Tutkijakoulutuksessa laitos on
yliopiston vahvimpia yksiköitä.
Opetus- ja tutkimustoimintansa perusteella laitos jakautuu neljään pääalueeseen: (1) ekologia, (2) molekyylitunnistus (solubiologia, molekyylibiologia, biokemia ja biotekniikka) (3) vesien
luonnonvarat (hydrobiologia ja limnologia sekä kalabiologia ja
kalatalous) ja (4) ympäristöntutkimus (ympäristötieteet ja ympäristöteknologia). Laitoksella toimii Suomen Akatemian Evoluutioekologian tutkimuksen huippuyksikkö ja tutkijakoulu, joita johtaa
vuoden 2001 professoriksi Suomessa nimetty Rauno Alatalo. Uudenaikaisessa Ambiotica-rakennuksessa toimivan laitoksen palveluiltaan monipuolinen tutkimusasema sijaitsee Konnevedellä 70
km päässä Jyväskylästä.
Laitoksen julkaisutuotanto on tasokasta. Useat arvostetuimmissa
kansainvälisissä tieteellisissä sarjoissa ilmestyneet julkaisut osoittavat, että laitoksella tehdään tiedettä maailman huipulla. Vuonna 2001 referoituja artikkeleita julkaistiin eri puolilla maailmaa
yhteensä 60 kappaletta. Korkeatasoisen tutkimuksen edellytyksenä ja toisaalta tuloksena on laitoksen saama mittava ulkopuolinen
rahoitus (60%), joka oli vuonna 2001 jo jonkin verran yliopiston
sisäistä budjettirahoitusta suurempi. Rahoittajina toimivat Suo-

VALIKOITUJA JULKAISUJA • SELECTED PUBLICATIONS
Joki-Korpela, P., Marjomäki, V., Krogerus, C., Heino, J. & Hyypiä, T. Entry of human
parechovirus 1. Journal of Virology 75:1958-1967.
Kotiaho, J., Simmons, L.W. & Tomkins, J.L. Towards a resolution of the lek paradox.
Nature 410: 684-686.
Laitinen,O.H., Marttila, A.T., Airenne, K.J., Kulik, T. Livnah, O., Bayer, E.A., Wilchek,
M. and Kulomaa, M.S. Biotin Induces Tetramerization of a Recombinant Monomeric
Avidin, A model for protein-protein interactions, J. Biol. Chem. 276, 8219-8224.
Lindström, L., Alatalo, R.V., Lyytinen A. & Mappes, J. Strong antiapostatic selection
against novel rare aposematic prey. PNAS 98: 9181-9184.
Nykvist, P., Tasanen, K., Viitasalo, T., Käpylä, J. Jokinen, J., Bruckner-Tuderman, L.
& Heino, J. The cell adhesion domain of type XVII collagen promotes integrinmediated cell spreading by a novel mechanism. Journal of Biological Chemistry 276:
38673-38679.
Riipi, M., Alatalo, R.V., Lindström, L., & Mappes, J. Multiple benefits cover
detectability costs in aposematic aggregations. Nature 413: 512-514.
Tulla, M., Pentikäinen, O., Viitasalo, T., Käpylä, J., Impola, U., Nykvist, P, Nissinen,
L., Johnson, M. & Heino, J. Selective binding of collagen subtypes by integrin a1I,
a2I, and a10I domains. Journal of Biological Chemistry 276: 48206-48212.
Valtonen, E.T., Pulkkinen, K., Poulin, R. & Julkunen, M. The structure of parasite
component communities in brackish water fishes of the northeastern Baltic Sea.
Parasitology 122: 471-481.

men Akatemia (2,5 M €), Tekes, useat säätiöt, kunnat, yritykset
sekä EU. Kansainvälisen rahoituksen osuus oli kokonaisuudessaan
noin 1,2 M€ .
Evoluutioekologiassa vuoden 2001 päätutkimusaiheita olivat
etenkin eliöiden varoitusvärit ja -merkit sekä valikoivan luonnonvalinnan ja puolisonvalinnan mekanismit. Molekyylitunnistus
tuotti toimintavuonna useita tieteellisesti merkittäviä tuloksia
mm. tavoista, joilla virukset tunkeutuvat isäntäsoluunsa sekä
uudesta solujen molekyylitason tarttumismekanismista, jolla solut
kiinnittyvät ympäristöönsä. Viimeksi mainitulla löydöllä on merkitystä esimerkiksi syöpälääkkeiden kehittämisessä. Vesien luonnonvaroihin kohdistuvat tutkimushankkeet käsittelivät toimintavuonna mm. kalojen energetiikkaa ja immunologiaa, luonnonkalakantojen kestävää hyödyntämistä, vesieliöiden tauteja ja loisia, vesiviljelyä, virtavesien ekologiaa sekä vesiympäristöjen kunnostuksia. Ympäristöntutkimuksen painoaloja olivat jäte- ja kemikaalivalvonnan, ympäristövaikutusten arvioimisen sekä ympäristöteknologinen tutkimus. Merkittävä rajapyykki oli myös Mustankorkean jätehuollon koelaitoksen valmistuminen vuoden 2001 aikana.
Ympäristöntutkimus ja ekologia olivat tuotteliaimpia tutkijankoulutuksessa ja molekyylitunnistuksen oppiaineista taas valmistui
eniten maistereita.
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DEPARTMENT OF BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
The research in the Department of Biological and Environmental Science covers all biotic organization levels from
molecules and individuals to the ecosystems, their mutual
interactions and their interactions within the environment
including human impact and socio-economic connections.
The Department is now one of the largest and most accomplished in Finland in the field of biology and environmental
research. Several research groups are of high repute and the
Department ranks internationally to the top in many represented disciplines. The year 2001 was exceptionally
progressive in terms of the 17 published doctoral theses –
most of all at the University of Jyväskylä.
The department promotes research and education in (1) ecology, (2) molecular recognition (cell biology, molecular biology,
biochemistry ja biotechnology) (3) aquatic resources (hydrobiology and limnology, fish biology and fisheries science) and
(4) environmental research (environmental science and
technology). The department hosts the Centre of Excellence
and the Graduate School in evolutionary ecology. These units
are led by academy professor Rauno Alatalo who has nominated
as the Professor 2001 in Finland. The new department building,
Ambiotica, at Ylistönrinne and modern facilities for experimental and field work in Konnevesi Research Station offer outstanding requisite for developing biological and environmental
research.
The quality of scientific publications were of a higher grade ever.
In 2001, the number of peer-reviewed articles was 61, including
papers e.g. in Nature, PNAS and Journal of Biological Chemistry.
The Department has been successful in obtaining research funding: the external funding of the Academy of Finland, National
Technology Agency, several foundations and enterprises comprised
60% of the total budget. In 2001, the foreign funding (mostly EU)
was 1,2 Me of total.
In 2001, the main research interests in evolutionary ecology were
the warning colours and signals of the animals, especially birds
and invertebrates, and the mechanisms of the sexual selection and
natural selection in general. Molecular recognition discovered

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS 2001
DEPARTMENT OF BIOLOGICAL AND ENVIROMENTAL SCIENCE 2001
Henkilökunta
Professorit
Akatemiaprofessori
Muu opetushenkilökunta
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat
Tutkimuksen apuhenkilökunta
Hallinto- ja toimistohenkilökunta

179
13
1
29
104
22
10

Staff
Professors
Academy professor
Other teaching staff
Researchers and research trainees
Technicians
Administrative personnel

179
13
1
29
104
22
10

Opiskelijat (pääaine)
Maisterin tutkinnot
Tohtorin tutkinnot

732
60
17

Students (main subject)
Master’s degrees
Doctorates

732
60
17

Financing
Expenditure (budget, M€)
External funding (M€)

3,5
5,1

Rahoitus
Budjettirahoitus (M€)
Ulkopuolinen rahoitus (M€)

3,5
5,1

Vahvuus- ja kehittämisalueet
Evoluutioekologia
Molekyylitunnistus
Ympäristöntutkimus ja ympäristöteknologia
Vesien luonnonvarat

Main research and development areas
Evolutionary ecology
Molecular recognition
Environmental science and technology
Aquatic resources

new results in the entry of human parechovirus into the host cell
and the integrin-mediated cell spreading and binding by a novel
mechanism. The latter findings are important for the advancement
of the cancer drugs. Research in aquatic resources were concentrated to fish bioenergetics and immunology, sustainable use of fish
resources, diseases and parasites of aquatic organisms, aquaculture and restoration of freshwater environments. The focus areas of
the environmental research were the management and control of
the wastes and chemicals, evaluation of environmental effects and
environmental technology. A remarkable step was the accomplishment of the experimental waste disposal station in Mustankorkea.
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FYSIIKAN LAITOS (JYFL)
Fysiikan laitoksen toiminnot jatkoivat vuonna 2001 tasaista
kasvua. Tohtoreiden (11) ja maistereiden (42) lukumäärässä
saavutettiin ennätykset. Referoituja julkaisuja ilmestyi 131,
ja kutsuttuja esitelmiä oli 42. Budjetista puolet oli ulkopuolista rahoitusta. Uusi nanoelektroniikan professori, Päivi Törmä, sekä uusi opettajien fysiikan koulutuksesta oman alansa,
kosmologian, ohella vastaava professori, Jukka Maalampi,
aloittivat työskentelyn laitoksessa. Markku Kataja on uusi
teollisuusfysiikan professori. Hänen palkastaan vastaa puoliksi Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Uusien opiskelijoiden
tutustuttamiseksi taloon ja sen työskentelytapoihin järjestettiin OPLAA-tuella intensiivikurssi Lentävä lähtö.
JYFL:issä tehdään kiihdytinpohjaisen ja materiaalifysiikan perusja soveltavaa tutkimusta. 2001 oli suurimmalle osalle laitosta
toinen toimintavuosi Suomen Akatemian ydin- ja materiaalifysiikan huippuyksikkönä. Kiihdytinlaboratorio jatkoi EU:n laatulaboratoriona (Major Research Infrastructure). Laboratorio sai myös
EU:n Marie Curie Training Site -statuksen. Laitoksessa tehdään
myös tiheän ydin- ja alkeishiukkasaineen sekä neutriinofysiikan ja
kosmologian tutkimusta yhteistyössä Fysiikan tutkimuslaitoksen
ja CERNin kanssa. Lisäksi tutkitaan kvanttigravitaatiota.
Nanoteknologiassa tärkeimmät saavutukset keskittyivät mikrojäähdyttimien kehittämiseen. Tavoitteena on muun muassa astrofysiikan tarpeisiin sopiva röntgenilmaisin. Epäjärjestynyttä ainetta tutkiva ryhmä on kehittänyt mallin mannerlaattojen liittymäkohdissa esiintyville maanjäristyksille ja uuden tavan käyttää ultraääntä luuston laadun määrityksessä. Kvanttipisteitä tutkiva teoriaryhmä löysi yhteyden voimakkaassa magnettikentässä olevien
kvanttipisteiden ja Bosen tiivistymien rotaatiotilojen välillä.

VALIKOITUJA JULKAISUJA • SELECTED PUBLICATIONS
J. Suhonen, Theoretical results on the double positron decay of 106Cd, Phys. Lett. B
497BF (2001) 221
J. Maalampi, Neutrinos confronting large extra dimensions, Phys. Lett. B 512 (2001)
91
R. Julin, Intruder States in Very Neutron-Deficient Hg, Pb and Po Nuclei, J. Phys. G:
Nucl. Part. Phys. 27 (2001) R109 - R139 (Topical Review)
J. Äystö, Development and Applications of the IGISOL Technique, Nucl. Phys. A693
(2001) 477
J. Timonen, Quantum dynamics of strongly interacting boson systems: Atomic beam
splitters and coupled Bose-Einstein condensates, Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 4439
P.V. Ruuskanen, Multiplicities and transverse energies in central AA collisions at RHIC
and LHC from pQCD, saturation and hydrodynamics, Nucl. Phys. A 696 (2001) 715
M. Leino, α-decay studies of the nuclides 195Rn and 196Rn, Phys. Rev. C 63, 044315
(2001)
J. Räisänen, Self-diffusion of Ge-71 in Si-Ge, Physica B 308-310, 542
J. P. Pekola, Efficient Electronic Cooling in Heavily Doped Silicon by Quasiparticle
Tunneling, Appl. Phys. Lett. 79 (2001) 1471
M. Manninen, Rotational and vibrational spectra of quantum rings, Phys. Rev. B 65,
205323 (2001)

Kiihdytinlaboratoriossa on jatkettu eksoottisten ytimien ja reaktiomekanismien tutkimusta. Tärkeimpiä saavutuksia olivat hyvin
neutronivajaiden (Po, Rn) ja -rikkaiden (Zr) isotooppien muotomittaukset, uusien protoniemittereiden valmistaminen sekä raskaimpien alkuaineiden rakennemittaukset. Ydinfysiikan teoriaryhmä kehittää mikroskooppisia ydinmalleja ja käyttää niitä ydinspektroskopiassa sekä heikkojen vuorovaikutusten, neutriinojen ja
pimeän aineen kannalta tärkeiden harvinaisten hajoamisien tutkimiseen. Myös soveltava toiminta on ollut vilkasta, esimerkiksi ESA
on tehnyt Kiihdytinlaboratoriossa laatutestejään.
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DEPARTMENT OF PHYSICS (JYFL)
The activities in the Physics Department continued their
steady growth in 2001. New records were reached in the
number of Master’s (42) and Doctor’s (11) degrees. The
numbers of refereed publications and invited talks were
131 and 42, respectively. Fifty percent of the budget
consisted of external funding. The new professor of
nanoelectronics, Päivi Törmä, and the new professor
responsible for the education of physics teachers, in
addition to his own field, cosmology, Jukka Maalampi,
started working in the department. Markku Kataja is a
new professor working on industrial physics. Half of his
salary is paid by VTT, the Technical Research Centre of
Finland. To acquaint the new students with the department and its working methods, a new intensive course
’Flying Start’ was held.
At JYFL, basic and applied research is performed in the
fields of accelerator based and material physics. 2001 was
for most of the department the second year as a Center of
Excellence appointed by the Finnish Academy. The Accelerator Laboratory continued as an EU Major Research Infrastructure. The Laboratory was also given the status of a
Marie Curie Training Site by the EU. Dense nuclear and
elementary-particle matter, neutrino physics and cosmology
are also studied at the department in cooperation with the
Helsinki Institute of Physics and CERN. In addition, quantum gravity is studied.

FYSIIKAN LAITOS 2001
DEPARTMENT OF PHYSICS 2001
Henkilökunta
Professorit
Akatemiaprofessori
Muu opetushenkilökunta
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat
Tutkimuksen apuhenkilökunta
Hallinto- ja toimistohenkilökunta
Opiskelijat (pääaine)
Maisterin tutkinnot
Tohtorin tutkinnot

150
13
1
18
86
29
4
614
42
11

Rahoitus
Budjettirahoitus (M€)
Ulkopuolinen rahoitus (M€)

Staff
Professors
Academy professor
Other teaching staff
Researchers and research trainees
Technicians
Administrative personnel
Students (main subject)
Master’s degrees
Doctorates

3,9
4,3

Expenditure (budget, M€)
External funding (M€)
Main research and development areas

Ydin- ja kiihdytinpohjainen fysiikka
Materiaalifysiikka
Elektroniikka
Fysiikan opettajien koulutus

Nuclear and accelerator physics
Condensed matter physics
Electronics
Physics teacher training

In the Accelerator Laboratory, the study of exotic nuclei and
reaction mechanisms continued. Among the key achievements last
year were the determination of the shapes of very neutrondeficient (Po, Rn) and neutron-rich (Zr) isotopes, synthesis of new
proton emitters, and structure studies of the heaviest elements.
The nuclear theory group develops microscopic nuclear models and
applies them to nuclear spectroscopy, and to description of rare
weak decays important for the physics of weak-interactions, neutrinos and dark matter. Also the field of applications has thrived;
for example ESA has performed quality tests in the Laboratory.

13
1
18
86
29
4
614
42
11

Financing

Vahvuus- ja kehittämisalueet

In nanotechnology, the main achievements were centered around
the development of microcoolers. The aim is, among other things,
to develop an X-ray detector for astrophysical purposes. The group
studying disordered materials has developed a model for earthquakes in tectonic fault zones and a new method for using
ultrasonics to assess bone quality. The theory group working on
quantum dots found a connection between quantum dots in a
strong magnetic field and the rotational states of Bose condensates.

150

3,9
4,3
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KEMIAN LAITOS
Vuosi 2001 oli kemian laitokselle tuloksekas. Maisteriopintonsa sai päätökseen ennätykselliset 61 opiskelijaa ja tohtorin tutkintoja valmistui 7. Laitoksella tehtävä tutkimus on
kansainvälisesti arvostettua, mikä heijastuu lukuisista yhteistyöhankkeista sekä tieteellisten artikkeleiden kohonneesta
tasosta. Tutkimustuloksia raportoitiin mm. Proceedings of the
National Academy of Sciences, USA-sarjassa.
Kemian laitoksella annetaan perus- ja jatkotutkintoon liittyvää
opetusta epäorgaanisessa ja analyyttisessä, fysikaalisessa, orgaanisessa sekä soveltavassa kemiassa. Opiskelijat voivat erikoistua myös kemian aineenopettajaksi. Laitos osallistuu matematiikan ja luonnontieteen yliopisto-opetuksen kansainväliseen (Suomi-Ruotsi-Unkari) kehittämishankkeeseen. Tutkimustoiminta on
laaja-alaista, ja yhteistyötä tehdään lukuisten koti- ja ulkomaisten ryhmien sekä teollisuuden kanssa. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen osuus laitoksen kokonaisbudjetista oli vuonna 2001
43% suurimpien yksittäisten rahoittajien ollessa TEKES ja Suomen
Akatemia. Laitos on mukana viidessä valtakunnallisessa tutkijakoulussa, NanoScience-hankkeessa sekä uusiutuvan energian tutkimus- ja koulutushankkeen valmistelussa.
Laserlaboratorion tutkimusedellytyksiä parannettiin sekä tilojen
että laitteiston osalta siten, että kokeita voidaan nyt suorittaa
noin 50 femtosekunnin aikaerotuskyvyllä. Tutkimusryhmä selvitti
yhdessä Lundin yliopiston tutkijoiden kanssa Grätzellin aurinkokennon elektroninsiirtokanaviin liittyviä kysymyksiä. Työssä mitattiin nopein tunnettu elektroninsiirtonopeus (50 fs) orgaaniselta väriaineelta nanokiteiselle titaanioksidipinnalle.
Orgaanisen kemian laboratorion toiminta tehostui entisestään
Erkki Kolehmaisen tultua nimitetyksi professoriksi. Laboratoriosta
valmistui 4 tohtoria ja julkaisutoiminta oli aktiivista. Tutkimus
kohdentui entistä selvemmin nano- ja supramolekyylikemiaan.
Laboratorio oli mukana TEKESin rahoittamassa kuuden suomalaisen tutkimusryhmän muodostamassa Nanokemia-hankkeessa. Tutkimuksellinen kohokohta oli yhteistyö Nobel-palkitun Jean-Marie
Lehnin kanssa molekyylien ohjelmointitutkimuksiin liittyvän itsejärjestäytyvän molekyylin rakenteen selvittämisessä. Rakenne-

VALIKOITUJA JULKAISUJA • SELECTED PUBLICATIONS
(vain tutkimusryhmän johtajan nimi • with only group leaders’ name)
R. Alén, Characterization of black liquors from soda-AQ pulping of wheat straw, Appita
Journal, 54 (2001) 234.
J. Knuutinen, The effect of peracetic acid post-bleaching on kraft pulp extractives,
International Symposium on Wood and Pulping Chemistry, Vol. III (2001) 409.
E. Kolehmainen, Macrocycles Prepared from Lithocholic Acid, Piperazine and Isomeric
Pyridine Dicarboxylic Acids and Their Selective Affinities Towards
Sodium and Potassium, Materials Science and Engineering C, 18 (2001) 21.
J. Korppi-Tommola, Energy transfer in LH2 of Rodospirillum molischianum studied by
subpicosecond spectroscopy and configuration interaction exciton calculations, The
Journal of Physical Chemistry B, 105 (2001) 9849.
H. Kunttu, Magnetic properties of atomic boron in rare gas matrices. An EPR study
with ab initio and diatomics-in-molecules molecular dynamics analysis, The Journal
of Chemical Physics, 114 (2001) 7144.
K. Rissanen, Dominant/recessive behavior in the expression of molecular information
self-assembly of inorganic macrocyclic architectures containing coordinatively
unsaturated ligands, Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 2001,
10546.
R. Sillanpää, On the reactions of bisdiolatotungsten(VI) phenoxides. Syntheses,
characterizations, and molecular structures of trans-[WCl2(Diol)(OAr)2], Inorganic
Chemistry, 40 (2001) 6047.
J. Valkonen, Structural modifications of Rb3RE(PO4)2 phases (RE = La, Gd, Y),
Materials Science Forum 378-381 (2001) 644.
M. Vuolle, Effects of ischaemic preconditioning, cardiopulmonary bypass and
myocardial ischaemic/reperfusion on free radical generation in CABG patients,
Cardiovascular Surgery, 9 (2001) 362.

kemian tutkimus sai vahvistusta kun Reijo Sillanpää nimitettiin
epäorgaanisen kemian professoriksi.
Soveltavan kemian laboratorion ensisijaisesti puunjalostukseen
liittyvä tutkimustoiminta oli vilkasta, mikä näkyy suuresta maisterintutkintomäärästä (17). Jatkotutkintoja valmistui viisi. Tutkimusta vahvistettiin perinteiseen massanvalmistuskemiaan ja erityisesti paperikemiaan liittyvillä projekteilla sekä tiivistämällä
yhteistyötä teollisuuden kanssa. Puumateriaalien hyödyntämisen
lisäksi tutkittiin erilaisen ruohoperäisen biomassan hyötykäyttöä.
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DEPARTMENT OF CHEMISTRY
Year 2001 was a successful one for the Department of Chemistry. Sixty one students completed their Master of Science
studies and 7 PhD degrees were granted. The research activities are internationally recognized and characterized by
numerous collaborations with groups both in Finland and abroad. Research papers appeared in highly respected journals
such as Proceedings of the National Academy of Sciences, USA.

The undergraduate and graduate programmes of the Department of
Chemistry comprise inorganic and analytical, physical, organic
and applied chemistry. In addition, students can also specialize as
high school teachers. The wide research profile of the Department
of Chemistry provides the doctoral students a good selection of
topics for their thesis work. Many of the research projects are
carried out as collaborations with other research institutions or
industry. The individual research groups were successful in raising
funding: 43% of the total budget of the Department consisted of
external research grants. The main sources of external funding
were the National Technology Agency (TEKES) and the Academy of
Finland. The Department of Chemistry participates in five national
Graduate Schools and in the NanoScience project of the faculty.
The equipment of the laser laboratory were updated, and currently
real time experiments on ultrafast chemical dynamics can be
carried out with time resolution of 50 femtosecond. As a collaborative effort with a group from Lund University, electron
transfer dynamics in Grätzel’s chemical solar cell was measured in
real time.
The Laboratory of Organic Chemistry was very productive with four
PhDs and 37 publications. Erkki Kolehmainen started as a new
professor, and research was directed more towards nano and
supramolecular chemistry. The laboratory participated in a TEKES
funded research programme in nano chemistry. The scientific
highlight of the year was collaboration with Nobel Laureate JeanMarie Lehn in a project dealing with self assembling molecules.
Structural chemistry was strengthened by appointing Reijo Sillanpää as a new professor in inorganic chemistry.

KEMIAN LAITOS 2001
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 2001
Henkilökunta

89

Staff

89

Professorit
Muu opetushenkilökunta
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat

9
21
41

9
21

Tutkimuksen apuhenkilökunta
Hallinto- ja toimistohenkilökunta

14
4

Professors
Other teaching staff
Researchers and research
trainees
Technicans
Administrative personnel

Opiskelijat (pääaine)
Maisterin tutkinnot
Lisensiaatin tutkinnot
Tohtorin tutkinnot

652
61
7
7

Students (main subject)
Master´s degrees
Licentiate´s degrees
Doctorates

652
61
7
7

Rahoitus
Budjettirahoitus (M€)
Ulkopuolinen rahoitus (M€)
Vahvuus- ja kehittämisalueet
Rakennekemia
Kemiallinen dynamiikka ja
laskennallinen kemia
Puunjalostuskemia
Kemian opettajien koulutus

41
14
4

Financing
2,4
1,9

Expenditure (budget, M€)
External funding (M€)

2,4
1,9

Main research and development areas
Structural chemistry
Chemical dynamics and
computational chemistry
Wood processing chemistry
Chemistry teacher training

As indicated from the high number of MS degrees (17) in the
laboratory of Applied Chemistry, research primarily in forest products chemistry was very active. The number of postgraduate
degrees was 7. Research was strengthened by launching new
projects in conventional delignification chemistry but especially
in paper chemistry, and, on the other hand, by extending collaboration with industry. In addition to utilization of non-wood-based
materials, research efforts were performed to convert different
non-wood material to useful products.

14

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS
Matematiikan laitos ja yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan
kuulunut tilastotieteen laitos yhdistyivät vuoden 2001 alussa
Suomen Akatemian teettämän kansainvälisen arvioinnin ehdotuksen mukaisesti. Uuden, matemaattiset alat entistä laajemmin kattavan matematiikan ja tilastotieteen laitoksen maisteri- ja tohtorikoulutus pohjautuu kansainvälisesti arvostettuun
tutkimustyöhön. Syksyllä 2001 Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen matemaatikkojen yhteinen Geometrisen analyysin
ja matemaattisen fysiikan tutkimusohjelma valittiin Suomen
Akatemian huippututkimusyksiköksi. Professori Pekka Koskelalle myönnettiin joulukuussa Suomalaisen Tiedeakatemian
vuoden 2001 Väisälä-palkinto.
Uuden laitoksen tutkimusprofiili ulottuu luontevasti matematiikan
perustutkimuksesta stokastiikan kautta tilastotieteeseen ja matemaattiseen mallintamiseen. Matemaattisen mallinnuksen tutkimus
ja opetus keskittyy laitoksella toimivaan tutkimusyksikköön Center for Mathematical and Computational Modeling (CMCM). Tieteellisen hyödyn ohella yhdistymisen tarkoitus on palvella opiskelijoiden etua. Niin matemaattisista aineista kiinnostuneella abiturientilla kuin jo laitoksella opiskelevalla opiskelijalla on entistä paremmat mahdollisuudet löytää oma alansa ja hankkia laaja tietämys matemaattisilta aloilta yleensä. Ensimmäisen vuoden kokemukset uudesta laitosrakenteesta ovat yksinomaan myönteisiä.
Laitoksen tutkimustyö keskittyy matematiikassa konformiseen
geometriaan, geometriseen mittateoriaan, epälineaariseen potentiaaliteoriaan ja stokastisiin prosesseihin. Tilastotieteen tärkeimmät tutkimusalat ovat parametrittomat ja robustit monimuuttujamenetelmät, laskentaintensiiviset tilastomenetelmät, spatiaalinen
tilastotiede ja survey-metodologia.

“Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum
in duos quadratoquadratos & generaliter nullam
in infinitum ultra quadratum potestatem in duos
eiusdem nominis fas est dividere;
cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi.
Hanc marginis exiguitas non caperet.”
Pierre Fermat (1601-1665) n. 1637

VALIKOITUJA JULKAISUJA • SELECTED PUBLICATIONS
S. Geiss: Contraction principles for vector valued martingales with respect to random
variables having exponential tail with exponent 2< α<∞. Journal Theoretical
Probability 14 (2001), 39-59.
E. Järvenpää and M. Järvenpää: On the definition of SRB-measures for coupled map
lattices. Comm. Math. Phys. 220 (2001), 1-12.
S. Kärkkäinen, A. Penttinen, N. G. Ushakov and A. P. Ushakova: Estimation of
orientation characteristic of fibrous material. Adv. Appl. Prob. 33 (2001), 559-575.
J. Kauhanen, P. Koskela and J. Maly: Mappings of finite distortion: Openness and
discreteness. Arch. Rational Mech. Anal. 160 (2001), 135-151.
M. Bonk, J. Heinonen and P. Koskela: Uniformizing Gromov hyperbolic spaces.
Asterisque 271 (2001), 99 pp.
T. Iwaniec, P. Koskela and J. Onninen: Mappings of finite distortion: Monotonicity and
continuity. Invent. Math. 144:3 (2001), 507-531.
S. Visuri, H. Oja and V. Koivunen: Subspace-based direction of arrival estimation using
nonparametric statistics. IEEE Transactions on Signal Processing, 49 (2001), 20602073.

Laitoksen matematiikan opetus käsittää yleisen matematiikan
ohella myös sovellussuuntia, erityisesti stokastiikkaa. Opettajankoulutus on keskeistä, ja sen kehittäminen on laitoksella etusijalla. Tilastotieteessä on yleisen linjan lisäksi mahdollista valmistua
myös Tilastotoimen maisteriohjelmasta, jolloin opintoihin sisältyy
palkallinen pro graduun liittyvä harjoittelu yhteistyölaitoksessa
tai -yrityksessä. Matematiikan ja tilastotieteen laitos antaa myös
erittäin paljon sivuaineopetusta. Tilastotieteen soveltaville aloille
suunnattua approbatur-opetusta on uudistettu laajana hankkeena,
joka alkoi vuonna 2001.

“Päin vastoin on mahdotonta jakaa kuutiota kahdeksi kuutioksi,
neljättä potenssia kahdeksi neljänneksi potenssiksi
tai yleisemmin mitään kahta korkeampaa potenssia kahdeksi
saman asteen potenssiksi.
Olen keksinyt todella ihmeellisen todistuksen
[tälle yleiselle lauseelle], johon tämä reuna on liian kapea.”
(E. T. Bell: Matematiikan miehiä, WSOY, 1963; käännös Helka ja Klaus Vala)

Todistus:
Andrew Wiles, Annals of Math.
142 (1995), 443-551
Richard Taylor & Andrew Wiles,
Annals of Math. 141 (1995),
553-572.
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DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS
The Department of Mathematics and the Department of
Statistics, formerly belonging to the Faculty of Social
Sciences, united in the beginning of the year 2001. The
research profile of the new department reaches from pure
mathematics, via stochastics, to statistics and mathematical modeling. The research and teaching of mathematical
modeling is coordinated by the Center for Mathematical and
Computational Modeling (CMCM) situated at the department. In addition to the synergy advantages in mathematical research the fusion is aimed to benefit the students.
They have better possibilities to discover their own field
and to obtain wide knowledge in mathematical sciences in
general.
The mathematical research at the department concentrates in
conformal geometry, geometric measure theory, nonlinear potential theory and stochastic processes. The main branches in
statistics are nonparametric and robust multivariate methods,
computationally intensive statistical methods, spatial statistics
and survey methodology.
The joint research programme of the universities of Jyväskylä
and Helsinki in geometric analysis and mathematical physics
was elected to the status of Centre of Excellence for the years
2002-2007 by the Academy of Finland. Furthermore, professor
Pekka Koskela was awarded the second Väisälä prize in mathematics by the Finnish Academy of Science and Letters.

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS 2001
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS2001
Henkilökunta

55

Staff

55

Professorit
Muu opetushenkilökunta
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat
Tutkimuksen apuhenkilökunta
Hallinto- ja toimistohenkilökunta

11
15
23
1
5

Professors
Other teaching staff
Researchers and research trainees
Technicians
Administrative personnel

11
15
23
1
5

Opiskelijat (pääaine)
Maisterin tutkinnot
Tohtorin tutkinnot

423
21
2

Rahoitus
Budjettirahoitus (M€)
Ulkopuolinen rahoitus (M€)

Students (main subject)
Master’s degrees
Doctorates

423
21
2

Financing
1,8
0,7

Expenditure (budget, M€)
External funding (M€)

Vahvuus- ja kehittämisalueet

Main research and
development areas

Matemaattinen analyysi
Tilastotiede
Stokastiikka
Matematiikan opettajien koulutus

Mathematical analysis
Statistics
Stochastics
Mathematics teacher training

1,8
0,7
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GEOMETRINEN ANALYYSI JA MATEMAATTINEN
FYSIIKKA TUTKIMUKSEN
HUIPPUYKSIKÖKSI

GEOMETRIC ANALYSIS AND MATHEMATICAL PHYSICS
A CENTER OF EXCELLENCE

Geometrinen analyysi ja matemaattinen fysiikka on Suomen Akatemian vuosiksi 2002–2007 nimittämä huippututkimusyksikkö. Se
on Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen
ja Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen yhteishanke. Yksikkö jatkaa luonnollisella tavalla Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen matemaattisen analyysin ryhmien yhteistyötä, jonka juuret
ulottuvat Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan perustamiseen vuonna 1965. Erityisen hedelmälliseksi tämä yhteistyö kehittyi vuosina 1980-1993, jolloin Olli
Martio toimi Jyväskylässä matematiikan professorina. (Nykyään
Martio on professorina Helsingissä ja huippuyksikön jäsen.) Yhteistyö on painottunut geometriseen analyysiin ja sen keskeisimpiä tutkimusalueita ovat kvasikonformikuvausten teoria, joka on
pitkään ollut Suomen matematiikan vahva ala, sen yleistykset ja
siihen liittyvä epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoria ja epälineaarinen potentiaaliteoria.

Geometric Analysis and Mathematical Physics is a Center of Excellence nominated by Academy of Finland for the years 2002-2007.
It is a co-operation between the Department of Mathematics and
Statistics of University of Jyväskylä and the Department of Mathematics of University of Helsinki. The center continues in a natural
way the co-operation of the mathematical analysis groups in
Helsinki and Jyväskylä, whose roots are already in the foundation
of the Faculty of Mathematics and Science of University of Jyväskylä in 1965. Especially fruitful this co-operation became during
the years 1980-1993 when Olli Martio was professor of mathematics in Jyväskylä. (At the moment Martio is professor in Helsinki
and a member of the center of excellence). Emphasis in this cooperation has been in geometric analysis and its most central
research areas are quasiconformal mappings, which for a long time
has been the strong area of Finnish mathematics, its generalizations and related nonlinear partial differential equations and
potential theory.

Uuden piirteen matemaattisen analyysin tutkimukseen Suomessa
tuo geometrisen analyysin ryhmän ja Antti Kupiaisen johtaman
Helsingin yliopiston matemaattisen fysiikan ryhmän yhteistyö.
Aika tälle on juuri nyt otollinen, ja vastaavaa kehitystä on tapahtunut muuallakin maailmassa.
Jyväskylän yliopiston geometrisen analyysin ryhmän tutkimus on
nykyään varsin monipuolista. Kvasikonformikuvaukset ovat edelleen keskeisellä sijalla, ja niitä on sovellettu mm. materiaalitieteeseen. Kvasikonformikuvausten yleistykset ns. äärellisen väännön kuvaukset ovat luonnollisia elastisuusteoriassa. Metrisissä
avaruuksissa on viime vuosina kehitelty varsin laajasti kvasikonformikuvausten teoriaa, samoin kuin paljon muutakin analyysia.
Epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöjen teoriassa ja epälineaarisessa potentiaaliteoriassa tutkitaan mm. epäsäännöllistä
dataa sisältävien yhtälöiden ratkaisujen yksikäsitteisyys- ja säännöllisyysominaisuuksia sekä viskositeettiratkaisuja. Geometrisen
mittateorian menetelmiä käytetään esimerkiksi monimutkaisten
fraktaalityyppisten muotojen tutkimiseen.

Co-operation between mathematical physics group of Helsinki lead
by Antti Kupiainen and geometric analysis group is a new feature
in Finnish research in mathematical analysis. Now it seems to be
exactly the right time for this, and similar development has taken
place also elsewhere in the world.
The research of the geometric analysis group in Jyväskylä is broad.
Quasiconformal mappings have still a central place, and they have
been applied to material science. Their generalizations, mappings
of finite distortion, are natural in elasticity theory. Analysis in
metric spaces has been developed in many different aspects. In
nonlinear partial differential equations and potential theory research has been directed to uniqueness and regularity properties for
equations with irregular data and viscosity solutions. Methods of
geometric measure theory have been used to study complicated
fractal type objects.
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DATA-ANALYYSIN LABORATORIOSTA TOTTA

LABORATORY OF DATA ANALYSIS WAS ESTABLISHED

Vuoden 2001 aikana konkretisoitui kolmen luonnontieteellisen
alan tutkimusryhmän haave data-analyysin laboratorion perustamisesta. Tammikuussa 2002 toimintansa aloittanut yksikkö on
sijoitettu Matemaattisen ja laskennallisen mallintamisen tutkimusyksikön (CMCM) alaisuuteen ja sen toiminta-ajatuksena on
monimuotoisen reaalimaailman informaation, erityisesti mitatun
tai näytteistetyn tiedon analysointi sekä kuvainformaation tilastollinen käsittely.

The wish of three research groups in science to create a data
analysis laboratory came true during the year 2001. The new unit,
which started in January 2002, is situated in the Center for
Mathematical and Computational Modeling (CMCM) and its purpose
is the analysis of diverse real world information, including especially measured or observational data, and the statistical analysis of
images.

Laboratorion erityisen mielenkiinnon kohteena ovat suurten tietoaineistojen analysointi ja alan asiantuntijoiden koulutus. Näin
siksi, että automaattisen tiedonkeruun ja mittaustekniikan yleistymisen myötä suurten tietoaineistojen määrä ja merkitys yhteiskuntaelämän eri aloilla kasvaa jatkuvasti. Kun tietokoneiden kapasiteetti ei enää aseta rajoituksia, kysyntä kohdistuu uudentyyppisiin asiantuntijoihin, jotka kykenevät yhdistämään suurten tietoaineistojen analysoimisessa tarvittavaa matematiikan, tietojenkäsittelyn ja tilastotieteen osaamista.
Data-analyysin laboratorion keskeiset tutkimusalat ovat konenäkö
ja kuva-analyysi, bayesiläiset ja muut laskennalliset data-analyysimenetelmät, simulointi sekä robusteihin monimuuttujamenetelmiin pohjautuva tiedonlouhinta (data mining). Laboratorion
sovellukset painottuvat tutkimustyöhön luonnontieteiden aloilla
sekä korkean teknologian teolliseen tuotekehittelyyn.
Laboratorio toimii ensisijaisesti ulkopuolisella projektirahoituksella, jota alkuvaiheessa täydentävät informaatioteknologian tiedekunnan sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
myöntämä rahoitus. Koulutus toteutetaan yhteistyössä tietotekniikan laitoksen, matematiikan ja tilastotieteen laitoksen sekä
tilastotieteen valtakunnallisen jatkokoulutusorganisaation (StatNet) kanssa. Laboratorion johtajana toimii TkT Pasi Koikkalainen.

The special interest in the laboratory consists of analysis of large
data sets and education of experts for this purpose. The reason is
that, parallel to increase in data gathering and development in the
measurement technology, the fast growing importance and
amount of large data sets in various fields of the society. Computers do not any more set restrictions, and hence the demand is
focused on a new class of experts who are able to combine the
knowledge in mathematics, computer science and statistics needed in the analysis of large data sets.
The important research areas of the Laboratory of Data Analysis
are machine vision and image analysis, Bayesian and other computationally intensive methods of data analysis, simulation, and data
mining based on robust multivariate methods. The research in
science and in high technology product planning will be emphasized in the applications.
The laboratory will be financed mainly by external projects,
supplemented in the early stage by funding from the Faculties of
Information Technology and Mathematics and Science. Education
will be carried out in cooperation with the Institute of Mathematical Information Technology, Department of Mathematics and Statistics, and with the national organization for researchers’ education in statistics (StatNet). The head of the laboratory is Dr. Eng.
Pasi Koikkalainen.
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7411 HOURS OF RELIABLE CYCLOTRON OPERATION IN 2001

For more information see:
http://www.phys.jyu.fi/research/accelerator/
Since 1993 the cyclotron has been operated over 50000 hours.
Since 1996 each year the beam time hours have exceeded 6000
hours/year, which was our goal, see fig. 1. In 2001 for the second
time, the total operating time exceeded 7000 hours out of which
the beam was 6064 hours on target. The rest of the total time
consists of stand by time caused by the user (762 h) and beam
tuning and developing. Protons (23 % of the beam time) were
accelerated as H- . Protons were used for isotope production and
proton induced fission (IGISOL). Over 30 different isotopes were
accelerated in 2001. A lot of 48Ca (7 %) was delivered to the gas
filled recoil separator RITU where recoil-decay-tagging (RDT) method was used successfully in studies of several proton rich heavy
isotopes. Radiation damage tests at RADEF used extensively beam
cocktails where a fast change of beams (LET values) is possible.

ion source went through the first major upgrading since it was
built. The object of the upgrade was to optimize the magnetic
field configurations for the operation of the source at the microwave frequency of 6.4 GHz. As fig. 2 shows the upgraded 6.4 GHz
ECR ion source.
The first plasma of the upgraded 6.4 GHz ECR was ignited in
August 2001. A significant improvement to the performance of the
ion source was achieved as shown in Table 1. The intensity of O7+
ion beam increased approximately by a factor of 50.
The improvement was achieved by redesigning the axial magnetic
field configuration of the source. The old coils and power supplies
were used. Fig. 3 shows the old and new axial magnetic fields
together with the calculated fields on which the redesign was
based.

A beam cocktail consists of ions whose charge-to-mass-ratio is
almost the same. The cyclotron can resolve beams when q/m
difference is higher than 0.03 %, while the injection line transports all beams with the same charge-to-mass number-ratio q/A.
During the year 2001 only the new 14 GHz ECR ion source was used
as an injector for the K130 cyclotron, since the old 6.4 GHz ECR
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The K130 cyclotron has been used over 50 000 hours since 1992.

The upgraded 6.4 GHz ECR ion source.
Original version
O4+
O5+
O6+
O7+

50
44
15
0.8

Upgraded version Iupgraded/Ioriginal
234
225
202
34

4.7
5.1
13.5
43

Table 1: The best intensities [µA] of different oxygen ion beams before and after the upgrade of the 6.4 GHz
ECRIS. The extraction voltage was 10 kV in both cases. The plasma electrode aperture of 10 mm was used with
the original and 8 mm with the upgraded version.
The axial magnetic field of the original (calculated) and upgraded (measured and
calculated) 6.4 GHz ECR ion source.
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KEINOTEKOISTEN ALKUAINEIDEN YTIMIEN MUODON
MITTAAMINEN

ESTABLISHING THE SHAPE OF NUCLEI OF MAN-MADE
ELEMENTS

Luonnossa esiintyy 85 alkuainetta, ja laboratorioissa on onnistuttu valmistamaan alkuaineita järjestyslukuun 112, ehkä jopa
116:een, saakka. Jo 1960-luvulla ennustettiin, että lisäksi voisi
olla olemassa niin sanottuja yliraskaita alkuaineita. Niiden olemassaolo perustuisi nukleonikuorten sulkeutumiseen maagisten
neutroni- ja protonilukujen kohdalla. Tällaiset maagiset ytimet
ovat pallomaisia. Pitkään uskottiin, että raskaimpien keinotekoisten ytimien ja yliraskaiden ytimien välissä olevat ytimet ovat
hyvin lyhytikäisiä eikä niitä voi havaita. Yllättäen niitä onnistuttiin valmistamaan vuonna 1984 GSI-tutkimuslaitoksessa (Gesellschaft für Schwerionenforschung) Darmstadtissa. Löydetty alkuaine oli hassium, jonka järjestysluku on 108. Varsin pian teoreetikot
selittivät tuloksen siten, että pitkä elinikä on seuraus ytimien
venyneestä muodosta, joka hidastaa fissiota.

In addition to the 85 chemical elements found in Nature, mankind
has been able to synthesise elements up to proton number 112,
possibly up to 116. A prediction dating from the 1960’s is that so
called superheavy nuclei could also exist. They gain stability from
shell closures at magic proton and neutron numbers and are
spherical in shape. For many years it was believed that nuclei
between the heaviest man-made ones and superheavy nuclei are
too short-lived to be observed. It was a surprise when such nuclei
were synthesised at the Gesellschaft für Schwerionenforschung in
Darmstadt (GSI) in 1984. The element discovered was hassium
(Hs) with 108 protons. Rather soon, theorists gave the explanation that the long half-life is due to elongated nuclear shape which
slows down spontaneous fission.

Kokeilijoiden vaikea tehtävä oli vahvistaa ytimien venymä. Koska
ytimet ovat hyvin pieniä, todisteet ovat epäsuoria. Vei 15 vuotta,
ennen kuin saatiin kiistattomat todisteet. Suuret kansainväliset
tutkimusryhmät mittasivat samaan aikaan Jyväskylän Kiihdytinlaboratoriossa ja Argonnessa lähellä Chicagoa ytimen 254No (nobelium, järjestysluku 102) pyörimisspektrin. Tämä oli varma näyttö
ytimen muodon poikkeamisesta pallomaisesta. Jyväskylässä työskentelevä ryhmä on vienyt tutkimuksen uusille alueille. Kaksi
muuta ydintä, joiden tuotto on paljon pienempi kuin 254No:n,
mitattiin. Vielä merkittävämpää on, että Jyväskylässä onnistuttiin
mittaamaan pyörimisspektri konversioelektronien avulla. Muualla
ei pystytä tekemään näitä mittauksia. Elektronien havaitseminen
sallii paritonmassaisten ytimien tutkimisen. Ne vuorostaan antavat tietoa yliraskaiden alkuaineiden saarekkeen sijainnista.
Tämä tutkimus on Gamma- ja RITU-ryhmien yhteistyötä Liverpoolin yliopiston, GSI:n, CEA-Saclayn, Helsingin yliopiston, Argonne
National Laboratoryn, Münchenin LMU-yliopiston ja Krakovan Henryk Niewodniczansky –insitituutin kanssa.

The difficult task remained for experimentalists to confirm the
deformed shape. Since atomic nuclei are very small, the evidence
is indirect. It took 15 years to get indisputable proof of deformation. Large international collaborations managed simultaneously in the Accelerator Laboratory in Jyväskylä and at Argonne near Chicago to measure the rotational gamma-ray spectrum of
the isotope 254No (nobelium) with 102 protons. A rotational spectrum is unequivocal evidence for deformation. The Jyväskylä team
has gone on with these studies. Two additional nuclei with much
smaller production rates than that of 254No have been measured.
Even more significantly, last year the team succeeded to measure
rotational spectra using conversion electrons. The JYFL Accelerator Laboratory is the only place world-wide where such measurements can be made. Detection of electrons allows the study of
odd-mass nuclei. They provide information on the location of the
island of spherical superheavy nuclei.
This work is a collaboration of the Gamma and RITU groups with
the University of Liverpool, GSI, CEA-Saclay, University of Helsinki, Argonne National Laboratory, LMU University Munich, and
Henryk Niewodniczansky Institute Krakow.
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SURVEY-METODOLOGIAN SOVELLUKSIA EMPIIRISESSÄ
TUTKIMUKSESSA JA VIRALLISESSA TILASTOTUOTANNOSSA

APPLICATIONS OF SURVEY METHODOLOGY IN EMPIRICAL RESEARCH AND OFFICIAL STATISTICS

Olen toiminut Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella survey-metodologian ja tilastotoimen professorina
päätoimisesti vuoden 2001 syyskuusta lukien. Vuosina 1996-2001
toimin Tilastokeskuksen tieteellisenä johtajana ja Elinolot-tilastoyksikön tilastojohtajana. Sitä ennen työskentelin Kansaneläkelaitoksessa tutkijana ja tutkimuspäällikkönä. Minut on nimitetty
vuonna 1994 tilastotieteen dosentiksi Jyväskylän yliopistoon ja
sosiaalipolitiikan dosentiksi Helsingin yliopistoon.

I have held the post of professor of survey methodology and
official statistics as my main duty since 2001. In years 1996-2001
I worked at Statistics Finland as Director of Research and Director
of Social Statistics. Formerly, I worked at the Social Insurance
Institution of Finland as researcher and Head of Research.

Tutkimus- ja opetusalani keskittyy ns. survey-metodologian alalle.
Survey-metodologia viittaa empiiris-kvantitatiivisen tutkimuksen
menetelmiin, joita käytetään eri tieteenalojen tutkimuksessa ja
virallisen tilastotoimen piirissä sekä suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmien tukena valtionhallinnossa, kuntasektorilla ja yritystoiminnassa. Tilastotieteen alalta metodiikka käsittää osa-alueina mm. otantateorian, puuttuvien tietojen hallinnan menetelmät (painotusmenetelmät, imputointimenetelmät), äärellisiä perusjoukkoja koskevat estimointimenetelmät ja mutkikkaisiin tutkimus- ja otanta-asetelmiin perustuvien aineistojen estimointi- ja
analyysimenetelmät. Suomessa alan tutkimus ja opetus on keskittynyt Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitokselle (aiemmin tilastotieteen laitokselle), jossa on ollut alan
määräaikainen professuuri vuodesta 1996 lähtien. Tilastokeskus
on mukana professuurin rahoituksessa. Alan opetus on järjestetty
kaksivuotisessa tilastotoimen maisteriohjelmassa (ks. www.stat.
jyu.fi/ttmm).
Survey-metodologian tutkimus on kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Esimerkkinä omasta viimeaikaisesta tutkimustyöstäni on
äärellisten perusjoukkojen estimointia koskeva yhteishanke Montrealin yliopiston ja Tilastokeskuksen kanssa. Tutkimuskohteena
ovat eräät ns. malliavusteiset estimaattorit, joissa eri rekisterilähteistä saatava lisäinformaatio tuodaan estimointiproseduuriin tilastollisten mallien avulla. Näillä ns. yleistetyillä regressioestimaattoreilla on sovellusalueita etenkin tilastotoimen piirissä,
mutta sovellukset ovat laajenemassa. Ajankohtainen esimerkki on
otosperusteinen pienalue-estimointi, johon liittyvä tutkimustyöni
on kansainvälistä tutkimusyhteistyötä EU:n viidennen RTD-puiteohjelman EURAREA-projektin piirissä (ks. www.statistics.gov.uk/
methods_quality/eurarea).
Survey-metodologian opetuksessa kiinnostukseni on ollut opetustyön ohella alan oppikirjatuotannossa. Työn alla yhteishankkeena
on oppikirjan Lehtonen R. and Pahkinen E. ”Practical Methods for
Design and Analysis of Complex Surveys” (Wiley, 1996) toinen
painos, jonka yksi innovaatio on verkkoperusteisen tukimateriaalin tuottaminen.

Survey methodology refers to statistical methods that are widely
used in empirical research of many university disciplines and in
official statistics production, just to mention a few examples.
Survey sampling, adjustment techniques for missing data (weighting, imputation), estimation methods for finite populations, and
analysis methods for complex surveys are important areas of the
methodology. In Finland, teaching and research are concentrated
to the Department of Mathematics and Statistics of the University
of Jyväskylä. A temporary post of professor with shared funding by
the University and Statistics Finland was launched in 1996. A
Master’s Program in Statistical Systems provides a platform for
teaching (see www.stat.jyu.fi/mpss).
Research in survey methodology is usually organized in international R&D projects. My recent research agenda includes for
example co-operative research with University of Montreal and
Statistics Finland, focusing on model-assisted estimation in the
presence of auxiliary information, which data are incorporated in
the estimation procedure using statistical models. These generalized regression estimators are widely used especially in official
statistics. Small area estimation provides an emerging new area,
where some of my research activities take place under an international EURAREA project (an EU/FP5 RTD project, see www. statistics.gov.uk/methods_quality/eurarea).
My current activity in teaching issues focuses on the production of
the second edition of a textbook by Lehtonen R. and Pahkinen E.,
“Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys”,
(Wiley, 1996). Innovative tools such as web material will be
produced to support an international use of the book in teaching
and learning of survey methodology.
Risto Lehtonen (s. 1948)
on toiminut surveymetodologian ja
tilastotoimen professorina
vuoden 2001 alusta.
Risto Lehtonen was
dominated 1.1.2001 to
professorship in survey
methodology and official
statistics.
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NMR-SPEKTROSKOPIA JA SAPPIHAPOT

NMR SPRCTROSCOPY AND BILE ACID DERIVATES

Ydinmagneettinen resonanssi eli NMR-spektroskopia on eräs kokeellisen luonnontieteen monipuolisimmista tutkimusmenetelmistä. Sen merkitys orgaanisten yhdisteiden rakennekemiallisessa
tutkimuksessa on myös keskeinen. JY:n kemian laitoksen NMRlaboratorion jatkuva uudistaminen ja alan uusimpien menetelmien
opiskelu ja soveltaminen on haaste, johon pyrin vastaamaan.
Tässä onnistuminen luo edellytykset laajamittaiselle kansainväliselle yhteistyölle sekä pääsyn korkeatasoisille kansainvälisille julkaisufoorumeille.

Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is one of the
most versatile research methods in experimental natural sciences.
Therefore NMR has also a crucial role in structural organic chemistry. A continuous modernization and upgrading of the NMR-lab
in our department of chemistry forms a challenge to be answered.
Similarly, studies and applications of the newest experimental
methods guarantee access to the large scale international collaboration and to the highly ranked scientific journals.

Vaikka ainakin yhden tutkimusmenetelmän suvereeni hallinta on
välttämätön ehto korkeatasoiselle tutkimukselle ja opetukselle, ei
se vielä riitä. Lisäksi relevantin tutkimuskohteen valinta on myös
erittäin tärkeää. Sen tulee perustua kemian tutkimuksen trendien
jatkuvaan seurantaan, mikä vaatii valppautta sekä teoreettista
että käytännöllistä valmiutta tarttua uusiin mahdollisuuksiin.
Tämän hetken painopistealueena
omassa tutkimuksessani ovat
Erkki Kolehmainen on toiminut
mm. sappihapot ja niistä valmisorgaanisen kemian professorina
tettujen johdosten syntetiikka,
1.3.2001 lähtien.
analytiikka ja molekyylitasolla
tapahtuvan tunnistuksen keskeiErkki Kolehmainen was
set tekijät. Ko. tutkimuskohteella
dominated 1.3.2001 to
on yhtymäkohtia mm. lääketieprofessorship in organic
teeseen, fysiologiaan, biokemichemistry.
aan, materiaalikemiaan, supramolekyylikemiaan, bio-orgaaniseen sekä vihreään kemiaan.
Muista lukuisista tutkimushankkeista mainittakoon mm. typpiheterosyklien tautomeriatutkimukset, toksfeenikomponenttien dynamikka- ja rakennetutkimukset
(ympäristökemia ja toksikologia) sekä hiilihydraattien transiotiometallikompleksien (bio-orgaaninen ja bioepäorgaaninen kemia)
tutkimukset.

Although a supreme expertise in one or more experimental methods forms a basis for a high level research and education, it is not
enough. In addition, to find a relevant research topic is also
extremely important. This has to be based on the continuous
observation of the research trends and theoretical and practical
ability to seize these new opportunities.
In my own research profile one of the central focuses is in
syntheses, analytics and molecular recognition properties of
bile acid derivatives. This research topic has junctions to medicine, physiology, biochemistry, materials science, supramolecular chemistry, bio-organic chemistry and green chemistry. Among other research
projects can be mentioned studies in tautomerism of nitrogen
heterocycles, dynamics and
structures of toxaphene congeners (environmental chemistry and toxicology) and transition
metal complexes of carbohydrates (bio-organic and bio-inorganic
chemistry).
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KOORDINAATIOKEMIA JA SEN KATALYYTTISET
SOVELLUTUKSET

COORDINATION CHEMISTRY AND ITS CATALYTIC
APPLICATIONS

Neutraalit diolit ja polyolit muodostavat suhteellisen pysymättömia komplekseja metalli-ionien kanssa. Näiden kompleksien
pakkautumista kiinteään tilaan ohjaa toisen koordinatiopiirin vuorovaikutukset, joista vetysitoutuminen on tärkeintä. Muodostuneita metallikompelekseja voidaan käyttää isomeeristen orgaanisten yhdisteiden erottamiseen ja varsinkin isomeeristen polyalkoholien kuten sokerien erottaminen on tutkimuksen tavoitteena.

Neutral diols and polyols form relatively unstable complexes with
metal ions. The packing of these complexes in the solid state is
mainly controlled by second-sphere coordination with hydrogen
bonding playing a dominant role. Metal complexation as a methodology for the separation of isomeric organic compounds can be
successfully accomplished. One of our aims is to use complexation
with metal ions for the separation isomeric sugars and polyols.

Toinen tavoite koordinaatioyhdisteiden kemiassa on suunnitella
koordinaatioyksikköjä, joiden rakenne muistuttaa metallientsyymien aktiivisia keskuksia. Näissä synteeseissä käytetään hyväksi
metalli-ionien ohjaamia reaktioita. Tällaiset pienet entsyymien
kaltaiset malliyhdisteet voivat toimia katalyytteinä tai inhibiittoreina orgaanisissa reaktioissa.
Viimeaikoina kompleksiyhdisteiden saralla työn alla ovat olleet
siirtymämetalliryhmän alkupään metallialkoksidit, koska niillä on
käyttöä organometalli- ja katalyyttikemian sovelluksissa. Varsinkin volframi(VI):n yhdisteet, joissa ligandeina ovat alkoksidit tai
aryloksidit ovat olleet mielenkiinnon kohteina, sillä nämä kompleksit toimivat katalyytteinä renkaanavautumispolymerisoitumisessa ja alisyklisten dieenien metateesissa.

Reijo Sillanpää on toiminut epäorgaanisen kemian professorina 1.8.2001 lähtien.
Reijo Sillanpää was dominated 1.8.2001 to professorship in inorganic chemistry.

Our second interest in the coordination chemistry field is to
design coordination units, which has similar structures with metal
enzyme active centers. The syntheses are accomplished by a metal
ion directed preparation methods. The design of small enzyme-like
model compounds can produce many useful catalytic systems for
organic transformations or produce compounds that inactivate
organic reactions.
Early transition metal alkoxides are widely studied due to their
applications in organometallic and catalytic chemistry. Many of
these studies have been stimulated by the proven ability of
various tungsten compounds containing alkoxide and aryloxide
ligands to catalyse ring opening metathesis polymerisation
(ROMP) and acyclic diene metathesis (ADMET) reactions. We have
prepared several tungsten(VI) complexes with diolato and phenolato ligands for the catalytic purposes described above.
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NEUTRIINOT TUTKIMUSKOHTEENA

NEUTRINOS IN FOCUS

Neutriinot kuuluvat kvarkkien ja elektronin kaltaisten leptonien
ohella luonnon perushiukkasiin. Ne ovat hyvin kevyitä, liikkuvat
lähes valonnopeudella ja vuorovaikuttavat muun aineen kanssa
äärimmäisen vähän. Auringosta ja muualta avaruudesta iskeytyy
maahan suunnattomia määriä neutriinoja, mutta ne jättävät merkkejä itsestään vain tarkoitusta varten rakennettuihin suuriin ja
herkkiin ilmaisimiin.

Neutrinos belong, together with quarks and the electron and other
charged leptons, to the basic building blocks of Nature. They are
very light, travel with almost the velocity of light, and interact
with other matter extremely weakly. Huge amounts of neutrinos
coming from the Sun and elsewhere from the space hit the Earth
continuously, but they leave visible tracks only in massive and
delicate apparatus built for their detection.

Neutriinofysiikka on tätä nykyä ehkä hiukkasfysiikan aktiivisin
tutkimusalue. Eri puolilla maailmaa on käynnissä ja rakenteilla
runsaasti nimenomaan neutriinojen tutkimiseen tarkoitettuja suuria mittalaitteita, ja alan teoreettinen tutkimus on lisääntynyt
viime vuosina voimakkaasti. Neutriinofysiikan tutkimuskohteet
ulottuvat ydinten hajoamisista, hiukkastörmäyksistä, Auringon säteilystä ja aktiivisten galaksiytimien toiminnasta varhaisen maailmankaikkeuden tapahtumiin asti.

Neutrino physics is at present perhaps the most vital research area
in particle physics. Large facilities for studying the properties of
neutrinos are in operation or under construction all around the
world, and the theoretical research has strongly increased during
the recent years. Research subjects of neutrino physics extend
from nuclear decays, particle collisions, the Sun and active galactic nuclei to the events of the Early Universe.

Neutriinofysiikan tutkimus Jyväskylän yliopistossa alkoi vuonna
2001, kun Helsingin yliopistossa aiemmin työskennellyt Jukka
Maalampi nimitettiin professoriksi fysiikan laitokseen. Ryhmän
toinen senioritutkija on dosentti Kimmo Kainulainen. Ryhmän
tutkimus kohdistuu neutriinojen massan syntymekanismeihin ja
neutriinojen rooliin varhaisen maailmankaikkeuden alkuainesynteesin tapahtumissa. Se on ilmiömaailmaan tukeutuvaa teoreettista tutkimusta, jonka aiheita ovat esimerkiksi neutriinojen oskillaatiot, CP-symmetria neutriinojen vuorovaikutuksissa ja neutriinojen käyttäytyminen kuumassa väliaineessa. Perimmäisenä tavoitteena on ymmärtää neutriinojen massan syntyyn liittyvän
uuden energia-alueen fysiikkaa.

Jukka Maalampi on toiminut
fysiikan professorina 1.3.2001
lähtien.
Jukka Maalampi was dominated
1.3.2001 to professorship in physics.

The research of neutrino physics in the University of Jyväskylä
started in 2001 with the nomination of Jukka Maalampi, who
previously worked in the University of Helsinki, into a position of
professor in the Department of Physics. Another senior member of
the group is doc. Kimmo Kainulainen. The research of the group is
focused on the mechanisms of neutrino mass generation and on
the role of neutrinos in the light element synthesis in the Early
Universe. It is theoretical research intimately connected with
phenomenology. The main research subjects include neutrino oscillations, CP-symmetry in neutrino interactions, and the behaviour of neutrinos in a hot medium. The goal is to get insights into
the physics in the new fundamental energy scale related to the
neutrino mass generation.
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MIKROELEKTRONIIKASTA NANOELEKRONIIKKAAN

FROM MICROELECTRONICS TO NANOELECTRONICS

Tehtäväni on elektroniikkaa lähellä olevan fysiikan tutkimuksen ja
koulutuksen kehittäminen Jyväskylän yliopistossa.

University of Jyväskylä nominated me to a five-year professorship
in physics responsible for developing research and teaching of
physics related to electronics.

Olen työskennellyt aiemmin tutkimus- ja opetustehtävissä Oulun
ja Helsingin yliopistoissa, kvanttifysiikan laitoksen post doctutkijana Ulmin yliopistossa, apulaisprofessorina Innsbruckin yliopistossa ja akatemiatutkijana Teknillisessä korkeakoulussa. Väittelin Helsingin yliopistossa vuonna 1996.

My previous career in research and teaching has led me to the
University of Oulu, University of Helsinki (Ph.D. degree in 1996),
University of Ulm, University of Innsbruck, and Helsinki University
of Technology (Academy fellow of the Academy of Finland).

Olen tutkinut erityisesti kvanttioptiikkaa, kvantti-informaatiota ja
kylmiä atomikaasuja. Nämä kaikki ovat teoreettisen fysiikan keskeisiä aloja, joiden mahdollisista sovellutuksista voidaan mainita
esimerkiksi atomilaser ja kvanttitietokone.

Previous and present research interests include quantum optics,
quantum information and cold gases of atoms. These are highly
topical fields of theoretical and experimental physics which may
lead to applications such as atom lasers and quantum computers.

Tutkimukseni Jyväskylän yliopistossa keskittyy tulevaisuuden informaatio- ja viestintäteknologioihin, erityisesti elektroniikan ja
optisten teknologioiden kehitysmahdollisuuksiin. Siirtyminen nykyisestä mikroelektroniikasta tulevaisuuden nanoelektroniikkaan
vaatii prosessointitekniikoiden kehitystä ja sähkönjohtavuusilmiöiden ymmärtämistä nanomittakaavoissa, joissa kvanttimekaniikalla on entistä keskeisempi rooli. Optisten teknologioiden
kehitys ja elektroniikan osittainen korvaaminen optisilla komponenteilla, esimerkiksi tietoliikenteessä, vaatii uudenlaisten materiaalien kehittämistä sekä epälineaarisiin optisiin ilmiöihin ja
integroituun optiikkaan liittyviä innovaatioita.

My research in University of Jyväskylä focuses on future information and communications technologies, especially on the prospects
of electronics and optical technologies. The step from the present
microelectronics to the nanoelectronics of the future requires
development of the processing techniques and understanding of
current transport phenomena in nanoscale where quantum
mechanics plays an increasingly important role. The development
of optical technologies and replacement of electronics by alloptical components, e.g. in optical communications, requires novel materials as well as innovations related to nonlinear optical
phenomena and integrated optics.

Päivi Törmä on toiminut 1.8. 2001
lähtien fysiikan professorina tehtävänä
eletroniikan ja elektroniikkaa lähellä
olevan fysiikan tutkimuksen ja
koulutuksen kehittäminen Jyväskylän
yliopistossa.

Päivi Törmä was nominated 1.8.2001 to
a five-year professorship in physics at the
University of Jyväskylä. She is responsible
for developing research and teaching of
physics related to electronics.
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TULOKSEKAS VUOSI OPETTAJANKOULUTUKSESSA

GOOD RESULTS IN TEACHER TRAINING

Tiedekunnassa valmistui vuonna 2001 yhteensä 50 matematiikan,
fysiikan ja kemian opettajaa, joka on noin kolmannes kaikista
maassamme valmistuneista näiden alojen opettajista. Tiedekunta
on panostanut määrätietoisesti aineenopettajankoulutuksen kehittämiseen ja on näin antanut oman panoksensa luonnontieteiden ja tekniikan opetuksen laajenemisen ja opettajien eläkkeellesiirtymisen aiheuttaman opettajapulan torjumiseen.

The faculty has strengthened its position as one of the leading
units in teacher training in our country. In 2001, 50 teachers in
mathematics and science were graduated, which is about one third
of the total outcome of new teachers in mathematics and science
in Finland.

Fysiikan laitokselle kiinnitettiin vuonna 2001 professori erityisenä
vastuualueenaan opettajankoulutuksesta huolehtiminen ja sen kehittäminen. Matematiikan laitoksella vastaava nimitys tehtiin jo
aiemmin, kemian laitoksella vuoden 2002 aikana. Opetussuunnitelmien kehittäminen, virkojen kohdentaminen opettajankoulutukseen sekä erinomaiset työllisyysnäkymät ovat lisänneet kiinnostusta opettajankoulutusta kohtaan. Alati teknistyvän yhteiskunnan tarpeiden ja myös tiedekunnan oman tutkimus- ja opetustoiminnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että kouluissa on
innostuneita ja asiansa osaavia opettajia kasvattamassa matematiikasta ja eksakteista luonnontieteistä kiinnostunutta uutta opiskelijapolvea.
Vuonna 2001 alkoi yhdessä Avoimen yliopiston kanssa toteutettu
opettajien pätevöittämis- ja muuntokoulutus, jonka rahoittaa
opetusministeriö. Ohjelma on osoittautunut hyvin suosituksi, ja
sen piirissä on tällä hetkellä noin 260 opiskelijaa täydentämässä
matemaattisten oppiaineiden ja pedagogiikan opintojaan aineenopettajan pätevyyden saamiseksi.

The teacher education has been under revision since the late
1980’s in response to the increasing shortage of qualified teachers
in mathematics and science. All departments are involved in the
process of developing the mathematics and science teacher training. Professorships responsible for the teacher education in
mathematics, physics and chemistry have been established.
A supplementary-education program for teachers, related to the
national development effort Finnish mathematical and natural
science awareness 2002, was started in 2001. Some 260 students
are within this program.
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TUTKIJAKOULUT JA TUTKIJANKOULUTUS

GRADUATE SCHOOLS AND PhD TRAINING

Tiedekunnassa suoritettiin vuonna 2001 yhteensä 37 tohtorin
tutkintoa, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Myös bio- ja ympäristötieteiden laitos (17 tutkintoa) ja fysiikan laitos (11) tekivät kaikkien aikojen ennätyksensä. Valmistuneet tohtorit työllistyivät hyvin ja monet siirtyivät suorittamaan post-doc vaiheen
tutkimustyötä ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin. Tohtorit ovat kysyttyjä myös korkeaa tietotaitoa hyödyntävissä yrityksissä. Tämän
kehityksen oletetaan jatkuvan, jopa voimistuvan lähivuosina. On
ennustettu, että kilpailu tohtoritasoisesta työvoimasta kasvaa.

In the Faculty 37 doctoral degrees were awarded, the goal being as
high as 45. Biological and Environmental Science Department as
well as Physics department made their all time records by turning
out 17 and 11 doctoral degrees respectively. Doctor graduates can
easily find jobs or post-doctoral positions abroad if they have
decided to continue their academic career. Companies operating in
various fields of high-technology have shown clear interest in
doctoral work force. This trend is expected to continue during the
coming years. Actually it has been predicted, that there will be a
shortage of doctoral personnel in Finnish companies in the future.

Väittelyikä on alentunut erityisesti tutkijakoulujen toiminnan
myötä. Puolet tiedekunnasta valmistuneista uusista tohtoreista
väitteli ennen 30 ikävuottaan, nuorimmat 26 vuotiaina. Tiedekunta koordinoi kolmea tutkijakouluja ja osallistuu 12 muiden yliopistojen koordinoimaan tutkijakouluun. Voidaankin sanoa, että
tiedekunnan tutkijaryhmillä on hyvä näköalapaikka ja tuntuma
luonnontieteiden valtakunnalliseen tutkijakoulutukseen. Tutkijakoulutettavista opetusministeriön (OPM) rahoittamia oli 39, joista
12 valmistui vuonna 2001. Kaikkiaan tiedekunnassa on lähes 250
tutkijakoulutettavaa.
Jatko-opiskelu tapahtuu pääosin Suomen Akatemian, TEKES:in,
yksityisten säätiöiden ja yritysten rahoittamissa tutkmimushankkeissa. Koska teollisuus ja yritykset usein ovat hankkeissa aktiivisena osapuolena, ne valmistavat koulutettavia erinomaisella tavalla tulevia käytännön työtehtäviä varten. Jatkokoulutukseen
kuuluu olennaisena osana myös tutkimusjaksoja ulkomaisissa laboratorioissa sekä tulosten esittäminen posterein ja esitelmin
kansainvälisissä konferensseissa ja workshopeissa. Tiedekunnan
tarjoama omaleimaisin jatkokoulutus toteutuu jokavuotisessa Jyväskylän kesäkoulussa kansainvälisin opettajavoimin ja kansainvälisessä jatko-opiskelijaympäristössä.

The average defending age has come down, thanks to the national
Graduate School system. Graduation age is now most frequently
below 30 years. There are three national Graduate Schools coordinated by the departments of the Faculty, however the departments are full members in 15 Graduate Schools, which is a considerable proportion of the total 26 national Graduate Schools that
can be classified belonging under the umbrella of Science. This
means that the research groups are in a very good position to view
and influence the national doctor training programs in Science.
The Faculty possesses altogether 39 national Graduate School
positions funded by the Ministry of Education. During the year
2001 12 doctors graduated from the national Graduate School
positions and the rest 25 from research projects funded by other
sources.
So far most doctors graduate from traditional research projects
funded by Academy of Finland, TEKES, the National technology
agency, private foundations and the companies. As industry and
companies often are partners in research projects the PhD students get familiar also with real life problems in this sector and
will be hence trained for their future work tasks. An essential part
of the PhD training includes research work
in foreign, mostly European, laboratories.
Presentation of posters and giving talks
in international conferences and workshops is much used way of discussing
your own results with other groups in the
field. An important additional form of
PhD training, offered by the Faculty, is
the annual Jyväskylä Summer School,
where students may study and enjoy international teaching and fellow student
atmosphere.
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TIETEELLINEN VISUALISOINTI KANSAINVÄLISEN
KESÄKOULUN YHTEISENÄ TEEMANA

SCIENTIFIC VISUALIZATION A COMMON THEME OF
THE 11TH JYVÄSKYLÄ SUMMER SCHOOL

Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu tarjoaa kursseja eri luonnontieteellisten tieteenalojen opiskelijoille ja tutkijoille. Samaan aikaan järjestettävät eri alojen kurssit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden monitieteisiin opintoihin ja tutkijoiden kansainvälisen vuorovaikutuksen.

The Jyväskylä Summer School offers courses in various fields of
science for advanced undergraduate students, graduate students
and post-docs with an aim towards encouraging interdisciplinary
study.

Vuonna 2001 kesäkoulu järjestettiin elokuussa 11. kerran (30.7.17.8.). Koulun 17 kurssille osallistui yhteensä 223 opiskelijaa 32
eri maasta. Suomalaisten osallistujien (102 osallistujaa) lisäksi
suurimmat osallistujaryhmät tulivat Ukrainasta (22 osallistujaa),
Venäjältä (18 osallistujaa) sekä Italiasta (9 osallistujaa).

Jyväskylä Summer School was organized for the 11th time in
August 2001 (30.7.-17.8.). A total of 17 courses were organized
and altogether 223 participants from 32 different countries attended the courses. In addition to Finnish students (102 participants) biggest nationalities were Ukrainians (22 participants),
Russians (18 participants) and Italians (9 participants).

Vuoden 2001 kesäkoulun teemana oli “matemaattinen mallinnus ja
visualisointi”. Teemaan liittyen kesäkoulussa järjestettiin erikoiskurssi kaikille aiheesta kiinnostuneille opiskelijoille.

A focus area of the 11th Jyväskylä Summer School was “Mathematical Modeling and Visualization”. In support of this theme, a
special course were offered for all interested students.

Opiskelijamäärä on vakiintunut 200-300 opiskelijan tasolle ja
opiskelijapalaute on ollut erittäin myönteistä. Koulun korkeatasoinen kurssitarjonta ja kansainvälinen, nuorekas ilmapiiri ovat vakiinnuttaneet sen aseman suosittuna eurooppalaisten luonnontieteiden jatko-opiskelijoiden koulutusfoorumina.

The annual number of participants has settled in the range of 200300, and the response from the students has been very positive.
The high academic standards of the courses and the international,
youthful atmosphere have established the Summer School’s status
as a popular educational forum for European graduate students in
the natural sciences.
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PRO GRADU -TUTKIELMIA TANGANJIKA-JÄRVEN
EKOLOGIASTA

MSC THESES ON THE ECOLOGY OF LAKE TANGANYIKA

Neljä hydrobiologian ja limnologian opiskelijaa ja jatko-opiskelijaa työskenteli vuonna 2000 yhdessä Kuopion ja Turun yliopistojen
ryhmien kanssa kuusi viikkoa Tanganjikalla tutkien tämän ainutlaatuisen järven ekologiaa. Tutkimusretkeltä on valmistunut 3
gradua, joista 2 vuonna 2001. Anne Tarvaisen tutkimuksen aiheena oli Tanganjikan meduusan erikoinen ekologia – laji kykenee
sekä yhteyttämään pienen pienten punaisten sinilevien avulla että
syömään planktoneläimiä. Marja Nuottajärvi tutki bakteerien kokoisten sinilevien erittäin runsasta esiintymistä planktonissa.
Anne Virtanen puolestaan selvitti järven levien fosforinottoa, joka
osoittautuikin juuri pienten sinilevien kokoluokassa suurimmaksi.

Research for the management of fisheries on Lake Tanganyika by
FAO and FINNIDA offered a unique opportunity for MSc project to
enlarge the scope of view as well as possibilities for employment
of the students. One postgraduate and three undergraduate students worked together with research groups from two other universities for 6 weeks at Lake Tanganyika. Their themes for research
varied from the ecology of the pelagic jellyfish to the distribution
and ecological role of picocyanobacteria. Their results markedly
contributed to the understanding the structure and function of the
plankton of unique Lake Tanganyika. Fruitful experiences led to a
similar expedition conducted in 2001.

Tutkimukset liittyvät FAOn ja FINNIDAn rahoittamaan kansainväliseen Itä-Afrikan Tanganjika-järven tutkimushankkeeseen, jossa
pääteemana on selvittää järven kalatalouden biologista perustaa.
Tutkimushanke antoi hienon mahdollisuuden projektiopetukseen
ja samalla mahdollisuuden laajentaa kokemuspiiriä sekä arktisiin
että trooppisiin ympäristöihin.

Within the section of Aquatic Resources (www.cc.jyu.fi/~arisalon/
hyb/English/) teaching is developed towards a directed and motivating process of courses and other elements culminating in the
MSc thesis. Several theses make up a small project, which preferably interlinks with a larger and established project. Such an
arrangement supplies wide scope of education, balance in the
understanding of details in relation to large entities and practice
closely related to working life.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen vesien luonnonvarojen opetuksessa laudatur-kurssit ja gradun teko pyritään kytkemään yhteen toinen toisiaan tukevaksi loogiseksi kokonaisuudeksi. Toisiinsa yhteen liittyviä gradu-töitä kytketään pienoisprojektiksi, jossa
osallistujat tukevat toinen toisiaan ja saavat samalla monipuolisemman käsityksen tutkittavasta ympäristöstä ja erilaisista lähestymistavoista. Ihanteellisimmillaan pienoisprojekti sijoittuu johonkin suurempaan hankkeeseen.
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkijoiden työt veivät Tanganjika-järven planktonyhteisön tutkimusta aimo askeleen eteenpäin. Yksi graduntekijöistä on ollut myöhemmin töissä Afrikassa.
Tanganjika-järvelle tehtiin toinen vastaavanlainen tutkimusretki
vuoden 2001 lopulla.

Kolmen suomalaisen yliopiston opiskelijoita, ohjaajia ja Tanganyika Explorer tutkimusaluksen miehistöä.
Students and supervisors fron three finnish universities together with the crew members
of Tanganyika Explorer.
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SUPRAMOLEKYYLIYHDISTEIDEN HEIKKOJA, EIKOVALENTTISIA VUOROVAIKUTUKSIA TUTKIMASSA

STUDIES ON WEAK, NON-COVALENT INTERACTIONS IN
SUPRAMOLECULAR COMPOUNDS

Väitöskirjatutkimuksessani käsittelin supramolekulaaristen yhdisteiden kiinteän tilan heikkoja vuorovaikutuksia, joita tutkin röntgenkristallografian avulla ja vertailin mm. liuostilaan ja muiden
tutkimusmenetelmien tuottamiin tuloksiin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää isäntä-vieras-systeemeissä kompleksointiin vaikuttavia tekijöitä, molekyylien muodostamia superrakenteita ja
molekyylien itsejärjestäytymistä sekä olosuhdemuutosten vaikutusta molekyylien kolmiulotteiseen rakenteeseen kiinteässä tilassa. Tutkitut yhdisteryhmät (kruunueetterit, syklofaanit, kaliksareenit ja resorsinareenit) ovat tärkeimpiä supramolekyylikemian
komponentteja, joiden hyödyntämismahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Tuloksena saatiin arvokasta tietoa orgaanisten yhdisteiden kompleksointiin, tunnistustapahtumiin ja järjestäytymiseen
vaikuttavista tekijöistä.

The focus of my research was to study the weak interactions in
supramolecular compounds (crown ethers, cyclophanes, calixarenes, resorcinarenes) in solid state by means of X-ray crystallography. The additional points of interest were the factors affecting
host-to-guest complexation, superstructures and self-organisation
of molecules in crystalline state and changes in 3-D structures of
molecules due to the changes in chemical or environmental conditions.

Supramolekyylikemia on suhteellisen nuori, nopeasti kehittyvä
kemian ala, joka laajentaa katsantokannan yksittäisestä molekyylistä molekyylijoukkoon ja erityisesti molekyylien välisiin heikkoihin, ei-kovalenttisiin vuorovaikutuksiin. Koska heikot vuorovaikutukset ovat myös luonnon tunnistus-, kuljetus- ja järjestäytymistapahtumien perusta, tarjoaa supramolekyylikemian tutkimus perustietoa myös muiden läheisten tieteenalojen (biokemia, molekyylibiologia, fysiikka, lääketiede, materiaalitieteet, nanoteknologia ja muut nanotieteet) kehitykselle ja erityisesti luonnon
molekyylitason tapahtumien ymmärtämiselle.
Tutkimus tehtiin kemian laitoksen orgaanisen kemian osastolla
professori Kari Rissasen supramolekyylikemian tutkimusryhmässä
yhteistyössä useiden koti- ja ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa. Väitöskirjatyöhöni sisältyi myös tutkijavaihtojaksoja Münsterin
yliopistossa sekä useita konferenssimatkoja.

The research for my PhD work was carried out in Professor Kari
Rissanen´s research group in the organic chemistry laboratory of
the Department of Chemistry. The work was done in close collaboration with several domestic and foreign research groups and
contained also work at the X-ray laboratory at the University of
Münster. The financial support for the work was obtained from the
Academy of Finland and the Graduate school of Bioorganic Chemistry.
The competition in the field of supramolecular chemistry is unbelievably hard owing to its extremely fast development. Therefore
a key to a successful research is often the cooperation with
domestic and foreign research groups. In such research networks
the ideas and information are changed and the research in each
group can concentrate on their real field of competence – one
need not and even can not do everything alone.
Postgraduate studies and working in the field of research taught
me whole new branches and methods of chemistry as well as the
interesting worlds of scientific research and university – the list of
the things I have learnt is endless. Most of all I have learnt that
with hard work, enthusiastic mind and initiative one copes with
almost anything and the rest is solved by asking from wiser
persons.

Maija Nissisen väitöskirja ”X-ray structural studies on weak, non-covalent interactions in
supramolecular compounds” oli yksi neljästä kiittäen hyväksytyistä väitöskirjoista vuonna
2001. Nivalassa 1974 syntynyt Maija suoritti maisterin tutkinnon 1997, lisensiaatin
tutkinnon kahta vuotta myöhemmin ja tohtorin tutkinnon 2001 orgaanisessa kemiassa
kemian laitoksella. Maijan harrastukset: kirjallisuus, käsityöt, sukututkimus.
Maija Nissinen. Maija’s PhD thesis X-ray Structural Studies on weak, non-covalent
interactions in supramolecular compounds” was approved with honors. Born 1974 in
Nivala, Studies: MSc 1997, PhLic 1999 and PhD 2001, all in Organic Chemistry, University
of Jyväskylä. Researcher exchange program: University of Münster, 1997 and 1998.
Hobbies: literature, handicraft, genealogy.
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KUNNOSTA RIIPPUVAN SEKSUAALIVALINNAN
EVOLUUTIO

TOWARDS A RESOLUTION OF THE LEK PARADOX

Dosentti Janne Kotiahon ja hänen kollegojensa Leigh Simmonsin
(University of Western Australia, Australia) sekä Joseph Tomkinsin
(University of St. Andrews, Scotland) artikkeli “Towards a resolution of the lek paradox” julkaistiin tiedelehti Naturessa 5. huhtikuuta 2001. Tutkimus tukee oletusta, jonka mukaan naaraat saavat
geneettistä hyötyä parittelukumppanin valinnasta ja auttaa ymmärtämään pitkään ongelmallisena pysynyttä seksuaalivalinnan
evoluutiota.

The Section of Ecology at the Department of Biological and
Environmental Science is constantly publishing in cutting edge
science journals. One of the latest is a publication “Towards a
resolution of the lek paradox” by Janne Kotiaho and his collaborators Leigh Simmons (University of Western Australia, Australia)
and Joseph Tomkins (University of St. Andrews, Scotland) that
appeared 5th of April in the journal Nature. This research verifies
that females may gain genetic benefits from their mate choice and
helps us to understand the long standing problem of the evolution
of female choice without direct benefits.

Yksi evoluutioteorian ja varsinkin seksuaalivalintateorian kiperimpiä kysymyksiä on, miksi naaraat suosivat tiettyjä koiraita parittelukumppanikseen silloin, kun naaraille ei koidu valinnasta mitään
suoria hyötyjä. Valinnasta on kustannuksia ja siksi on ehdotettu,
että suorien hyötyjen puuttuessa naaraat saavat epäsuoria geneettisiä hyötyjä. Epäsuorat hyödyt ovat kuitenkin teoreettisesti ongelmallisia, koska ne perustuvat geneettiseen vaihteluun koiraiden
välillä; kelpoisuus on suuntaavan valinnan kohteena ja suuntaava
valinta poistaa geneettistä vaihtelua johtaen vaihtelun vähittäiseen häviämiseen. Tähän perustuen naaraat eivät voi saada geneettisiä hyötyjä valinnastaan ja valintaa ilman suoria hyötyjä on
mahdotonta ymmärtää.
Suuntaavasta valinnasta huolimatta geneettinen vaihtelu ominaisuuksissa säilyy, jos kaksi vaatimusta täytetään: ominaisuudet
ovat yksilön kunnosta riippuvia ja kunto on riippuvainen yksilön
koko perimästä. Jos nämä ehdot toteutuvat, pyydystää riippuvuussuhde osan kunnon geneettisestä vaihtelusta ominaisuuteen.
Geneettinen vaihtelu ominaisuudessa säilyy kuntoa koodaavaan
koko perimään kohdistuvien uusien mutaatioiden vaikutuksesta.
Janne Kotiaho ja hänen kollegansa tutkivat kokeellisesti yllä esitetyn teorian keskeisiä oletuksia. Tutkimuskohde oli Onthophagus
taurus-lantakuoriainen ja tutkimukset toteutetiin University of
Western Australiassa. Tutkimuksen mukaan naaraat valitsevat koiraita kosiorituaalien perusteella, vaikka rituaalit eivät ilmennä
suoria hyötyjä. Kokeilla osoitettiin kosiorituaalien riippuvan koiraiden kunnosta ja kunto itsessään oli 68-prosenttisesti geenien
määräämää. Lisäksi kosiorituaalien ja kunnon välinen riippuvuus
oli geneettistä. Tutkimus auttaa ymmärtämään ongelmallisena
pysynyttä naaraan valinnan evoluutiota ilman suoria hyötyjä.

Genetic benefits in form of “good genes” have been invoked to
explain costly female choice in the absence of direct fitness
benefits. However, little genetic variance in fitness traits is expected because directional selection tends to drive beneficial
alleles to fixation. Therefore, there seems to be little potential for
female choice to result in genetic benefits giving rise to the “lek
paradox”. Nevertheless, evidence shows that genetic variance persists despite directional selection and genetic benefits of female
choice are frequently reported. Recently, a theoretical solution to
the lek paradox was offered based on two robust assumptions:
condition-dependence of traits and high genetic variance in condition. The observed genetic variability in sexual traits will be
accounted for, because a proportion of the genetic variance in
condition will be captured and expressed in the trait.
Janne Kotiaho and his co-workers experimentally examined the
theory outlined above. The experiments were conducted with
Onthophagus taurus dung beetles in University of Western Australia. Kotiaho et al. showed that male courtship rate, that does not
reveal any direct benefits for females, was preferred by females
and that this trait was also condition-dependent. More importantly, male condition had high genetic variance and was genetically
correlated with courtship rate. This research helps us to understand one of the most puzzling problems of sexual selection
theory; the evolution of mate choice without direct benefits.

Janne Kotiaho
Year and place of Birth: 1969 (Helsingin mlk)
MSc studies: 1990-1994 (University of Jyväskylä, Department of Biological and
Environmental Science)
PhD studies: 1995-1997 (University of Jyväskylä, Department of Biological and
Environmental Science)
Post-Doc studies: 1997-2000 (University of Western Australia, Australia)
Current position: Coordinator of the Graduate School of the
Evolutionary Ecology
Publications: 28 peer reviewed articles and 3 peer reviewed book chapters
Supervision: 4 PhD students, 4 MSc students
Home page: http://www.jyu.fi/~jkotiaho/
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RAUNO ALATALOSTA VUODEN 2001 PROFESSORI

RAUNO ALATALO – PROFESSOR OF THE YEAR 2001

Professoriliitto valitsi vuoden professoriksi 2001 akatemiaprofessori Rauno Alatalon. Alatalo (synt. 1952) on yksi maailman johtavia evoluutioekologian tutkijoita. Hän on toiminut Jyväskylän
yliopiston biologian, erityisesti ekologian ja ympäristönhoidon
professorina vuodesta 1994. Nimityksen akatemiaprofessoriksi hän
sai vuonna 1997. Vahvasti nousujohteiseen uraan kuuluu, että
Alatalo on evoluutioekologian huippuyksikön ja tutkijankoulun
johtaja. Evoluutioekologia on tutkimuksen huippuyksikkö kaudella
2000-2005.

Academy Professor Rauno Alatalo was honored by the Finnish
Union of University Professors and named Professor of the Year
2001.

Alatalo on kunnostautunut jatko-opintojen ohjaajana. Hänen johtamassaan huippututkimusyksikössä työskentelee 11 senioritutkijaa, 10 post doc -tutkijaa ja 20 jatko-opiskelijaa. Monet tutkimustulokset ovat päätyneet arvostetun Nature-lehden palstoille.
Alatalo väitteli vuonna 1980 Uppsalan yliopistossa. Väitöskirja
käsitteli pohjoisten metsien lintuyhteisöjä. Suomeen hän palasi
vuonna 1986. Uraa uurtava tutkimustyö pohjautuu evolutiiviseen
lähtökohtaan selitettäessä ekologisia prosesseja: eläinten ja kasvien toiminnan ymmärtäminen lähtee perimmältään luonnonvalinnasta ja eliöiden sopeutumisesta ympäristöönsä. Alatalon tutkimukset ovat keskittyneet eläinten pariutumismenestyksen ja sen
vaikutusten selvittämiseen. Tätä on tutkittu muun muassa kirjosieppojen, teerien ja hämähäkkien avulla.
Vuoden professori on kysytty luennoitsija monissa ulkomaisissa
yliopistoissa. Kansainvälisesti näkyvä tutkimus on johtanut myös
moniin luottamustoimiin. Alatalo on toiminut pohjoismaisen ornitologisen liiton puheenjohtajana, toimitusneuvoston jäsenenä Behavioral Ecology-lehdessä sekä eurooppalaisen evoluutiobiologian
järjestön ja brittiläisen eläinten käyttäytymistutkimusjärjestön
valtuuskunnissa.
Professoriliitto halusi vuoden professori 2001 -nimityksellä korostaa perustutkimuksen merkitystä ympäristötutkimuksessa. Pitkäjänteinen eliöiden sopeutumisen tutkimus antaa arvokasta tietoa
muutoksista luonnossa. Professoriliiton mukaan vuoden professorin ura on myös malliesimerkki siitä kuinka Suomessa voidaan
oikealla resurssien kohdentamisella saada aikaan korkean kansainvälisen tason tarvitsema tutkimusympäristö.

Alatalo is one of the world’s leaders in Evolutionary Ecology
Research. At the University of Jyväskylä he is leader of the
Graduate School in Evolutionary Ecology and head of the Evolutionary Ecology Centre of Excellence in Research. His research is
strongly based on the evolutionary approach to the study of
ecological processes and adaptive nature of sexual selection.
Alatalo’s main interest is sexual selection, the theory that explain
variation among individuals in their mating success. His main
study organisms have been, so far, pied flycatcher, black grouse
and the drumming wolf spider, which have been ideal experimental
subjects for his investigation of evolutionary questions.
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VÄISÄLÄ-PALKINTO PEKKA KOSKELALLE

VÄISÄLÄ PRIZE TO PROFESSOR PEKKA KOSKELA

Suomalainen Tiedeakatemia myönsi professori Pekka Koskelalle
vuoden 2001 Väisälä-palkinnon matematiikassa. Kyseinen palkinto
myönnetään vuosittain enintään kolmelle Väisälän rahaston tieteenaloilla toimivalle, uransa aktiivivaihessa olevalle jo ansioituneelle tutkijalle. Vuonna 2001 palkintoja myönnettiin kaksi, yksi
fysiikassa ja yksi matematiikassa.

Pekka Koskela was awarded the second Väisälä prize in mathematics by the Finnish Academy of Science and Letters. This prize is
awarded yearly to at most three researchers in mathematics,
physics, meteorology, geophysics or astronomy in an active stage
of his/her research career.

Koskelan tutkimusryhmä keskittyy enimmäkseen äärellisen väännön kuvausten teoriaan ja analyysiin metrisissä avaruuksissa.
Kolmiulotteisen kappaleen muodon muutosten fysikaaliset mallit
olettavat usein, että aineen käyttäytyminen on mikrotasolla samanlaista joka suuntaan. Matemaattisissa malleissa tämä johtaa
kuvauksiin kolmiulotteisessa avaruudessa, joiden maksimaalinen
ja minimaalinen venytys kappaleen pisteissä ovat verrannollisia
tavalla, joka voi olla erilainen kappaleen eri osissa. Esimerkiksi
epälineaarisissa elastiikan matemaattisissa malleissa vaatimuksia
ovat muunmuassa massan häviämättömyyden periaate ja se ettei
muutoksessa saa syntyä reikiä eikä halkeamia ja ettei aine saa
muutoksessa kulkea itsensä läpi. Koskela on yhteistyökumppaneineen tutkinut niinsanottuja äärellisen väännön kuvauksia ja
selvittänyt millä ehdoilla maksimaalisen ja minimaalisen venytyksen suhteille kyseisillä kuvauksilla on halutunlaisia fysikaalisten mallien edellyttämiä ominaisuuksia. Kyseinen tutkimus on
matematiikan perustutkimusta, joka on vahvasti matemaattisten
mallien motivoimaa. Analyysi metrisissä avaruuksissa on matematiikan perustutkimusta, jonka tavoitteena on kehittää yleinen,
sekä euklidisten avaruuksien että muunmuassa Heisenbergin ryhmien kattava teoria osalle matemattista analyysiä.
Koskelan tutkimusryhmällä on aktiiviset kansainväliset yhteydet.
Ryhmässä on parhaillaan tekeillä kolme väitöskirjaa ja vuosina
2000 ja 2001 väitteli molempina yksi oppilas.

The research group of Koskela mostly works on mappings of finite
distortion and on analysis on metric spaces. Mappings of finite
distortion are Sobolev mappings whose directional derivatives are
at almost all points comparable up to a multiplicative constant,
the distortion at this point. The interest in these mappings
partially arises from the mathematical models of nonlinear elasticity. The main goal has been to find sharp criteria in terms of the
distortion function to guarantee properties natural for elastic
deformations: there should be no cavitation, no formation of
cracks, and no intepenetration of matter. This is research in pure
mathematics, strongly motivated by mathematical models. Analysis in metric spaces is a more theoretical program that aims to
establish a unified setting for certain parts of analysis that would
cover both the Euclidean and the Heisenberg group settings.
The group has active international contacts, including collaborators in the Czech Republic, Ireland, Italy, New Zealand, Spain,
Switzerland, and the United States. There are currently three PhD
students, and one graduated both in 2000 and in 2001.
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PALKITTUJA

HONORS

JARI HAIMILLE HYVÄN OPETTAJAN PALKINTO

JARI HAIMI WAS AWARDED A PRIZE FOR TEACHING

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myönsi biologian lehtori,
dosentti Jari Haimille vuoden 2001 hyvän opettajan palkinnon.
Valinnan suoritti opinto- ja tiedevaliokunnan asettama raati.

Jari Haimi, lecturer from the Department of Biological and Environmental Science, was awarded a prize of the teacher of the year
2001 by the Student Union of the University. According to the
Union Haimi equally takes care of all students and gives his
support to them.

Valintaperusteissa todetaan mm.: “Haimi on pyrkinyt työssään
tukemaan, kuuntelemaan ja kannustamaan opiskelijoita tasapuolisesti. On tärkeää, että myös heikommin menestyvät opiskelijat
saavat opintoihinsa ohjausta”.

MARI VIIRRETILLE YMPÄRISTÖKESKUKSEN PALKINTO
Keski-Suomen ympäristökeskus myönsi Mari Viirretille 10 000 mk
palkinnon vuoden parhaasta ympäristöaiheisesta pro gradusta.
Viirretin ympäristötieteiden alan työn aihe oli “Järven ravinnekuormituksen arviointi, kuormituksen vähentäminen sekä kunnostusmahdollisuudet”. Valintaperusteissa todetaan mm: “Voittaneessa työssä yksilöidään ansiokkaasti muun muassa järven rehevöitymiseen vaikuttavia kuormitustekijöitä. Työn tuloksia voidaan sellaisenaan käyttää vesiensuojelutyössä ja vesistöjen kunnostussuunnittelussa”
Ympäristökeskus palkitsee vuosittain Jyväskylän yliopistossa tehdyn parhaan ympäristöaiheisen pro gradu –opinnäytetyön. Palkinnon saajasta päätetään palkintolautakunnassa, jossa ovat
edustettuna Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylän yliopisto
sekä yliopiston ylioppilaskunta. Ehdokkaita oli nyt ympäristötieteiden, sosiologian, ympäristöjohtamisen ja psykologian alalta.

YMPÄRISTÖESSEELLÄ ARIZONAN AAVIKOLLE
Ympäristötieteiden opiskelija Niina Kautto (23) voitti esseekilpailussa autovalmistaja Volvon 150 000 mk:n stipendin puolen vuoden opiskeluun Columbia Universityn Biosphere2-projektissa Arizonassa v. 2001. New Yorkissa sijaitseva Columbian yliopisto on
rankattu USA:n kymmenen parhaan yliopiston joukkoon.

MARI VIIRRET A PRIZE FOR MSC THESIS
Mari Viirret, student from the Department of Biological and Environmental Science, was awarded a prize of the best MSc thesis by
the Regional Environment Centre, Central Finland. The prize is
awarded on a yearly basis for the best thesis on topics related to
environmental issues.

NIINA KAUTTO VOLVO’S PRIZE FOR THE BEST ENVIRONMENTAL
ESSAY
Niina Kautto (23), again from the Department of Biological and
Environmental Science, was awarded Volvo’s prize for the best
environmental essay. The prize made it possible for Kautto to
study half a year in Biosphere2 project at Columbia University in
Arizona in 2001. Columbia University is ranked as one of the ten
top universities in USA
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TILASTOJA • STATISTICS 1993-2001
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1547
289

1655
287

1831
390

1915
352

2113
502

2021
336

2162
440

2276
399

2424
395

NUMBER OF STUDENTS
All graduate students
New graduate students

MAISTERIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN
Bio- ja ympäristötieteet
29
Fysiikka
22
Kemia
34
Matematiikka
20
Tietotekniikka *
8
Tilastotiede **
Maisterin tutkinnot yhteensä
113

34
20
25
15
14
108

30
26
36
25
9
126

40
39
49
24
12
164

33
36
50
22
26
167

72
41
51
33
18
215

59
37
45
21
162

59
36
39
25
159

60
42
60
17
4
184

M.SC. DEGREES ACCORDING TO MAIN SUBJECT
Biology/Environmetal Sciences
Physics
Chemistry
Mathematics
Computer Science *
Statistics **
Total

TOHTORIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN
Bio- ja ympäristötieteet
10
Fysiikka
3
Kemia
5
Matematiikka ja tietotekniikka*
1
Tilastotiede**
Tohtorin tutkinnot yhteensä
19

3
6
4
5
18

8
1
9
5
23

5
4
7
16

7
4
5
8
24

13
9
5
3
30

9
5
5
19

10
9
6
1
26

17
11
7
1
1
37

PH.D. DEGREES ACCORDING TO MAIN SUBJECT
Biology/Environmetal Sciences
Physics
Chemistry
Mathematics and Computer Science*
Statistics**
Total

31
14
16
41
17
59
17

32
13
17
43
20
60
17

34
14
19
43
20
75
17

34
14
20
38
24
85
17

35
14
23
34
31
89
17

37
15
24
30
28
90
18

39
16
25
33
30
95
18

39
16
27
30
32
95
23

42
15
28
32
27
96
23

PERSONNEL
Professors
Lecturers
Senior Assistants
Assistants
Other teaching staff
Technicians
Administrative personnel

70

98

120

151

186

190

200

222

247

Researchers paid by external funding

Yhteensä

265

300

342

383

429

432

456

484

510

Total

RAHOITUS (1000 €)
Budjettirahoitus
Ulkopuolinen rahoitus

8 512
2 868

8 671
4 681

8 956
5 413

9 682
7 447

10 076
8 625

10 938
9 512

10 045
10 970

10 829
11 382

11 883
12 000

FUNDING (1000 €)
Budget funding
External funding

OPISKELIJAMÄÄRIEN KEHITYS
Kaikki opiskelijat
Uudet opiskelijat

HENKILÖSTÖ
Professorit
Lehtorit
Yliassistentit
Assistentit
Muut opettajat ja tutkijat
Tutkimusta avustava henkilökunta
Hallinto- ja toimistohenkilökunta
Ulkopuolisin varoin palkattu
tutkimushenkilökunta

* TIETOTEKNIIKAN TUTKINNOT VUODESTA 1999 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNNASTA / DEGREES IN COMPUTER SCIENCE SINCE 1999 ARE CONFERRED BY THE FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
** TILASTOTIETEEN TUTKINNOT VUODESTA 2001 MATEMAATTIS-LUONNONTIOETEELLISESTÄ TIEDEKUNNASTA / DEGREES IN STATISTICS SINCE 2001 ARE CONFERRED BY THE FACULTY OF MATHEMATICS AND SCIENCE

TIETEENALAT JA
OPPIAINEET
•
FIELDS OF
RESEARCH,
DISCIPLINES

BIO- JA YMPÄREISTÖTIETEIDEN LAITOS
DEPARTMENT OF BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
Biologia • Biology
Ekologia ja ympäristönhoito • Ecology and Environmental Management
Hydrobiologia ja limnologia •Hydrobiology and Limnology
Ympäristötieteet • Environmental Sciences
Ympäristötiede ja -teknologia • Environmental Science and Technology
Kalabiologia ja Kalatalous • Fish Biology and Fisheries
Solubiologia • Cell Biology
Biokemia • Biochemistry
Molekyylibiologia • Molecular Biology
Biotekniikka • Biotechnology
MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS
Matematiikka • Mathematics
Stokastiikka • Stochastics
Tilastotiede • Statistics

KEMIAN LAITOS
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
Kemia • Chemistry
Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia • Inorganic and Analytical Chemistry
Fysikaalinen kemia • Physical Chemistry
Orgaaninen kemia • Organic Chemistry
Soveltava kemia • Applied Chemistry
FYSIIKAN LAITOS
DEPARTMENT OF PHYSICS
Fysiikka • Physics
Teoreettinen fysiikka • Theoretical Physics
Soveltava fysiikka • Applied Physics
Elektroniikka • Electronics
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TOIMINTAA KUVAAVIA LUKUJA • FIGURES
2000

2001

PERUSKOULUTUS • GRADUATE EDUCATION
Opiskelijat • Students
Uudet opiskelijat • New students
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees
Opiskeluaika • Study time median (years)

2001

10,9
11,6

11,9
12,0

26300

26300

TALOUS • FINANCE (M€)
1911
402
159
5,3

2004
395
184
5,5

TUTKIJANKOULUTUS • POSTGRADUATE EDUCATION
Tutkijankoulut • Graduate programmes
Tutkijankoulutettavat • Postgraduate students
Tohtorin tutkinnot • Doctorates
Tohtoreiden keski-ikä • Age median (years)

2000

Budjettirahoitus • Expenditure (budget)
Ulkopuolinen rahoitus • External funding
TOIMINTAYMPÄRISTÖ • PREMISES AND FACILITIES
Tilat • Premises (square meter)

14
268
26
31

14
291
37
30

TUTKIMUS • RESEARCH

Uudet tilat • New premises
Ambiotica • Ambiotica
Tutkimuslaitteistot • Research Facilities (M€)

4700
150

155

27300
410/550*

28000
410/620*

KIRJASTO • LIBRARY

Kansainväliset ref. tieteelliset julkaisut
Publications in refereed international journals
Muut tieteelliset artikkelit • Other scientific articles

335

310

131

126

Kutsutut esitelmät • Invited talks
Ulkomaiset vieraat • Foreign visitors
Vierailut ulkomaille • Visits abroad

103
347
465

97
295
295

453
226
227

474
227
247

Kirjakokoelmat • Collection
Aikakausilehdet • Journals

* Elektronisessa muodossa ilmestyvät verkkolehdet • Electronic journals

HENKILÖSTÖ • PERSONNEL
Henkilökunta • Total staff
Budjettivaroin palkattu • Budget funding
Ulkopuolisin varoin palkattu • External funding

TUTKIJAKOULUT • GRADUATE SCHOOLS
Biologiset vuorovaikutukset -tutkijakoulu
Bio-orgaanisen kemian tutkijakoulu • Graduate School in Bioorganic Chemistry
Epäorgaanisen materiaalikemian tutkijakoulu • Inorganic Materials’ Chemistry Graduate Program
Evoluutioekologian tutkijakoulu • Graduate School in Evolutionary Ecology
COMAS-tutkijakoulu • Graduate School in Computing and Mathematical Sciences
Hiukkas- ja ydinfysiikan tutkijakoulu • Graduate School in Particle and Nuclear Physics
International Ph.D. Programme in Pulp and Paper Science and Technology
Laskennallisen kemian ja molekyylispektroskopian tutkijakoulu • Graduate School of Computational Chemistry and Molecular Spectroscopy
Molekulaarinen nanoteknologia • Molecular Nanotechnology
Matemaattinen analyysi ja logiikka • Graduate School in Mathematical Analysis and Logic
Materiaalifysiikan tutkijakoulu • Graduate School in Material Physics
Opettajien matematiikan, fysiikan ja kemian valtakunnallinen tutkijakoulu • Graduate School in Mathematics, Physics and Chemistry Educatio
Protein Structure and Function Graduate School
Suomen ympäristötieteiden ja ympäristötekniikan tutkijakoulu
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INTERNATIONAL PROGRAMMES 2001
Total funding (€)

JYU funding (€)

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEET • BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
Marie Curie Training Site
INCO-MELEBIOTEC: Development of cost-effective biotechnical methods
EAKR: Jyväsjärvi - Osaamis- ja tutkimusympäristö
EAKR : Jyväsjärvi - Hoito ja kunnostus
EMOTR/KOR: Etelä-Savon kuha- ja siikapoikasten hoitostrategia

240 000
121 594
433 900
340 600
31 700

240 000
121 594
433 900
340 600
31 700

1 136 000

1 136 000

1 500 000
600 000
365 000

259 000
107 000
50 000

960 000
1 500 000

960 000
132 321

1 500 000
750 000
2 741 676

155 000
150 000
401 568

1 017 210

112 500

2 142 996
392 264

276 000
376 669

1 400 000

170 000

505 000
580 000

2000
34 000
505 000
580 000

171 000

171 000

36 300

4 000

123 768
1 100 000

123 768
85 000

FYSIIKKA • PHYSICS
TMR: JYFL Nuclear Science Programme 1999–2000
TMR: The EXOTRAPS – The European network on developing techniques for cooling and trapping
of radioactive ions 1998–2001
TMR: The SPIRAL II: neutron-rich beams in high charge states made by deuterons 1998–2001
TMR: Frontiers in Nuclear Physics and Astrophysics (FINA) 1997–2001
IHP-Programme: Study of and search for new phenomena in atomic nuclei at the Accelerator
Laboratory of the JU (JYFLACCLAB) 2000–2003
IHP-Programme: Studies of exotic nuclei using tagging spectrometers (EXOTAG) 2000–2004
IHP-Programme: EURISOL- A preliminary design study of the next-generation European ISOL
radioactive nuclear beam facility (EURISOL) 2000–2001
IHP-Programme: Frontiers in Nuclear Physics and Astrophysics (FINUPHY) 2000–2004
IST-Programme: Superconducting Qubits: Quantum Computing with Josephson Junctions
(SQUBIT) 2000–2004
GRD1-programme: Dissemination of the European ultra low temperature scale (ULT Dissemination)
2000–2003
ESPRIT: Virtual intuitive simulation tested (VISIT) 1998–2001
ESA/ESTEC: NIS CHIP Cooling 1998–2001
IHP-Programme: European network on developing techniques for effective slowing down, stopping in a gas cell,
and extraction of radioactive ions 2001-2004
INTAS: Soft and hard probes of hadrons, nuclei and hot/dense hadronic matter and existing and future accelerators
and colliders 1999-2002
NORFA: Mesoscopic Solid State and Molecular Electronics 2001
ESR, EAKR: Holvi virtual reality laboratory 1999–2001
ESR, EAKR: Paper science and technology 1999–2003

KEMIA • CHEMISTRY
Evironmental Climate: Effects of lipophilic persistent organic pollutants (POPs) on the reproduction of
egg laying organisms - focused on effects caused by pollution induced thiamine (vitamin B1)
deficiency - (POP-REP), POP-REP 1998–2001
INCO-COPERNICUS 95/96: Basic mechanisms of photosynthesis, a highway to antificial solar energy storage
2001-2002

MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE • MATHEMATICS AND STATISTICS
IHP-Programme (Marie Curie Fellowship, Dr. T. Mitsis) Harmonic analysis and geometric measure therory 2001-2002
IST-Programme: EURAREA: Enhancing Small Area Estimation Techniques to meet European needs 2001-2003.
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