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Dekaanin katsaus
Vuonna 2005 tuli kuluneeksi 40 vuotta matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan perustamisesta Jyväskylän yliopistoon.
Juhlavuoden kunniaksi tämä vuosikertomus sisältää myös katsauksia tiedekunnan lyhyeen mutta menestyksekkääseen historiaan. Yliopistomaailmassa tiedekunta on vielä nuori, mutta
sen neljä laitosta ovat jo löytäneet omat vahvuutensa, joista ne
tunnetaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yhtenäisen
kampuksen rakentaminen Jyväsjärven rantaan 1990-luvulla
tarjosi viihtyisät ja modernit tilat uusine tutkimuslaboratorioineen. Laitosten läheisyys lisäsi yhteistoimintaa tutkimuksessa
ja opetuksessa. Soveltavien luonnontieteiden kehittäminen,
kansainvälinen kesäkoulu ja Nanotieteiden keskus ovat loistavia esimerkkejä laitosrajat ylittävästä yhteistoiminnasta.
Laitosten toimintaa ohjaa pyrkimys kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen. Tämäkin on lisännyt yhteistyötä laitosten välillä. Suurten tutkimuslaitteiden hankinnassa on päätöksiä voitu tehdä tiedekuntatasolla, ja yhteistyössä muiden
luonnontieteellisten tiedekuntien kanssa on pyritty edistämään
kansallista infrastruktuurirahoitusta. Tiedekunta on menestynyt
tutkimuksessa loistavasti. Siitä ovat osoituksena neljä Suomen
Akatemian tutkimuksen huippuyksikköä. Vuonna 2005 tehdyssä yliopiston tutkimuksen arvioinnissa tiedekunnan tutkimus ja
kansainvälinen julkaisutoiminta saivat erinomaiset arviot.
Huippututkimus on tarjonnut hyvät lähtökohdat myös korkeatasoiselle opetukselle ja hyvien opiskelijoiden rekrytoinnille.
Fysiikan laitos on korkeakoulujen arviointineuvoston valitsema
koulutuksen laatuyksikkö. Tiedekunnan järjestämä kansainvälinen kesäkoulu on saanut maailmanmaineen ja pystyy houkuttelemaan vuodesta toiseen hyviä opiskelijoita ja tunnettuja
tiedemiehiä opettajiksi. Myös kesäkoulu on ollut koulutuksen
laatuyksikkönä.
Tiedekunnan menestys osoittaa, että avoin toimintakulttuurimme ja strategiset linjauksemme ovat olleet oikeita. Korkeatasoinen tutkimus ja siihen perustuva opetus luovat vankan pohjan,
jolta on helppo ottaa vastaan tulevaisuuden haasteet.

Matti Manninen
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Dean’s overview
The Faculty of Mathematics and Science was established at
the University of Jyväskylä 40 years ago. This annual report
celebrates the anniversary by reviewing the short but successful history of the Faculty. In the university world, 40 years is a
short time; but the four departments in the Faculty have, during
this time, already found the focal points for their teaching and
research, from which they have become internationally known.
With the building of the new campus on the shore of Lake Jyväsjärvi, in the 1990s, the Faculty has been provided with new,
comfortable premises, with modern, state-of-art laboratories.
In terms of research and education, the interaction between
the departments has increased, leading, for example, to the
development of a programme in applied sciences, to the Jyväskylä International Summer School, and to the founding of
the Nanoscience Centre.
The key factor in developing the departments has been the
aim to achieve internationally recognized research. The lack
of funding for laboratory equipment is a constant problem in
the ﬁeld of natural sciences, but this has been solved, to some

extent, with the inter-departmental collaboration mentioned
above. The Faculty has been successful in its research and
it has four Academy of Finland Centres of Excellence. In the
evaluation of the University of Jyväskylä’s research, in 2005, all
four of the departments got excellent marks.
This top-level research gives a good foundation for recruiting and educating students. The Department of Physics was
chosen by the Finnish Higher Education Evaluation Council
to be one of the high-quality education units for 2004―2006.
Furthermore, the Jyväskylä International Summer School, arranged annually by the Faculty, has been successfully working
for 15 years.
The success of the Faculty shows that the strategic plans
made and the policy of open and transparent administration
have been correct. The aim to produce top-level research and
education has provided, and continued to do so, a solid foundation for meeting the future challenges.
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Bio- ja ympäristötieteiden
laitos
Bio- ja ympäristötieteiden laitos on kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana yhdeksi Jyväskylän yliopiston suurimmista laitoksista. Maistereita laitoksen neljältä pääalalta valmistuu vuosittain
70-80 ja tohtoreitakin pitkälti toistakymmentä. He sijoittuvat yleensä
erilaisiin tehtäviin tutkimuslaitoksiin, yrityksiin sekä valtion- ja kuntien hallintoon. Laitoksen tutkimus on monitieteistä, kansainvälistä
ja laajasti verkottunutta muiden yliopistojen ja alan muiden toimijoiden kanssa.

suuksia mm. kasvihuonekaasupäästöjen tutkimiseen järvien sedimenteistä. Viime vuosina alan tutkimuslaitokset ovat siirtäneet toimintojaan
yliopiston yhteyteen. Jyvässeudulle onkin muodostunut merkittävä vesistötieteiden osaamiskeskittymä. Päijänteelle ja Jyväsjärvelle kehitetty
avoin monitieteinen osaamis- ja tutkimusympäristö on laajentanut sekä
kansallista että kansainvälistä yhteistyötä. Vesieliöiden lois- ja tautitutkimukseen liittyvä kansainvälinen yhteistyö on tuottanut viime vuosina
runsaasti uutta tutkimustietoa ja useita väitöskirjoja.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkimuksen ja opetuksen neljä pääaluetta ovat ekologia (ekologia ja ympäristönhoito, evoluutiogenetiikka),
vesistötieteet (limnologia ja hydrobiologia, kalabiologia ja kalatalous),
molekyylitunnistus (molekyylibiologia, solubiologia, kemiallinen biologia,
biotekniikka) ja ympäristötiede (ekotoksikologia ja ympäristöanalytiikka,
ympäristöteknologia, ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta). Laitoksella koulutetaan myös biologian opettajia.

Molekyylitunnistuksen pääalat ovat biotekniikka, solubiologia, biokemia ja molekyylibiologia. Tutkimuksen painopisteitä ovat virustutkimus
sekä makromolekyylien rakenteen ja toiminnan välinen vuorovaikutus.
Molekyylitunnistuksen tutkijaryhmät ovat mukana myös nanotieteen monitieteisissä tutkimushankkeissa. Molekyylitunnistuksen professorikunta
uusiutui vuonna 2005, kun solubiologian professori Jari Ylänne ja molekyylibiologian professori Jaana Bamford aloittivat uusina professoreina.
Molekyylitunnistuksen koulutukseen ja tutkimukseen merkittävän lisän
toi vuonna 1995 perustettu biotekniikan professuuri.

Samalla kun perus- ja jatko-opiskelijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti, on myös laitoksen henkilöstön määrä jonkin verran kasvanut.
Laitoksen kasvu – niin henkilöstön kuin tutkimuslaitteidenkin - on toteutettu pitkälle määräaikaisina, seutukunnan tukemina ja osin rahoittamina
kehittämishankkeina. Tuloksellisina ne on voitu sittemmin vakiinnuttaa
osaksi laitoksen toimintaa. Laitoksen aktiivisuus näkyy myös ulkopuolisen, pääosin kilpaillun tutkimusrahoituksen kasvuna. Ulkopuolisen rahoituksen osuus laitoksen budjetista on yli 40 %.
Laitos toimii uudehkossa Ambiotica -rakennuksessa Ylistönrinteellä, jonne se muutti vuonna 1999 keskustan kahdesta toimipisteistä, entisistä
autokorjaamon ja hattutehtaan tiloista. Presidentti Ahtisaaren vihkimä
uusi rakennus saattoi samalla koko laitoksen ensi kertaa yhteisiin tiloihin
samalle kampukselle fysiikan ja kemian laitoksen kanssa. Ambiotica, uuden koehallin valmistuminen Konnevedellä sijaitsevalle kenttäasemalle
vuonna 1998, Mustankorkean ympäristöteknologian koetilojen käyttöönotto vuonna 2000 ja Nanotalon valmistuminen vuonna 2004 ovat
antaneet erinomaiset edellytykset laitoksen tutkimuksen ja opetuksen
kehittämiselle.
Ekologian ja ympäristönhoidon osaston pääaineet ovat ekologia ja ympäristönhoito sekä evoluutiogenetiikka. Ekologiassa ja ympäristönhoidossa
voi erikoistua ekologiaan, evoluutioekologiaan, soveltavaan ekologiaan
tai ympäristönhoitoon. Evoluutiogenetiikka, joka sai professuurin vuonna
2003, yhdistää moderneja molekyylibiologisia tekniikoita kokeelliseen
ekologiseen tutkimukseen. Osastolla on toiminut akatemiaprofessori
Rauno Alatalon johtama Suomen Akatemian evoluutioekologian huippututkimusyksikkö vuodesta 1995 lähtien. Osaston tutkimuksen merkittäviä
tutkimusaiheita ovat mm. käyttäytymismallien muutokset evoluutiotekijänä, seksuaalinen valinta, signaalien evoluutio ja metsänhoidon ympäristövaikutukset. Jatko-opiskelijoiden, tutkijatohtorien ja ulkomaisten tutkijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti huippututkimusyksikköaseman ja
Marie Curie -tutkimusverkoston siivittämänä. Osaston kansainvälisyyttä
kuvaa hyvin, että siellä on parhaimmillaan samaan aikaan työskennellyt
yhdentoista eri maan kansalaisia ja puhuttu yhdeksää kieltä.
Vesistötieteiden pääalat ovat limnologia ja hydrobiologia sekä kalabiologia ja kalatalous. Kalatalouden ja kalabiologian professuurin perustaminen vuonna 1995 monipuolisti koulutusta ja tutkimusta. Myös pysyvien
isotooppien tutkimuslaitteiston käyttöönotto on tuonut uusia mahdolli-
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Ympäristötieteen tutkimuksen lähtökohtana on ihmisen toiminnan globaalit ja paikalliset vaikutukset ympäristöön, erityisesti niiden mittaaminen ja määrittäminen, ennalta arvioiminen ja vähentäminen. Tutkimuksen
painopisteitä ovat kemikaalivalvonta, jätehuolto, ympäristövaikutusten
arvioiminen, uusiutuva energia ja kansainvälinen ympäristöalan kehitystyö. Arkipäivän tuotteissa käytettyjen yhdisteiden ympäristökäyttäytyminen ja liikenteen biopolttoaineen tuottaminen kaatopaikkakaasusta ovat
esimerkkejä ajankohtaisesta tutkimuksesta. Ympäristötiede perustettiin
tiedekunnan aloitteesta vuonna 1995 ja sijoitettiin biologian laitokselle.
Laitoksen nimi muutettiin samalla nykyiseksi. Alun yhdestä määräaikaisesta professorista ympäristötiede on kasvanut poikkitieteelliseksi myös
yhteiskunta- ja taloustieteitä huomioivaksi kolmen professorin, neljän
yliassistentin ja assistentin osastoksi. Ympäristötiede on mukana tiedekuntien yhteisissä uusiutuvan energian ja kansainvälisen kehitystyön
koulutus- ja tutkimusohjelmissa.
Jukka Rintala

Department of Biological and
Environmental Science
The four major education and research sections within the department are aquatic sciences (limnology and hydrobiology,
ﬁsh biology and ﬁsheries), ecology (ecology and environmental management, evolutionary genetics), environmental science
(environmental analytics and ecotoxicology, environmental
technology, environmental impact assessment), and molecular
recognition (molecular biology, cell biology, chemical biology,
biotechnology).

The main research themes in the ecology section are evolutionary ecology, signal evolution, sexual selection, and host-parasite and predator-prey evolution. In the ecology section the Finnish Centre of Excellence in Evolutionary Research combines a
highly qualiﬁed group of researchers for a joint evolutionary
endeavour. The recently established education and research in
evolutionary genetics combines modern molecular techniques
with experimental ecological research.

In aquatic sciences, the International Aquatic Masters’ Programme
on “Sustainable Management of Inland Aquatic Resources” has
been established. Recent major research themes include diseases
and parasites of aquatic organisms, ﬁsh immunology, structure and
function of lake ecosystems, and ﬁsh bioenergetics. The recently
established stable isotope laboratory has stimulated new research
themes, e.g. follow-up of the production and fate of greenhouse
gases in the lake sediments.

In the environmental science section, both global and local environmental issues are taught and studied, and increasingly combines natural sciences with economic and social sciences. The
main research themes are ecotoxicological risk assessment,
material ﬂow and waste treatment technologies, renewable energy, and environmental impact assessment. The environmental science section is active in the renewable energy program
as well as the Master’s program on international co-operation
and development, both of which are programs involving several
faculties.

Selected publications from the last decade
Alatalo, R.V. & Mappes, J. 1996: Tracking the evolution of
warning signals. Nature 383: 708―710.
Alatalo, R.V., Mappes, J., Elgar, M. 1997: Heritabilities and
paradigm shifts. Nature 385: 402―403.
Grey, J., Kelly, A. & Jones, R.I. 2004: High intraspeciﬁc variability in carbon and nitrogen stable isotope ratios of lake
chironomid larvae. Limnology Oceanography 49: 239―244.

In molecular recognition, current research themes focus on
viruses, on the interaction between the structure and function
of biological macromolecules as well as on the development
of nanosensors. Research groups in the molecular recognition
section actively participate in the Nanoscience education and
research program together with chemists and physicists.

Ivaska, J., Reunanen, H., Westermarck, J., Koivisto, L., Kahari V.M., Heino, J. 1999: Integrin alpha2beta1 mediates
isoform-speciﬁc activation of p38 and upregulation of collagen gene transcription by a mechanism involving the alpha2
cytoplasmic tail. Journal Cell Biol. 147(2): 401―416.
Kotiaho, J.S., Simmons, L.W., Tomkins, J.L. 2001: Towards a
resolution of the lek paradox. Nature 410: 684―686.
Lindström, L., Alatalo, R.V., Mappes, J., Riipi, M., Vertainen,
L. 1999: Can aposematic signals evolve by gradual changes?
Nature 397: 249―251.

Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Department of Biological and Environmental Science 2005

Marjomäki, V., Pietiäinen, V., Matilainen H., Upla, P., Ivaska,
J., Nissinen, L., Reunanen, H., Huttunen, P., Hyypiä, T., Heino, J. 2002: Internalization of echovirus 1 in caveolae. Journal Virology 76(4): 1856―65.

Henkilökunta • Staff
Professorit • Professors
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees
Tutkimuksen apuhenkilökunta • Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta

143
13
28
68
25
9

Opiskelijat ja tutkinnot
Opiskelijat (pääaine) • Students (main subject)
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees
Tohtorin tutkinnot • Doctorates

824
82
13

Rahoitus
Budjettirahoitus • Expenditure (budget) [M€]
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€]

5,8
4,5

Marttinen, S.K., Kettunen, R.H., Sormunen, K.M. and Rintala,
J.A., 2003: Removal of bis(2-ethylhexyl) phthalate at a sewage treatment plant. Water Research 37: 1385―1393.
Oikari, A., Fragoso, N., Leppänen, H., Chan, T. and Hodson,
P.V. 2002. Bioavailability to juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) of retene and other mixed-function oxygenaseactive compounds from sediments. Environmental Toxicology
and Chemistry 21: 121―128.
Nikki, J., Pirhonen, J, Jobling, M. & Karjalainen, J. 2004:
Compensatory growth in juvenile rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum) held individually. Aquaculture 235:
285―296.
Seppälä, O., Karvonen, A. & Valtonen, E.T. 2005: Manipulation of ﬁsh host by eye ﬂukes in relation to cataract formation
and parasite infectivity. Animal Behaviour 70: 889―894.

Vahvuus- ja kehittämisalueet •
Main research and development areas
Evoluutioekologia • Evolutionary ecology
Molekyylitunnistus • Molecular recognition
Ympäristöntutkimus ja ympäristöteknologia • Environmental science and technology
Vesien luonnonvarat • Aquatic resources
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Fysiikan laitos JYFL
Fysiikan laitoksen toimintaﬁlosoﬁa luotiin jo Nisulankadun ahtaissa tiloissa 1970-luvun alussa. Viimeiset kymmenen vuotta
uudella Ylistön kampuksella ovat olleet nopean kasvun aikaa
niin koulutus- kuin tutkimustulosten kannalta. Laitoksen tutkimus on proﬁloitunut kolmeen pääalueeseen, joita ovat ydin- ja
kiihdytinpohjainen fysiikka, materiaalifysiikka sekä teoreettinen
suurenergiafysiikka. Kaikilla näillä alueilla on vuonna 2005 suoritetun JY:n tutkimuksen kokonaisarvioinnin mukaan saavutettu
erittäin korkea kansainvälinen taso.
Aloitettuaan toimintansa vanhan kemian laitoksen tiloissa vuonna
1965, Jyväskylän Yliopiston Fysiikan Laitos (JYFL) muutti pian vanhan Keskuksen Pesulan kunnostettuihin tiloihin Nisulankadulle ja toimi
siellä lopulta lähes 30 vuotta. Nisulankadun ahdas kahvio oli se paikka, missä luotiin tunnettu JYFL-henki ja laadittiin toimintastrategiat.
Ydinfyysikkojen lopulta, vuonna 1974, toimintakuntoon saama minisyklotroni oli ominaisuuksiltaan vaatimaton. Siitä huolimatta nuorten
tutkijoiden kehittelemien uusien menetelmien ansiosta luotiin vankka
pohja JYFL:n kokeelliselle tutkimusperinteelle. Uusista tutkimustuloksista raportoitiin maailmalle ensimmäisessä vuoden 1976 vuosiraportissa. Tuo vuosiraportti kertoo, että JYFL:n henkilökuntaan kuului 54
henkeä ja että referoitujen julkaisujen määrä oli 14. Vastaavat luvut viime vuonna olivat 160 ja 130! Kiihdytinpohjaisen fysiikan infrastruktuureja käyttäen aloiteltiin myös kokeellisen materiaalifysiikan projekteja.
Varsin korkean kansainvälisen tason teoreettinen ydin-, hiukkas- ja
materiaalifysiikkakin kuuluivat myös JYFL:n proﬁiliin.
JYFL:n nopean kasvun kausi alkoi 1990-luvulla. Sen edellytyksenä oli
Ylistön rakennusprojektien alkaminen ennen lama-aikaa. Kiihdytinpohjainen tutkimus sai kansainvälisen luokan puitteet, kun uusi syklotroni
ja kohtiohalli rakennettiin. Soveltavien luonnontieteiden hankkeiden
aloittamisen myötä perustettiin uusia kokeellinen materiaalifysiikan
ja nanorakenteiden tutkimuksen projekteja. Lopulta tasan kymmenen
vuotta sitten koko laitos muutti nykyisiin uusiin tiloihin saman katon
alle. Kasvu johti pian tilanahtauteen, mitä helpotti 35 nanofyysikon
muutto uuteen Nanotieteiden keskukseen vuonna 2004.
JYFL:n tutkimus on proﬁloitunut kolmeen pääalueeseen, joita ovat
ydin- ja kiihdytinpohjainen fysiikka, materiaalifysiikka sekä teoreettinen suurenergiafysiikka. Kaikilla näillä alueilla on vuonna 2005 suoritetun JY:n tutkimuksen kokonaisarvioinnin mukaan saavutettu erittäin
korkea kansainvälinen taso. Kyseisen arvioinnin perusteella JY:n hallitus valitsi ydin- ja materiaalifysiikan JY:n kansainvälisesti johtavaksi
alaksi. JYFL:n ydin- ja materiaalifysiikka muodostivat vuosina 2000―
2005 Suomen Akatemian huippututkimusyksikön. Kaikkien kolmen
tutkimusalueen ryhmät olivat mukana vuosijakson 2006―2011 huippuyksikköjen hakukierroksen loppukilpailussa. Rahoitus myönnettiin
lopulta ydin- ja kiihdytinpohjaiselle fysiikalle.
Fysiikan laitoksen tutkimustoiminta on aina ollut kansainvälistä.
Kiihdytinlaboratorio on vuodesta 1996 toiminut EU:n suurena tutkimusinfrastruktuurina. Laitoksen ryhmät ovat olleet mukana noin 20
EU:n rahoittamassa T&K-hankkeessa. Ulkomaisten laiteinvestointien
arvo kiihdytinlaboratoriossa ylittää syklotronin hinnan. Ulkopuolisen
rahoituksen osuus koko laitoksen kokonaisrahoituksesta on yli 40
%. Yliopiston budjettivaroin palkattuja viranhaltijoita on 50 ja muita
työntekijöitä 110, joista n. 65 on tohtorin tutkintoa suorittavia jatkoopiskelijoita.
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JYFL:n viime vuosikymmenen toiminnan tärkeä osa on ollut opetuksen kehittäminen. JYFL:ssä on tehty 1990-alusta lukukausittain
peruskurssien kurssiarviot. Kansainvälistäkin mielenkiintoa on herättänyt uusille opiskelijoille järjestettävä, laitoksen tutkimusaloja esittelevä ”Lentävä lähtö”. Opetusansioiden perusteella Opetusministeriö
myönsi laitokselle vuosiksi 2004―2006 valtakunnallisen opetuksen
laatuyksikköstatuksen. Vuosittain valmistuneiden maisterien määrä
on kasvanut 1990-luvun alun noin 20:stä 40:een 2000-luvulla. Viime
vuonna saavutettiin ensimmäisen kerran tavoiteltu 45 maisterin raja.
JYFL:n tekemien selvitysten perusteella työttömiksi jääneitä maistereita ei juurikaan ole.
Tutkijakoulujen perustaminen vuonna 1995 toi JYFL:n tohtorikoulutukseen täysin uuden toiminta- ja ajattelumallin. Paitsi, että vuosittain
valmistuneiden tohtorien määrä kasvoi 1990-luvun alun keskimääräisestä kahdesta 2000-luvun yhdeksään, ovat myös valmistumisajat
lähestyneet tavoiteltua neljää vuotta. Laitoksen 60 tohtoriopiskelijaa
muodostavat tärkeän voimavaran tutkimustoiminnassa. Erityisesti
kokeellisilla aloilla opiskelijat kantavat suuren vastuun projektien toteutuksesta. Tohtoriopiskelijat kuuluvat valtakunnallisiin tutkijakouluihin, joista kahta JYFL koordinoi. Kiihdytinlaboratorio toimi myös EU:n
kuudennen puiteohjelman Marie Curie -koulutuskeskuksena.
Viime vuonna tehdyssä kansainvälisessä tutkimuksen arviossa todetaan JYFL:n toimintastrategian olevan sopivan kunniahimoinen.
JYFL:n kiihdytinlaboratorion esimerkkiä noudattaen uudella Nanotieteiden keskuksella katsottiin myös olevan mahdollisuus nousta
merkittäväksi kansainväliseksi tutkimusyksiköksi. Huolenaiheena on
kuitenkin perusrahoituksen turvaaminen. Yliopiston uuden rahoitusmallin aiheuttama JYFL:n toimintamenojen supistuminen on jo nyt
rajoittanut erityisesti kokeellisten tutkimusprojektien toteuttamista.

Selected publications from the last decade
J. Suhonen and O. Civitarese, Weak-interaction and nuclear-structure
aspects of nuclear double beta decay, Physics Reports 300,123―214
(1998).
J. Kinnunen, M. Rodriguez, and P. Törmä, Pairing gap and in-gap excitations in trapped Fermionic superﬂuids, Science 305, 1131 (2004).
J. A. Åström, F. Ouchterlony, R. P. Linna and J. Timonen, Universal dynamic fragmentation in D dimensions Phys. Rev. Lett. 92, 245506 (2004).
U. Hager, T. Eronen, J. Hakala, A. Jokinen,1, V. S. Kolhinen, S. Kopecky,
I. Moore, A. Nieminen, M. Oinonen, S. Rinta-Antila, J. Szerypo, and J.
Äystö, First precision mass measurements of refractory ﬁssion fragments
Phys. Rev. Lett. 96, 042504 (2006).
H. Kettunen, T. Enqvist, M. Leino, K. Eskola, P. T. Greenlees, K. Helariutta, P. Jones, R. Julin, S. Juutinen, H. Kankaanpää, H. Koivisto, P. Kuusiniemi, M. Muikku, P. Nieminen, P. Rahkila, J. Uusitalo, Investigations into
the alpha-decay of 195At, Eur. Phys. J. A16, 457-467 (2003).
L. Bento, P. Keränen and J. Maalampi, Neutrino mixing scenarios and
AGN, Phys. Lett. B476, 205-212 (2000).
S.M. Reiman and M. Manninen, Electronic structures of quantum dots,
Rev. Mod. Phys. 74, 1283 (2002).
R.Julin, K.Helariutta, M.Muikku, Intruder States in Very Neutron-Deﬁcient
Hg, Pb and Po Nuclei, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 27, R109 – R139
(2001).
K.J. Eskola, H. Honkanen, H. Niemi, P.V. Ruuskanen and S.S. Räsänen, Predictions for low-pT and high-pT hadron spectra in nearly central
Pb+Pb collisions at √sNN=5.5 TeV tested at √sNN=130 and 200 GeV,
Phys. Rev. C 72, 044904 (2005).

Department of Physics
The well-known spirit of JYFL was created already in early 1970’s
in the small cafeteria of the old Department at Nisulankatu. The
early 1990’s was the start of the growth period of JYFL both in
education and research. At present, the research activities at
JYFL are focused on three areas, nuclear- and accelerator physics, materials physics, and theoretical high-energy physics. According to the International Research Evaluation of the University
of Jyväskylä in 2005, in all of these areas the research at JYFL has
reached a high international level.
Soon after the foundation of the Department of Physics of the University of Jyväskylä (JYFL), it moved to a renovated building of an earlier
laundry at Nisulankatu. The small cafeteria of the old department was
the place, where the well-known spirit of JYFL was created.
Quality of the beams from the mini-cyclotron, which ﬁnally in 1974
was in operation, was poor. However, the novel experimental methods developed by young researchers of JYFL formed the basis for the
later success in experimental physics. The ﬁrst Annual Report of 1976
reports on ﬁrst results. It also reveals that the personnel of JYFL was
54 and the number of peer reviewed publications 14. Those ﬁgures in
2005 were 160 and 130! First projects in materials physics were also
started utilizing the same infrastructure. Theoretical nuclear- and particle physics were also a part of the JYFL research proﬁle.
The early 1990’s was the start of the growth period of JYFL. It was important that the construction projects at Ylistö commenced before the
depression period of economy in Finland. A framework for high-quality
experimental physics was provided by the new Accelerator Laboratory. New projects in materials- and nanophysics were initiated within
the newly introduced programmes of applied sciences. Finally, exactly
10 years ago, all the JYFL staff moved to the brand new department
building under the same roof at Ylistö. The fast growth ﬁnally resulted
in lack of space, until in 2004 ofﬁces for 35 physicists in the new Nanoscience Centre gave some relief.
The research activities at JYFL have focused on three areas, nuclearand accelerator physics, materials physics, and theoretical high-energy physics. According to the International Research Evaluation of the
University of Jyväskylä in 2005, in all of these areas the research at
JYFL has reached a high international level. Therefore, the University
Senate has speciﬁed nuclear and materials physics as internationally
outstanding areas of the University of Jyväskylä. The projects in nuclear- and materials physics formed a Centre of Excellence (CoE) of
the Academy of Finland in 2000 – 2005. All the three main research
areas of JYFL qualiﬁed to the ﬁnal round of the calls for new CoE’s in
2006 – 2011. Finally the nuclear and accelerator physics awarded the
CoE status.
Most of the research activities at JYFL have been carried out as international collaborations. Since 1996, the Accelerator Laboratory has
been one of the large research infrastructures of the Framework Programmes of EU. Research groups of JYFL have acted as partners or
coordinators of around 20 RTD projects funded by EU. The foreign
investments in instrumentation of the Accelerator Laboratory already

exceed the value of the cyclotron. The share of the external funding in
the total funding of JYFL is already more than 40%. The total number
of staff is around 160, out of which 50 are permanent or ﬁx-term positions and 65 graduate students.
In the last decade, development of teaching has played an important
role. Regular evaluation of basic courses became a standard procedure already ten years ago. The “Flying Start” course introducing the
JYFL research areas to the new students already has some international reputation. The Ministry of Education awarded JYFL a highquality education unit in Finland for 2004―2005. The number of MSc
degrees awarded in physics has grown from an average of 20 in the
beginning of 90’s to 40 in 2000’s. For the ﬁrst time, the goal of 45 was
reached in 2005. According to the inquiry carried out by JYFL, there
are basically no unemployed MSc’s.
Launching of the graduate school system in Finland in 1995 led to a
change of attitudes in PhD training at JYFL. The time needed for PhD
studies has decreased and the number of PhD degrees has increased
from an average of 2 in early 90’s to 9 in 2000’s. The 60 graduate students of JYFL form an essential part of the manpower of the research
groups at JYFL. The PhD students at JYFL belong to three national
graduate schools, two of them are coordinated by JYFL. The JYFL
Accelerator Laboratory was one of the Marie Curie Training Sites of
EU in 2002―2005.
In the International Research Evaluation of the University of Jyväskylä
in 2005, the research strategy of JYFL was found to have appropriate
goals, well-matched with the existing strengths of the Department and
appropriately ambitious. Similarly to the JYFL Accelerator Laboratory,
the Nanoscience Centre was seen to have possibilities to attain high
international status. The main threat is the security of basic funding
due to the new funding model of the University of Jyväskylä, which in
2005 and 2006 has resulted in decreasing running budget of the existing experimental facilities at JYFL.
Rauno Julin
Fysiikan laitos • Department of Physics JYFL 2005
Henkilökunta • Staff
Professorit • Professors
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees
Tutkimuksen apuhenkilökunta • Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta

160
12
19
98
27
4

Opiskelijat ja tutkinnot
Opiskelijat (pääaine) • Students (main subject)
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees
Tohtorin tutkinnot • Doctorates

696
46
8

Rahoitus
Budjettirahoitus • Expenditure (budget) [M€]
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€]

5,8
4,3

Vahvuus- ja kehittämisalueet • Main research and development areas
Ydin- ja kiihdytinfysiikka • Nuclear and accelerator physics
Materiaalifysiikka • Materials physics
Elektroniikka • Electronics
Fysiikan opettajien koulutus • Physics teacher training
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Kemian laitos
Kemian laitoksen kunniakkaan 40-vuotisen taipaleen varrelta
erottuu kolme tärkeää virstanpylvästä. Laitoksen ensimmäiseen
professuuriin nimitettiin 1.8.1965 Paavo Lumme, joka yhdessä samanaikaisesti nimitetyn matematiikan professorin Ilppo
Simo Louhivaaran kanssa loi perustan matemaattis-luonnontieteellisen osaston (tiedekunta vuodesta 1967) kehittämiselle.
Professori Lumme, toinen tiedekunnan “vahvoista miehistä” oli
tiedekunnan ensimmäinen dekaani ja johti Kyllikinkadun kemian
laitosta. Laitoksen vahvuus vuonna 1968 oli 13 henkilöä.
Toinen merkittävä vuosiluku on 1991, jolloin laitos muutti uusiin tiloihin Ylistön kampukselle. Uudet, kemian opetukseen ja tutkimukseen
suunnitellut tilat merkitsivät uuden alkua ja mahdollistivat laitoksen
kasvun ja suuntautumisen uusille tutkimusalueille. Mutta miten ripeää
kehitys Ylistöllä on ollut? Mielenkiintoisen vertailukohdan nykyiseen
antaa tuo paljon odotuksia sisältänyt vuosi 1991, jolloin laitosta johti
professori Jorma Korvola. Vuoteen 1991 mennessä professorikunnan
vahvuus oli vakiintunut kuuteen ja koko henkilöstön määrä oli 65 (v.
2005 110). Merkittävä osa tutkimuksesta tehtiin jo silloin ulkopuolisen rahoituksen (400 000 €; v. 2005 2,4 milj. €) turvin. Mielenkiintoinen taloutta kuvaava yksityiskohta on, että kemian osastoille jaettu
toimintamääräraha oli saman suuruinen vuosina 1991 ja 2006. Laitoksen tutkijat julkaisivat 36 tieteellistä artikkelia, joka on noin puolet
vuoden 2005 julkaisusadosta. On ilahduttavaa huomata julkaisujen
tason kasvaneen vuodesta 1991, jolloin vain viisi artikkelia ilmestyi
lehdessä, jonka vaikuttavuusindeksi (impact factor) oli suurempi kuin
kolme. Vuonna 1991 opintonsa aloitti 82 uutta opiskelijaa ja laitokselta
valmistui 15 maisteria. Laitoksen johtaja Korvola toteaa raportissaan:
”Tavoitteisiin nähden ei vuoden 1991 tilanne ole hyvä. Osasyy tutkintojen vähyyteen on huono työmarkkinatilanne sekä opintososiaaliset
syyt, joista johtuen tutkintotodistuksia ei oteta ulos”. Korvolan analyysi
on terävä ja sopii myös vuoteen 2005.

Kemian laitos on kasvanut merkittävästi vuodesta 1991, ja ajanjaksoon 1991―2005 liittyy mm. kymmenen professorin nimitystä. Uusien viranhaltijoiden myötä opetus- ja tutkimustoimintaa on suunnattu
uusille alueille. Yksi merkittävimmistä avauksista on ollut soveltavan
kemian osaston perustaminen vuonna 1993 osana soveltavien luonnontieteiden kehitysohjelmaa. Soveltava kemia nousi välittömästi orgaanisen kemian rinnalle laitoksen suosituimmaksi pääaineeksi, josta
on valmistunut huikeat 150 maisteria. Muita uusia professuureja ovat
opettajankoulutuksen professuuri (2002), nanotieteen professuuri
(2002) sekä hybridimateriaalien synteesikemian professuuri (2005).
Viimeksi mainittuun virkaan nimitettiin dosentti Maija Nissinen, josta tuli laitoksen ensimmäinen naisprofessori ― 40 vuotta laitoksen
perustamisen jälkeen. Tässä suhteessa kehitys on ollut valitettavan
hidasta. Myös jotkut keskeiset tutkimussuunnat ovat saaneet väistyä
uusien tieltä. Näitä ovat mm. professori Jorma Elorannan (1968―
1992) käynnistämä EPR-tutkimus ja professori Jaakko Paasivirran
(1969―1994) ympäristöanalytiikan tutkimus.
Kolmas tärkeä virstanpylväs liittyy 2000-luvun alussa käynnistyneen
tiedekunnan laitosten välisen yhteistyön seurauksena syntyneen Nanoscience Centerin (NSC) uudisrakennuksen käyttöönottoon syksyllä
2004. NSC:n myötä osa kemian tutkimustoiminnasta siirtyi maassamme ainutlaatuiseen, aidosti poikkitieteelliseen tutkimusympäristöön.
Aktiivinen osallistuminen NSC:n kehittämiseen on avannut kemisteille
mahdollisuuksia, joista emme olisi voineet edes unelmoida muutama
vuosi takaperin. Nyt asetettuihin haasteisiin vastaaminen edellyttää
kovaa työtä ja tulee edelleen korostamaan onnistuneen opiskelija- ja
tutkijarekrytoinnin merkitystä. Elämme haasteellisia aikoja.
Laitoksen nykyisen johtajan vanhaa Helsingin yliopiston opintokirjaa
koristaa Paavo Lumpeen allekirjoittama merkintä kemian cum laude
-opinnoista. Opintokirjan nuori omistaja ei tuota merkintää hakiessaan
voinut tietää arvostetun professorin aikaisemmasta urasta Jyväskylässä tai että tulisi joskus itse johtamaan Lumpeen perustamaa laitosta. Historia opettaa nöyräksi.

Kemian laitos •Department of Chemistry 2005
Henkilökunta • Staff
Professorit • Professors
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees
Tutkimuksen apuhenkilökunta • Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta

107
10
20
53
14
6

Opiskelijat ja tutkinnot
Opiskelijat (pääaine) • Students (main subject)
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees
Tohtorin tutkinnot • Doctorates

588
37
5

Rahoitus
Budjettirahoitus • Expenditure (budget) [M€]
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€]

4,1
2,4

Vahvuus- ja kehittämisalueet • Main research and development areas
Rakennekemia • Structural chemistry
Kemiallinen dynamiikka ja laskennallinen kemia•
Chemical dynamics and computational chemistry
Puunjalostuskemia • Wood processing chemistry
Kemian opettajien koulutus • Chemistry teacher training
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Department of Chemistry
In the history of the Chemistry Department, three milestones of
particular importance should be mentioned. Obviously, the ﬁrst
one is year 1965, when Dr. Paavo Lumme started as the ﬁrst
professor in chemistry. Professor Lumme, the ﬁrst Dean of the
Faculty, together with mathematician Ilppo Simo Louhivaara had
a strong impact in the early days of the Faculty of Science and
Mathematics. During Lumme’s times the Department was small
– in 1968 the total number of personnel was only 13.
The second important milestone is the year 1991, when the Department moved to the Ylistö campus area. The brand new facilities,
specially designed for research in chemistry started a new era for
the Department, and allowed promotion of research activities in new
directions. But how fast the progress has really been since then? The
question can be addressed by comparing statistics from year 1991
with the present ones. In year 1991, the number of professors had increased to six, and professor Jorma Korvola chaired the Department.
The total number of personnel was 65 (110 in 2005), and the amount
of external research funding raised by the research groups was
400 000€ (2,4 milj. € in 2005). The output of the research, in terms
of papers published in peer review journals, was about a half of the
present record. Noteworthy, only 5 of the 36 published papers appeared in journal with impact factor greater than 3. Today, papers are
routinely published in the most respected journals. In 1991, 82 new
students were accepted, and 15 M.Sc. degrees were earned.

The period 1991 – 2005 has been very successful for chemistry. Due
to retirements and new openings, ten new professors have been
recruited. Consequently, research has been directed to new promising areas. Among these, the establishment of the Applied Chemistry
Laboratory in 1993 is undoubtedly the most important one. Applied
chemistry, with its direct industrial connections has attracted chemistry students as indicated by high number of M.Sc. degrees earned
annually. Other new developments include professorships in Teachers’ Training (2002), Nanoscience (2002), and Synthetic Chemistry of
Hybrid Materials (2005). Dr. Maija Nissinen – the ﬁrst female professor in chemistry ever, started in the last position in 2006.
The third important milestone of the Department is related to strong inter-departmental development of nanosciences, and its culmination in
the inauguration of the new Nanoscience Center (NSC) in 2004. From
the early beginning, chemists have taken an active role in the development of NSC, which in turn, has opened new research avenues we
could not have dreamed about. The future is open for chemistry.
Henrik Kunttu

Valikoituja julkaisuja – Selected publications
M. Cametti, M. Nissinen, A. Dalla Cort, L. Mandolini, K. Rissanen, Recognition of Alkali Metal
Halide Contact Ion Pairs by Uranyl-Salophen Receptors Bearing Aromatic Sidearms. The
Role of Cation-p-Interactions, J. Am. Chem. Soc. 2005 3831―3837.
T. Kiljunen, L. Lehtovaara, H. Kunttu, J. Eloranta, Solvation of triplet Rydberg states of molecular hydrogen in superﬂuid helium, Phys. Rev. 2004 A69 012506.
T. Kiviniemi, J. Aumanen, P. Myllyperkiö, V.A. Apkarian, M. Pettersson, Time-resolved coherent anti-Stokes Raman-scattering measurements of I2 in solid Kr: Vibrational dephasing on
the ground electronic state at 2.6 - 3.2K, J. Chem. Phys. 2005 123 064509.
P.-L. Laamanen, E. Blanco, R. Cela and R. Matilainen, Improving sensitivity in simultaneous
determination of copper carboxylates by nonaqueous capillary electrophoresis, J. Chromatogr. A 2005, in press.
A. Lehtonen, R. Sillanpää, Reactions of Tris(ethanediolato)tungsten and Tungsten Oxytetrachloride with Aminotris(phenol)s: Alkoxide, Chloro, and Alkyl Derivatives of Oxotungsten(VI)
Complexes with Tetradentate [O3N]-Type Ligands, Organometallics 2005 24(11) 2795―
2800.
J. Louhelainen, R. Alén, J.-P.Isoaho, Determination of the total sulphur content in black liquor
by X-ray ﬂuorescence, J. Pulp Paper Sci. 2005 31(1) 57―61.
J. Paasivirta, J. Kukkola, J. Knuutinen, P. Pessala, E. Schultz, S. Herve, Multivariate statistics
of the pyrolysis products of high molecular components in pulping wastewaters to explain
their toxicity, Environ. Sci. & Pollut. Res. 2005 12(6) 375―380.
G. Schatte, T. Chivers, H.M. Tuononen, R. Suontamo, R. Laitinen, J. Valkonen, Experimental
and Theoretical Investigations of Tellurium(IV) Diimides and Imidotelluroxanes: X-ray Structures of B(C6F5)3 Adducts of OTe(NtBu)2TeNtBu, [OTe(NtBu)2Te(O)]2 and tBuNH2, Inorg.
Chem. 2005 44 (2) 443―451.
E. Kolehmainen, J. Koivukorpi, E. Virtanen and V. Král, Novel Porphyrin-Cholic Acid Conjugates as Receptors for Biologically Important Anions, Supramol. Chem. 2005 17 437―441.
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Matematiikan ja
tilastotieteen laitos
Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet Jyväskylän yliopiston
matemaattisille tieteille muutosten aikaa niin rakenteellisesti
kuin henkilöidenkin osalta. Tietotekniikka irtautui matematiikan laitoksesta uuteen informaatioteknologian tiedekuntaan
vuonna 1998. Tiedekuntarajat ylittävät järjestelyt jatkuivat, kun
tilastotieteen laitos siirtyi yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta matemaattis-luonnontieteelliseen vuoden 2001 alussa uuden
matematiikan ja tilastotieteen laitoksen aloittaessa. Laitos yhdistyi myös fyysisesti, kun tilastotieteilijät muuttivat Mattilanniemen D-rakennuksen kolmanteen kerrokseen matemaatikkojen
naapurisiipeen. Laitosfuusion pontimena olivat matemaattisten
alojen välisen tutkimusyhteistyön ja opiskelijoiden valintamahdollisuuksien rikastaminen ja sujuvoittaminen. Tutkimuksen
vahvistaminen ja matemaattisten tieteiden kirjon laajentaminen
ovat olleet kulmakiviä laitoksen toiminnan kehittämisessä viimeisen vuosikymmenen aikana. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa uusi laitos on onnistunut hyvin, mikä näkyy tutkimuksen
monipuolistumisena ja aktivoitumisena sekä opiskelijoiden että
perus- ja jatkotutkintojen määrän vakautena ja jopa kasvamisena
koventuneesta kilpailusta huolimatta.
Matemaattisen analyysin perinteikäs tutkimus laitoksella sai tunnustusta, kun Suomen Akatemia valitsi Geometrisen analyysin ja matemaattisen fysiikan tutkimusohjelman (yhteinen Helsingin yliopiston
matematiikan laitoksen kanssa) tutkimuksen huippuyksiköksi vuosiksi
2002―2007. Hanketta ovat tukeneet matematiikan uusimmat professorinimitykset, Tero Kilpeläinen v. 2003 ja Esa Järvenpää v. 2005.
Heidän edeltäjänsä Kari Astala ja Pertti Mattila siirtyivät ”tutkimusohjelman sisällä” Helsingin yliopistoon.
Hannu Ojan nimittäminen tilastotieteen professoriksi vuonna 1998 toi
Jyväskylään parametrittomien ja robustien menetelmien tutkimuksen
ja pian myös tutkimusryhmän. Ryhmä on jatkanut kansainvälisesti
korkeatasoista työtään laitoksella, vaikka Oja siirtyi Tampereen yliopistoon v. 2004.
Vuosina 1999―2003 toiminut Center for Mathematical and Computational Modelling, CMCM (joht. prof. Pekka Orponen ja Antti Penttinen),
oli sovelletun matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelyn yhteinen
tutkimusyksikkö, joka keskittyi jatkokoulutukseen läheisten tieteenalojen kesken. CMCM:n työ on jatkunut laitoksella Data-analyysin laboratorion (johtaja yliass. Pasi Koikkalainen) toimintana vuodesta 2005
alkaen. Myös Antti Penttisen nimittäminen tilastotieteen professoriksi
erityisalana spatiaalinen tilastotiede v. 2004 vahvisti tilastollisen mallintamisen tutkimusta ja opetusta laitoksella.
Matematiikan ja tilastotieteen väliseksi astinkiveksi niin tutkimuksessa
kuin opetuksessa on muodostunut stokastiikka. Tämä kehitys vauhdittui vuonna 2000, jolloin Stefan Geiss nimitettiin stokastiikan professoriksi. Vastaavasti Eero Saksmanin nimitys matematiikan professoriksi
v. 2002 on synnyttänyt toimivia yhteyksiä matemaattisen analyysin,
stokastiikan ja tilastollisen mallintamisen väleille.
Laitoksella on järjestetty lukuisia konferensseja ja workshop-tapahtumia, ja osallistuminen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
kansainväliseen kesäkouluun on ollut säännöllisen innokasta sekä
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matematiikassa että tilastotieteessä. Huomattavimpia viime vuosien
konferensseista ovat olleet XIX Rolf Nevanlinna Colloquium vuonna
2003 ja XX Nordic Conference on Mathematical Statistics v. 2004.
Henkilökunnan saamista palkinnoista merkittävimpiä ovat Magnus
Ehrnrooth -palkinto professori Pertti Mattilalle v. 2000 sekä Väisäläpalkinnot professori Pekka Koskelalle v. 2001 ja Tero Kilpeläiselle v.
2002. Laitoksen kunniatohtoreiksi on promovoitu professori Olli Martio
(matematiikka, Helsinki) v. 2000 ja professori Dietrich Stoyan (tilastotiede, Freiberg) v. 2004.
Matematiikan ja tilastotieteen tutkintovaatimukset ovat muuttuneet
viime vuosina erityisesti kaksivaiheiseen tutkintorakenteeseen siirryttäessä vuonna 2005. Tavoitteena viimeaikaisissa muutoksissa
ovat olleet matematiikan opettajalinjan opintojen aiempaa selvempi
eriyttäminen, tilastotieteen vaatimusten modernisointi tilastollisen
mallintamisen suuntaan sekä ”puhtaan matematiikan”, stokastiikan
ja tilastotieteen tutkintovaatimusten ja opetuksen yhteensovittaminen
opiskelua tukevasti. Yksi laitosten yhdistymisen tavoitteista oli opintojen keskeyttämisen väheneminen, missä onkin onnistuttu. Matematiikanopettajaksi opiskelevien suoravalinta aloitettiin vuonna 2002.
Tilastotieteessä toimi tutkinnonuudistukseen saakka Tilastotoimen
maisteriohjelma tehtävänään tilastoasiantuntijoiden koulutus. Tilastotieteen runsaasti opetusresursseja vaativa, koko yliopistoa palveleva
perusopetus uudistettiin vv. 2001―05.
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen jatkokoulutus on ollut korkeatasoista ja aktiivista kaikilla laitoksen tieteenaloilla. Valtakunnallisista
tutkijakouluista on osallistuttu seuraaviin: Matemaattinen analyysi ja
logiikka, Matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulu, Matemaattisen analyysin ja sen sovellusten tutkijakoulu, Stokastiikan tutkijakoulu, Graduate School in Computing and Mathematical Sciences
CoMaS, Graduate School in Computational Methods of Information
Technology ComMIT, Tilastollisen informaation, päättelyn ja data-analyysin tutkijakoulu SIIDA ja Laskennallisen informatiikan tutkijakoulu.

Department of
Mathematics and Statistics
The last ten years have meant changes for the mathematical disciplines in the University of Jyväskylä, both structurally and in
personnel. Computer science split from the Department of Mathematics in the year 1998 and moved to the new Faculty of Information Technology. Another faculty level change occurred in
2001, when the Department of Statistics leaped from the Faculty
of Social Sciences to the Faculty of Mathematics and Science
and the new Department of Mathematics and Statistics started.
The main reason for the fusion was the need to enhance and improve the research cooperation and students’ possibilities within
mathematical sciences. Strengthening of research activities and
widening the spectrum of mathematical ﬁelds have been the key
ideas in the development of the department during the last ten
years. These goals have been also reached, which shows as the
diversity of research and as the steady, even increased numbers
of M.Sc. and Ph.D. degrees. The Department of Mathematics and
Statistics has been active in the training of researchers in all its
disciplines. The department has participated in eight national
graduate schools since 1996.
The research of mathematical analysis in Jyväskylä was highly acknowledged, when the Academy of Finland nominated the research
program Geometric Analysis and Mathematical Physics (joint with the
Department of Mathematics, University of Helsinki) as a Center of Excellence for the years 2002―2007. The latest nominations of new professors in mathematics, Tero Kilpeläinen in 2003 and Esa Järvenpää
in 2005 have supported the long tradition of mathematical analysis in
Jyväskylä. Their predecessors, Kari Astala and Pertti Mattila moved to
the University of Helsinki “within the center of excellence.”
Selected publications from the last decade
G. Aronsson, M. G. Crandall and P. Juutinen: A tour of the theory of absolutely minimizing functions. Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) 41 (2004), no. 4, 439―505.

The appointment of Hannu Oja as a professor in statistics in 1998
brought the research of nonparametric and robust methods to Jyväskylä. The research group formed has continued in Jyväskylä even
Professor Oja himself moved to the University of Tampere in 2004.
The Center for Mathematical and Computational Modelling, CMCM,
acted as a joint forum of applied mathematics, statistics and computer
science in the years 1999―2003. CMCM focused in post graduate
education. Its work has been continued by a Laboratory of Data Analysis (led by Dr. Pasi Koikkalainen) since 2005. Also the nomination of
Antti Penttinen as a professor in statistics (particularly spatial statistics) has enhanced the research and teaching of statistical modelling
at the department.
Stochastics has been the stepping stone between mathematics and
statistics in Jyväskylä, as well in research as in education. This development has been particularly strong since Stefan Geiss started
as a professor in stochastics in 2000. Also the appointment of Eero
Saksman as a professor in mathematics has yielded active connections between mathematical analysis, stochastics and statistical modelling.
The Department of Mathematics and Statistics has been active in
organizing conferences and workshops. The most prominent conferences lately have been the XIX Rolf Nevanlinna Colloquium in 2003
and the XX Nordic Conference on Mathematical Statistics in 2004.
The most signiﬁcant awards achieved are the Magnus Ehrnrooth
Prize awarded to Professor Pertti Mattila in 2000, and the Väisälä
Prizes rewarded to Professor Pekka Koskela in 2001 and to Tero Kilpeläinen in 2002. Two Honorary Doctors have been conferred during
the last ten years, Professor Olli Martio (Mathematics, Helsinki) in
2000, and Professor Dietrich Stoyan (Statistics, Freiberg) in 2004.
Harri Högmander

K. Astala, T. Iwaniec and E. Saksman: Beltrami operators in the plane. Duke Math. J.
107 (2001), no. 1, 27―56.
S. Geiss: Weighted BMO and discrete time hedging within the Black-Scholes model.
Probability Theory and Related Fields 132 (2005), 13―38.
J. Heinonen and P. Koskela: From local to global in quasiconformal structures. Proc.
Nat. Acad. Sci. U.S.A. 93 (1996), no. 2, 554―556.
J. Heinonen and P. Koskela: Quasiconformal maps in metric spaces with controlled
geometry. Acta Math. 181 (1998), no. 1, 1―61.
H. Högmander and A. Särkkä: Multitype spatial point patterns with hierarchical interactions. Biometrics 55 (1999), 1051―1058.
E. Järvenpää and M. Järvenpää: On the deﬁnition of SRB-measures for coupled map
lattices. Comm. Math. Phys. 220 (2001), no. 1, 1―12.
S. Kärkkäinen, A. Penttinen, N. Ushakov and A. Ushakova: Estimation of orientation
characteristic of ﬁbrous material. Adv. Appl. Prob. (SGSA) 33 (2001), 1―17.
T. Kilpeläinen and X. Zhong: Removable sets for continuous solutions of quasilinear
elliptic equations. Proc. Amer. Math. Soc. 130 (2002), no. 6, 1681―1688.
R. Lehtonen and E. J. Pahkinen: Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys. John Wiley & Sons (1996, 2nd ed. 2004).
P. Mattila, M. S. Melnikov and J. Verdera: The Cauchy integral, analytic capacity, and
uniform rectiﬁability. Ann. of Math. (2) 144 (1996), no. 1, 127―136.
E. Ollila, T. P. Hettmansperger and H. Oja: Estimates of regression coefﬁcients based
on sign covariance matrix. J. Royal Statist. Soc. B 64 (2002), 447―466.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos •
Departmen t of Mathematics and Statistics 2005
Henkilökunta • Staff
Professorit • Professors
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees
Tutkimuksen apuhenkilökunta • Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta

10
17
23
1
4

Opiskelijat ja tutkinnot
Opiskelijat (pääaine) • Students (main subject)
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees
Tohtorin tutkinnot • Doctorates

565
28
5

Rahoitus
Budjettirahoitus • Expenditure (budget) [M€]
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€]

2,3
0,9

Vahvuus- ja kehittämisalueet • Main research and development areas
Matemaattinen analyysi • Mathematical analysis
Tilastotiede • Statistics
Stokastiikka • Stochastics
Matematiikan opettajien koulutus • Mathematics teacher training
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Tiedekunnalle suunta
syntyvaiheessa
Professori (emeritus) Ilppo Simo Louhivaara teki pitkän päivätyön Jyväskylän
yliopistossa matematiikan ensimmäisenä professorina, osaston dekaanina ja yliopiston rehtorina 1960- ja 1970-luvulla ennen siirtymistään matematiikan professoriksi Berliinin Freie Universitätiin. Professori Louhivaara vastasi kysymyksiini
Berliinistä.

Matti Pylvänäinen: Sinua voidaan perustellusti pitää tiedekunnan alkuvuosien keskeisenä vaikuttajana. Toimit pitkään matematiikan professorina, matemaattis-luonnontieteellisen osaston
ensimmäisenä dekaanina, matematiikan laitoksen esimiehenä
ja kymmenen vuotta yliopiston rehtorina. Tuona aikana luotiin
perusta matematiikan ja luonnontieteiden tutkimukselle ja opetukselle Jyväskylässä. Monet asiat ovat pysyneet tiedekunnassa vuosikymmenien kuluessa, esimerkiksi laitokset ja keskeiset
tutkimusalat. Korkeammalle opetukselle ja tutkimukselle asetetut
tavoitteet ovat nekin pitkälle yhä samat. Myös alkuvuosina syntynyt keskusteleva toimintakulttuuri on säilynyt. Miten tämä kaikki
on ymmärrettävä? Olitteko Sinä ja muut alkuvaiheen vaikuttajat
kaukonäköisiä vai onko tiedekunta jämähtänyt vuosien varrella
paikoilleen?
Ilppo Simo Louhivaara: En usko, että me alkuaikojen virkojen
ja toimien haltijat tai toimijat erikoisen kaukonäköisiä olimme, yritimme silloisina nuorina tutkijoina ja opettajina tehdä parhaamme.
Kuten varmaan muista kysymyksistä ja vastauksista tulee ilmenemään, tiedekunta ei varmaankaan ole jämähtänyt paikoilleen.
Tutkimusalat ja tavoitteet on onnistuttu ymmärtämään riittävän
laajasti, joten muutokset ja kehitys ovat sopineet hyvin alkuvaiheessa julkistettujen nimikkeiden alle.
MP: Miten luonnehtisit tiedekunnan perustamis- ja ylösrakentamisen vaihetta? Sen on täytynyt olla niissä olosuhteissa erittäin
haastavaa; oli hankittava professuurit ja muut virat, niihin pätevät
henkilöt, tilat, kirjastot, laboratoriot, opiskelijat, käynnistettävä
tutkimus jo opetus, luotava toimiva hallinto jne. Tukena ei ollut
nykyisen kaltaista hallintokoneistoa. Miten tämä kaikki oikein onnistui?
ISL: Jyväskylän kasvatustieteellisen korkeakoulun ﬁlosoﬁseen
tiedekuntaan oli jo vuosia kaavailtu uutta matemaattis-luonnontieteellistä osastoa. Eri keskusteluvaiheiden jälkeen osaston
kokoonpanoa ja toimintaa oli suunnitellut kaksi toimikuntaa, Jy-
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väskylän yliopistoyhdistyksen asettama ja akateemikko Rolf Nevanlinnan johtama sekä sen jälkeen opetusministeriön asettama
ja korkeakoulun silloisen rehtorin johtama. Jäsennä näissä elimissä oli lähinnä professoreita ja jokunen muukin opettaja Helsingin
yliopistosta. Näiden toimikuntien pääasiassa samansuuntaisten
kaavailujen pohjalta virkojen ja toimien perustamisjärjestys oli
melkoisen selvästi kiinnitetty, ja sekä korkeakoulun silloisten hallintoelinten että Opetusministeriön suopea suhtautuminen ― jopa
valmistelevien toimikuntien mietintöjen ehdotuksiin tehtyihin lisäyksiin ― auttoi asiassa. Tietenkin vaikeuksia oli, kokeellisten tieteiden laitosten laitteistot oli hankittava, kirjastot oli koottava jne.,
ensimmäisenä lukukautena tuskin oli varoja mihinkään, mutta
tällaiset vaikeudet oli voitettavissa.
Jyväskylän laajasti ymmärretyssä ympäristössä oli opiskelijapotentiaalia kyllä runsaasti, kaikki eivät toki tohtineet valita uutta
osastoa opintojen aloituspaikaksi ― ehkä eivät uskoneet opetuksen vielä olevan riittävää. Syksyllä 1965 osastoon saatiin vähän
yli 100 opiskelijaa. Hakijoita oli kyllä huomattavasti enemmän,
mutta valintakokeisiin tuli vain tuo vähän yli 100, joten saatoimme
ottaa nuo kaikki paikalle ilmestyneet ilman valintakokeita ― voi
sitä riemua!. Assistenttien toimiin oli erityisesti matematiikassa
vaikea saada hoitajia, jokunen toimi oli jaettava usean henkilön
kesken, pari opettajaa Teknillisestä opistosta ja jopa yksi ensimmäisen lukukauden opiskelija. He kaikki suorittivat myöhemmin
vähintään ﬁlosoﬁan lisensiaatin tutkinnon, kaksi väitteli tohtoriksi
ja tuli professoreiksi.
Osastolla ei todellakaan ollut hallintokoneistoa, mutta eräillä
professorin viranhoitajilla ja myöhemmillä haltijoilla oli vankka
kokemus aikaisemmista viroistaan tai toiminnastaan. Esimerkkeinä mainitsen tässä kemian professorin viran hoitajan ja myöhemmän haltijan Paavo Lumpeen sekä pari vuotta myöhemmin
Jyväskylään tulleen fysiikan professorin Juhani Kanteleen, joilla
kokemuksen ohella oli myös hyvin selkeä näkemys tavoitteista.
Kysymyksesi viimeiseen virkkeeseen silloiseen toimintaan osallistuneena en tohdi vastata.
MP: Asetit virkaanastujaisesitelmässäsi 25.5.1966 matematiikan
professorille kolme tärkeää tehtävää: 1) perustan luominen matemaattisten tieteiden tutkijoille, 2) koululaitoksen opettajatarpeen
tyydyttäminen ja 3) koulutuksen antaminen käytännön teollisuusja liike-elämän palvelukseen ryhtyville matemaatikoille. Oliko
jokin näistä tehtävistä muita tärkeämpi? Kolmas tehtävä viittaa
yliopiston yhteiskunnalliseen palvelutehtävään. Mikä merkitys
sillä oli tuolloin?

ISL: En usko tarkoittaneeni mitään näistä tehtävistä muita tärkeämmäksi. Kolmannesta en uskalla noin korkealentoista tulkintaa tehdä. Ennen osaston aloittamista olin ollut tilaisuudessa
harjoittelemaan siihen suuntaan menevää työskentelyä. Silloin
tietojenkäsittelyajan alkuaikoina matematiikan yliopisto-opetuksessa pyrittiin antamaan alku myös tietojenkäsittelyn opetukselle.
MP: Totesit virkaanastujaisesitelmässäsi, että matemaattinen
analyysi on Suomessa se merkittäviä tuloksia saavuttanut ala,
johon tutkimusta tulee suunnata. Näin myös tapahtui. Tätä samaa virkaa ovat jälkeesi hoitaneet professorit Olli Martio ja Kari
Astala, ja nyt Tero Kilpeläinen. Oliko alkuvaiheessa esillä muita
vaihtoehtoja? Entä miten luonnehtisit matemaattisen analyysin
tutkimuksen kehittymistä Jyväskylässä ja laajemminkin Suomessa? Ovatko odotukset toteutuneet?
ISL: Varmasti alkuvaiheessa oli muitakin vaihtoehtoja. Esimerkiksi Turun yliopistossa oli jo silloin pari hyvin aktiivista ryhmää
professori Kustaa Inkerin ja Arto Salomaan ympärillä lukuteoriassa ja nykyistä tietojenkäsittelytiedettä lähellä olevilla aloilla.
Matemaattisen analyysin tutkimus Jyväskylässä on varsinkin
viimeisten 30 vuoden kuluessa suurenmoisesti laajentunut uusiin
kysymyksenasetteluihin ja noussut kansainvälisesti huipputasolle. Sama koskee matematiikan tutkimusta kokonaisuudessaankin
Suomessa myös monilla analyysin ulkopuolisilla aloilla. Odotukset ovat varmasti toteutuneet ja tulokset ylittäneet haaveetkin.

MP: Palaan vielä hetkessä tiedekunnan alkuvuosiin. Jyväskylässä otettiin monijäsenisiin hallintoelimiin professoreiden
lisäksi muut opettajat ja opiskelijat hyvin varhain, itse asiassa
ensimmäisenä Suomessa. Itselleni on jäänyt käsitys, että yliopiston rakentamistyöhön haluttiin mukaan koko innovaatiopotentiaali ja että siinä myös onnistuttiin. Oliko näin? Entä mikä
merkitys muiden opettajien ja opiskelijoiden osallistumisella
päätöksentekoon oli? Kannattiko?
ISL: Hallintoelinten pohjan laajentaminen toteutuneessa muodossa on käsitykseni mukaan ollut hyödyllistä. Ainakin se on
tehnyt päätöksenteon läpinäkyvämmäksi ja turvallisemmaksi
yliopistoyhteisön eri ryhmille.
MP: Jos tiedekunta on alkuvuosista jossakin suhteessa muuttunut, niin se on ainakin kasvanut. Tiedekunnassa on nyt 46
professoria, sata muuta opettajaa, 300 tutkijaa ja yli 2000
opiskelijaa. Matemaattisesta analyysistä, ydinfysiikasta ja
ekologiasta on kasvanut huippututkimusyksiköitä. Tietojenkäsittelytiede on erkaantunut tiedekunnasta, tilastotiede on tullut
tilalle. Maisterin tutkintoja tehdään vuodessa noin 200, tohtorin
tutkintoja yli 30. Miltä tämä näyttää? Onko tiedekunta pysynyt
vastaamaan siihen kohdistuneisiin odotuksiin? Pystyykö tiedekunta uudistumaan?
ISL: Kaikki mainitsemasi näyttää oikein hyvältä. Tilastotieteen
tulo tiedekuntaan on hyvin luonnollista, kun ajattelee tilastotieteen nimellä tehtävän tutkimuksen ja annettavan opetuksen
uutta suuntautumista kansainvälisestikin. Tietojenkäsittelytiede
on nyt naapuritiedekunnassa, joka kasvoi ennen itsenäistymistään suurelta osalta matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan piirissä. Myös matemaattisen analyysin eräät osat ovat
edustettuina tässä uudessa tiedekunnassa nimekkeen ”tieteellinen laskenta” alla. Esimerkkinä mainitsen, että parina viime
vuonna tässä uudessa tiedekunnassa on ilmestynyt muutamia
mielenkiintoisia ja korkeatasoisia tohtorinväitöskirjoja, joiden
voi täydellä syyllä katsoa kuuluvan matemaattisen analyysin
alaan. On varsin tärkeää, että tiedekuntien rajoja ei pidetä liian
korkeina. Myös viimeiseen osakysymykseesi voin vain vasta
sanalla ”kyllä”.
MP: Kiitokset haastattelusta.
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Pesulan kellarista EU:n
laatulaboratorioksi
- 30 vuotta kiihdytinfysiikkaa JYFL:ssä
Suomen kallein tutkimuslaitehankinta
Jo 1970-luvun alussa tiedettiin, että Ylistölle
joskus ehkä päästään. Oli luonnollista, että uusiin tiloihin oli saatava uusia moderneja laitteita.
Suomessa ei ollut eikä ole vieläkään virallista
väylää kalliiden laitteiden hankkimiseksi. Ehdotus uuden suprajohtavan syklotronin hankkimiseksi vietiin suoraan Opetusministeriöön vuonna
1982. Noin 50 miljoonan markan ehdotuksena
se oli ennenkuulumaton, ja niinpä sen läpimeno
lopulta tyssäsikin valtion tiedevaliokuntaan. Kuitenkin, kun ehdotusta hiukan muutettiin, saatiin
rehtori Takalan ansiosta vuoden 1987 budjettiin
viime tipassa tekstinpätkä, jossa 30,5 milj. markkaa osoitettiin JYFL:n syklotronin rakentamiseksi. Se oli Suomen kallein yksittäinen tutkimuslaitehankinta ja on ilmeisesti sitä vieläkin.

Fyysikot Jyväskylään 1960-luvulla
Jyväskylän uuteen yliopistoon tarvittiin 1960-luvulla luonnontieteet. Fysiikan
laitoksen perustajista useimmat olivat ydinfyysikoita, jotka ulkomailla post-doc
-kausiaan viettäessään oivalsivat, että ytimien tutkimus ilman oikeaa työkalua,
kiihdytintä, on näpertelyä. Professori Kanteleen arvovaltaa tarvittiin, jotta ns.
minisyklotronin hankkimiseen tarvitttavat 1,7 miljoonaa markkaa saatiin noin
vuonna 1970. Kilpailu resursseista oli kova ja kateellisia riitti.
Minisyklotroni Nisulankadun alle
Kompaktin minisyklotronin rakentaminen olikin odotettua vaikeampaa. Vanhan
pesulan tiloihin Nisulankadulle siirtyneen fysiikan laitoksen kellariin rakennettu
kiihdytinluola oli tyhjillään useita vuosia. Vihdoin vuoden 1973 lopulla syklotroni oli jotakuinkin vastaanottokunnossa. Ohjat päätettiin ottaa syklotronin
rakentajaﬁrmalta omiin käsiin. Se oli tulevaisuuden hankkeiden kannalta tärkeä päätös. Ionisuihkujen saaminen huonosti toimivasta kiihdyttimestä sekä
suihkuputkilinjojen suunnittelu ja rakentaminen oli parasta mahdollista alan
koulutusta, puhumattakaan tutkimuslaitteiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Omia ideoita tarvittiin, muuten ei ollut asiaa kansainväliseen eturintamaan.
Merkittäviä tuloksia alkoi vihdoin tulla ― vanhan pesulan kellarissa tehtiin Suomen kiihdytinfysiikan historiaa.
Avoimen kriittinen ilmapiiri
Nisulankadun ahtaissa tiloissa oli tultava toimeen. Fysiikan eri aloja ei saanut
asettaa vastakkain, ei edes kokeellista ja teoreettista fysiikkaa. Siinäpä toimintaﬁlosoﬁa, josta vieläkin ollaan tunnettuja ja josta pidetään kynsin-hampain
kiinni. Siinä ilmapiirissä kehittyivät myös materiaalifysiikan kokeelliset projektit
samaa infrastruktuuria käyttäen. Professorien mielestä nuorten tohtorien oli
hakeuduttava ulkomaisiin huippulaboratorioihin, ja mikäpä sinne oli mennessä
kun perustaidot oli opittu sananmukaisesti tyvestä-puuhun-menetelmällä.
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Uuden syklotronin ja sen ionilähteen suunnittelu
eteni rivakasti JYFL:n oman kiihdytinryhmän toimesta. Hankinnat tehtiin ja kiihdytinrakennuskin
valmistui sittenkin aikataulussa. Ensimmäiset
suihkut saatiin vuonna 1992. Varsinainen tutkimushallikin valmistui, ja sen luolien ja suihkulinjojen rakentamisessa kunnostautuivat uuden
sukupolven dream-teamit entisten eksperttien
johdolla. Tärkeää hankkeen käynnistämisessä
oli Suomen Akatemian ja Jyväskylän yliopiston
välinen tutkimussopimus, joka sisälsi tutkijanvirkojen lisäksi myös merkittävän tutkimusrahoituksen.
Yllättävä kansainvälinen suosio
Syklotroni ionilähteineen on osoittautunut erittäin luotettavaksi kiihdytinratkaisuksi. Jo vuonna
1996 saavutettiin vuosittainen 6000 tunnin käyttöaste.
Nimenomaan ECR-ionilähteiden tarjoaman
laajan suihkuvalikoiman ansiosta JYFL:n kiihdytinlaboratorio on nyt yksi johtavista stabiilien
suihkujen laboratorioista maailmassa. Toisin
kuin useimmat vastaavankokoiset laboratoriot,
JYFL:n kiihdytinlaboratorio on osa yliopiston
laitosta. Siksi opiskelijoiden työpanos tutkimuksen toteutuksessa ja laitteiden asennuksessa
on korvaamaton. Vastaavasti laboratorio toimii
ihanteellisena kokeellisen fysiikan koulutuspaik-

kana. Kaikki nämä seikat yhdessä joustavan organisaation kanssa herättivät ulkomaisten kollegojen huomion. Brittien johdolla
ulkomaisten laiteinvestointien osuus ylittää jo syklotronin arvon.
Näiden laitteiden liittäminen JYFL:ssä kehitettyihin laitteisiin on
tuottanut viime vuosina useita kansainvälisiä läpimurtoja äärimmäisissä tiloissa olevien ytimien tutkimuksessa. Vierailijoiden
määrä yhteistyönä tehtävissä kokeissa lähentelee jo kahtasataa
vuodessa.
EU:n laatulaboratorio
Korkean kansainvälisen tason saavuttaminen edellyttää aktiivista osallistumista koko Euroopan ydinfysiikan tutkimuksen koordinointiin ja tulevaisuuden hankkeiden suunnitteluun. Vuodesta
1996 lähtien kiihdytinlaboratorio on toiminut yhtenä tutkijoita vastaanottavana laatulaboratoriona EU:n neljännessä, viidennessä
ja kuudennessa puiteohjelmassa. Tähän toimintaan liittyy myös
useita yhteiseurooppalaisia laitekehityshankkeita, joita JYFL
myös koordinoi.

Suomen Akatemian huippututkimusyksikkö
Vuosina 2000―2005 kiihdytinlaboratorio muodosti osan Suomen
Akatemian ydin- ja materiaalifysiikan huippututkimusyksiköstä.
JYFL:n kokeellisen ja teoreettisen ydinfysiikan tutkimus yhdessä
kiihdytinpohjaisen fysiikan sovellusten kanssa muodostaa vuosina 2006―2011 uuden SA:n rahoittaman ydin- ja kiihdytinfysiikan
huippututkimusyksikön.
Jyväskylän kiihdytinlaboratorion historiaa voidaan jo nyt pitää
menestystarinana. Se osoittaa, kuinka suuret kertainvestoinnit
tärkeisiin laitteisiin voivat johtaa Suomen tiedemaailmassa ainutlaatuiseen kansainväliseen yhteistyöhön.
Rauno Julin

Ionisuihkujen käyttö sovelluksissa
JYFL:n kiihdyttimen suihkuja käytetään yhä enenevässä määrin
erilaisissa materiaalien muokkaukseen ja testaukseen liittyvissä
sovelluksissa. Euroopan Avaruusjärjestö ESA:n kanssa tehdyn
sopimuksen mukaan JYFL:n kiihdytinlaboratorio toimii ESA:n
virallisena avaruuskomponenttien testauslaboratoriona. Kaupallisesta toiminnasta tärkeimmän osan muodostaa MAP- Medical
Technologies -yrityksen kautta Suomen sairaaloihin toimitettavan
Iodi-radioisotoopin tuotanto.
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From a laundry to an EU
research infrastructure
- 30 years of accelerator based physics at JYFL
Pioneering work under Nisulankatu
The ﬁrst professors of the new Department of Physics
(JYFL) in the late 60’s were young nuclear physicists,
who during their post doc times had seen that experimental nuclear physics is nothing without a particle
accelerator. Professor Kantele’s prestige was needed
to get a sum of 1.7 MFIM to be allocated to a minicyclotron for JYFL.
Construction of the compact mini-cyclotron turned
out to be more difﬁcult than expected. The accelerator cave under Nisulankatu remained empty for many
years. Finally at the end of 1973, the cyclotron was
about ready to be delivered. After the installation of
the main parts of the machine, JYFL took charge of the
whole project including construction of the beam lines.
This was the start of accelerator physics at JYFL.
New methods for nuclear structure studies, like the
on-line isotope separator IGISOL and various types of
electron spectrometers were developed, which were
essential in reaching the international forefront. Later,
in the beginning of the 80’s, ﬁrst attempts towards
experimental materials physics were also made by
utilizing the same infrastructure. Resources in Finland
are limited and therefore good co-operation between
the research groups and different ﬁelds of physics was
and still belongs to the JYFL trademark.
The most expensive research instrument in Finland
Already in the 70’s, there were plans to build a new
JYFL department at Ylistö. Therefore, it was also natural to have early plans for new equipment. A proposal
for a new super-conducting cyclotron was presented
directly to the Ministry of Education in 1982. The proposed investment of around 50 MFIM and its running
costs were regarded as too costly. After a very positive research evaluation at JYFL, a new reduced plan
was submitted with a proposal to construct a modern
“conventional” cyclotron. Finally, in the state budget of
1987 a sum of 30,5 MFIM was allocated for a new K =
130 AVF machine.
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Purchases of the cyclotron components were made according to the design
of the JYFL accelerator group. The accelerator and its home-made ECR ion
source were installed into a new vault at Ylistö. First beams were delivered
in 1992. In spite of the depression in economy in Finland, the target hall was
completed. Caves and beam lines were constructed by new dream teams
supervised by older experts. Utmost importance for the project was the
agreement between the Academy of Finland and the University of Jyväskylä,
which enabled funds for research positions and running costs of the new
JYFL Accelerator Laboratory.
International success
The JYFL cyclotron with its ion sources has turned out to be a very stable
accelerator system delivering a large variety of ion beams up to 7000 hour
a year. Differing from similar laboratories around the world, it is a university
laboratory attached to the JYFL department and thus also forming an ideal
training site for young researchers. All these facts have now resulted in a
comprehensive research programme including basic research and applications. Around 50 experiments a year are carried out in collaboration with
foreign research teams involving 200 visitors a year. Foreign investments in
instrumentation, especially by the UK institutions already sum up to a price
higher than that for the cyclotron itself. These instruments combined with the
systems designed by the JYFL scientists have led to several breakthroughs
in studies of exotic nuclei.
The ion beams from the cyclotron are further used in several applications of
materials research and radiation hardness tests. An agreement was signed
between JYFL and the European Space Agency (ESA) to nominate JYFL as
one of the ofﬁcial laboratories for space component tests of ESA. The most
important commercial application is the I-123 radioisotope production for the
MAP-Medical technologies.

LSF in EU and CoE in Finland
In 1996, among four accelerator laboratories in Europe, the JYFL
laboratory obtained a status of Large Scale Facility in the TMR
programme of FP4 in the EU. A similar status and support has
been provided in the subsequent framework programmes FP5
and FP6. In addition, the JYFL research groups have been partners and coordinators of several joint-European RTD projects
funded by EU. In FP5 the JYFL Accelerator Laboratory was one
of the Marie Curie Training sites of EU.
In the period of 2000―2005 the Accelerator Laboratory formed
a part of the Finnish Center of Excellence (CoE) of the Academy
of Finland in Nuclear- and Materials Physics. In 2006―2011 its
activity forms the major part of a new CoE in Nuclear and Accelerator Based Physics.
The history of the JYFL Accelerator Laboratory is a success story.
It shows that a single large infrastructure investment combined
with distinctive research programme and education can result in
a unique international collaboration.

Professor Juha Äystö,
Professor Rauno Julin and
Professor (emeritus) Esko Liukkonen
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”Myrkky-Jaska”
Jaakko Paasivirta on NMR-spektroskopian uranuurtajia Suomessa. Hänen ensimmäinen protoniresonanssiartikkelinsa oli
Suomen Kemistilehdessä 1963. Lisäksi Jaakko on ollut ensimmäisiä suomalaisia myös ﬂuori-19 (JACS 1965) ja hiili-13
NMR:n (OMR 1970) alueilla. Viimeksi mainittu julkaisu on kirjoitettu yhteistyönä virolaisen akateemikko Endel Lippmaan kanssa. NMR:n ohella Jaakon tutkimusmenetelminä ovat olleet mm.
IR-spektroskopia ja massaspektrometria, joista jälkimmäistä hän
edelleen soveltaa aktiivisesti ympäristökemiassa. Jaakolla on
ollut myös suuri merkitys terpeenien syntetiikassa ja rakennetutkimuksessa. Terpeenitutkimuksen voidaan ajatella kulminoituneen kemian nobelisti Herbert C. Brownin Jyväskylän vierailuun
joulukuussa 1979. Jaakko oli käynyt intensiivistä kirjeenvaihtoa
Herbert C:n kanssa 2-norbornyyli-kationin luonteesta, mikä sai
nobelistin poikkeamaan palkinnonhakumatkallaan myös täällä.
Jäähyväispuheessaan syksyllä 1994 Jaakko vielä palasi tähän
rakkaaseen aiheeseen mainiten mm. George Olahin merkittävänä
ko. ongelman tutkijana. Ja kuinka ollakaan pian Nobel-komitea
ilmoitti, että v. 1994 kemian Nobel-palkinnon saa George Olah.
Jaakko osoitti olevansa siis myös suuri visionääri! Nobelisteista puheen ollen Jaakolla on yksi yhteisjulkaisu myös prof. A. I.
Virtasen kanssa.
NMR-tutkimuksen Jaakko toi tullessaan JY:n kemian laitokselle, ja samalla vahvan rakennekemian osaamisen ja koulutuksen. Hänen useita oppilaitaan on monissa Suomen yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa
merkittävissä asemissa. Jyväskylän kautensa alussa Jaakko innostui
myös ympäristökemiasta. Päijänteen ravintoketjututkimus alkoi 1970.
Tämä oli niin uutta, ettei lehdistökään sitä ymmärtänyt, vaan uutisoi
asian: ”Päijänteen ravintolaketjututkimus on alkanut”.
Jaakon JY:n kautena tutkimusaiheet ja -yhteistyö laajenivat ympäri
maailmaa. Mukaan tulivat lääke- ja torjunta-aineet. Niiden yhteydessä
ja seurauksena syntyi varsinainen myrkkytutkimus, sekä kertymien,
kerääntymien ja muuntumien selvittäminen. Näista aiheista on kirjoi-

tettu lukuisia julkaisuja ja uusia opetusmonisteita. Luennoilla ja seminaareissa Jaakon havainnolliset monivärikalvot ja persoonallinen,
innostava esitystapa hauskoine piirroshahmoineen, saivat yleisön
kuuntelemaan henkeään pidättäen tai nauramaan vedet silmissä.
Teoreettisten parametrien erikoisten nimien taustalta löytyi usein
Kreikan mytologiasta tuttuja hahmoja. Jaakon pettämättömästä muistista ammennetuilla jutuilla höystettyinä, jotka heti tempasivat kuulijat
mukaansa, vaikeat ja monimutkaisetkin asiat menivät perille. Oma
lukunsa ovat kemian alan kansainvälinen oppikirja kemiallisen ekotoksikologian alalta ja suomenkielinen Torjunta-ainekemia (yhdessä
E. Rytsän kanssa). Lisaksi hän on toimittanut lukuisia kongressien
abstraktikirjoja ennätysajassa.
Sana myrkky ei liity pelkästään Jaakon työhön vaan myös vapaa-aikaan. Suunnistus on aina ollut Jaakon intohimona, johon hän innosti
kaikki työtoverit ja koko kemian laitoksen järjestämällä heille vuosittain suunnistuskilpailun ”Myrkkyrastit”. Sinne vietiin myös vierailulla
olevat ulkomaalaiset tutkijat, ja siitä muodostui myös yksi oleellinen
osio Jaakon järjestämiin kongresseihin.
Työ on ja on aina ollut Jaakolle henki ja elämä, mikä on pitänyt häntä
työhuoneessa pitkiä päiviä. Lähinnä kirjojen, etenkin historian lukeminen, urheilumuodoista suunnistus ja hiihto sekä syksyllä sienestysretket saavat hänet rentoutumaan kemian laitoksen ulkopuolella.
Jaakon ainoa vuosittainen lomajakso on pariviikkoinen Lapin matka.
Silloin hän omistautuu kalastukselle ja maalaamiselle ikuistaen Lapin
luontoa tosi taidokkaasti. Kemia ei kuitenkaan ole unohtunut Lapin
matkoillakaan. Tutkijat saivat aina tuliaisia: turskan maksaa, kaloja ja
erilaisia näytteitä ympäristömyrkkytutkimuksiin.
Vaikka Jaakko on ollut jo 12 vuotta eläkkeellä, löytää hänet päivittäin
tekemässä tutkimustyötä huoneessaan. Yksi muutos on kuitenkin ollut havaittavissa: nykyään hän tulee puoli tuntia myöhemmin työpaikalle kuin virassa ollessaan. Kun hallinto ja säännöllinen opetus eivät
vie arvokasta tutkimusaikaa, Jaakko on entistäkin tuottoisampi ja
suuntautunut jopa uusille teoreettisemmille kemian aloille. Kemikaalien ominaisuudet, mallintaminen ja kemiallisten ekotoksikologisten
riskien arviointi työllistävät häntä jatkuvasti ja pitävät alasta innostuneena. Jaakko on edelleen kysytty luennoitsija ja mukana monenlaisessa kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.
Jaakko on ollut ratkaisevassa asemassa luomassa NMR- ja ympäristötutkimusta Suomeen. Hän on ohjannut 23 väitöskirjaa, hänellä on
yli 700 julkaisua, joista n. 300 tieteellistä artikkelia, lähes sama määrä
konferenssiabstrakteja, lukuisia opetusmonisteita ja oppikirjoja. Jaakko on edelleen yksi referoiduimpia suomalaisia julkaisijoita.
Hän on saanut lukuisia huomionosoituksia ansioistaan ja toiminnastaan mm. Suomalaisten Kemistien Seuralta, Suomen Kemian Seuralta, Suomen Kemistiliitolta ja Kemiralta.
Jaakon oppilaat ja yhteistyökumppanit pitävät häntä oleellisena osana JY:n kemian laitoksen kehitystä ja saavutuksia ja samalla 40-vuotisen Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan historiaa, mutta myös nykypäivää.

Anja Veijanen, Mirja Lahtiperä, Katri Laihia, Seija Sinkkonen,
Sirpa Herve ja Erkki Kolehmainen
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Professori (emeritus) Jaakko Paasivirta on syntynyt 1931 Helsingissä. Ylioppilaaksi hän kirjoitti 1950 Oulun
lyseosta, FK- ja FL-tutkinnot hän suoritti 1954 ja 1959 HY:ssa ja väitteli ﬁlosoﬁan tohtoriksi (1-Methylnortricyclene compounds) 1962 OY:ssä. Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen orgaanisen kemian professoriksi
hänet valittiin vuonna 1969 Turun yliopiston kemian apulaisprofessorin virasta.

”Jack the Poison”
Jaakko Paasivirta is a pioneer of NMR-spectroscopy in Finland.
His ﬁrst article dealing with NMR was published in Suomen Kemistilehti (later Finnish Chemical Letters) in 1963. Furthermore,
Jaakko was one of the ﬁrst Finns working with ﬂuorine-19 (JACS
1965) and carbon-13 NMR (OMR 1970). In the latter paper, Jaakko’s co-author was Estonian academic Endel Lippmaa. Alongside
the NMR, Jaakko’s research methods have included IR-spectroscopy and mass spectrometry which he is still using in environmental chemistry. Jaakko’s inﬂuence has also been signiﬁcant in
synthetical and structural studies of terpenoids. This research
topic culminated with the Jyväskylä visit of the Nobel laureate
in chemistry, Herbert C. Brown, in December 1979. Jaakko had
been actively corresponding with Mr. Brown about the nature of
the 2-norbornyl cation, which resulted in the nobelist dropping
by Jyväskylä on his way to receive the acclaimed prize. In his
parting words of autumn 1994, Jaakko still returned to this dear
subject, mentioning, amongst others, George Olah as a notable
researcher of this topic. Interestingly, the Nobel committee soon
announced that the winner of the 1994 nobel prize in chemistry
was to be George Olah. Hence, Jaakko had also proven himself
to be a great visionary! And on the topic of nobelists, Jaakko has
also jointly published with Professor A.I. Virtanen.

mentioned the international textbook of chemical ecotoxicology and
the Finnish pestides chemistry (written together with E. Rytsä). In addition Jaakko has edited numerous conference reports.

When coming to the Department of Chemistry at Jyväskylä, Jaakko
brought with him the research on NMR as well as impressive knowhow and education in structural chemistry. Many of his students are
in notable positions at many Finnish universities. In the early days of
his stay in Jyväskylä, Jaakko also became inspired by environmental chemistry. The study of nutrient chain in Lake Päijänne started in
1970. This was so new that even the press did not quite understand
it, announcing the onset of “the study of the restaurant chain in Lake
Päijänne”.

Although Jaakko retired 12 years ago, one still ﬁnds him working daily
on his research in his ofﬁce. There has been one change though;
nowadays he arrives half an hour later in the morning than when he
still held an ofﬁce. When administration and regular teaching no longer
take up valuable research time, Jaakko is more productive than ever
and has even turned to new, more theoretical areas of chemistry. The
properties of chemicals, modeling and the evaluation of chemical ecotoxicological risks keep him busy and enthusiastic about the subject.
Jaakko is still in great demand as a lecturer and involved in a variety
of difference national and international research.

During Jaakko’s stay in Jyväskylä, the research topics and cooperation expanded across the globe. Medical and control substances also
came onto the scene. Alongside, and as a direct result of them, an
actual research on toxins was born together with the deciphering
(examination) of accruals, accumulations and transformations. Many
publications and teaching materials have since been written on these
topics. During lectures and seminars, Jaakko’s illustrative colored
overheads, his personal, inspirational way of presenting – with his
funny cartoon characters – got the audience either to listen whilst
holding their breath, or otherwise laugh with tears in their eyes. Familiar ﬁgures of Greek mythology were often found behind the strange
names of the theoretical parameters. Difﬁcult and complex things got
across when they were spiced up with the stories from Jaakko’s unfailing memory that immediately took the audience. Especially can be

The word toxic does not only relate to Jaakko’s work, but also to his
free time. Orienteering has always been Jaakko’s passion, one in
which he has also encouraged his colleges and the whole department
of chemistry to join in by organizing a yearly orienteering competition:
“Poison Control-points”. In addition, the visiting international scholars
have been taken to participate in the event and it also became an essential part of the conferences Jaakko has organized.
Work has always been the very stuff of life to Jaakko and is something
that has kept him in his ofﬁce for many a long day. Reading, especially reading history, as well as sports such as orienteering, skiing
and also, in the autumns, mushroom picking, are ways for him to relax
outside the department. Jaakko’s only yearly holiday is a two-week
trip to Lapland. There he immerses himself in ﬁshing and painting, immortalizing Lapland’s nature with real skill. Chemistry, however, is not
forgotten during those Lapland trips. Jaakko always brings presents
to the researchers: cod liver, ﬁshes and various samples for the study
of eco-toxins.

Jaakko has been in a crucial position in creating NMR and ecological
research in Finland. He has supervised 23 PhD theses, has got over
700 publications, of which approximately 300 are academic articles,
almost the same amount again of conference abstracts, numerous
teaching handouts, and textbooks. Furthermore, Jaakko is still one of
the most referred to Finnish researchers.
He has also received many honours. Jaakko’s students and colleagues consider him to be an essential part of the development and
achievements of the Department of Chemistry at Jyväskylä University as well as 40 years of the history and present of the Faculty of
Mathematics and Science.

Professor (emeritus) Jaakko Paasivirta was born in 1931 in Helsinki. He graduated from high school in 1951 from the Oulu
Lyseo, passed his BA and M.Sc. degrees in 1954 and 1959 in the University of Helsinki and got his PhD (1-methylnotricyclene compounds) in 1962 in the University of Oulu. He was appointed in the professor of the organic chemistry in the
University of Jyväskylä 1969, from the position of reader in Turku University.
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Teknilliseltä opistolta Mattilanniemeen Matematiikan vaiheista Jyväskylän yliopistossa
Vaikka Jyväskylän yliopiston syntyhetkenä voidaan pitää kasvatusopillisen korkeakoulun perustamista Jyväskylän seminaarin
yhteyteen v. 1934, niin korkeakoulusta tuli varsinainen monitieteinen yliopisto eli universitas vasta kolmisenkymmentä vuotta myöhemmin, kun sen ﬁlosoﬁseen tiedekuntaan perustettiin elokuussa
1965 matemaattis-luonnontieteellinen osasto, joka erkani melko
nopeasti itsenäiseksi tiedekunnaksi. Alku oli todella pienimuotoinen, sillä vastaperustetun osaston ensimmäisessä kokouksessa
11. elokuuta 1965 Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen
laskentatoimistossa oli paikalla täsmälleen kolme henkilöä, fysiikan, kemian ja matematiikan professorin virkojen hoitajat. Kokouksessa laskentatoimiston silloinen johtaja, Helsingin yliopiston
matematiikan dosentti I. S. Louhivaara valittiin osaston väliaikaiseksi dekaaniksi, mikä tehtävä vakinaistui seuraavana keväänä
hänen saatuaan nimityksen matematiikan professorin virkaan.
Dekaanin tehtävät Louhivaara kuitenkin joutui jättämään melko pian, sillä keväällä 1967 hänet valittiin Jyväskylän yliopiston
rehtoriksi, mitä tehtävää hän hoitikin lähes Jyväskylän kautensa
loppuun saakka.
Tiedekunnan ensimmäiset runsaat 120 opiskelijaa aloittivat opintonsa syksyllä 1965 ulkoisesti melko vaatimattomissa oloissa,
opetustoiminnan keskittyessä teknillisen oppilaitoksen luovuttamiin tiloihin. Toiminta oli kuitenkin alusta alkaen ponnekasta,
ja laitokset saivat omat opetus- ja laboratoriotilat parin vuoden
sisällä. Esimerkiksi matematiikan laitoksen siirtyi jo seuraavana
syksynä täysin asiallisiin vuokratiloihin Sammonkadulle kaupungin keskustaan. Uuden korkeakoululain myötä ilmapiiri 1960- ja
1970-lukujen taitteessa oli yliopistolaitoksen kaikenpuoliselle kehittämiselle varsin suotuisa. Niinpä jo vuoteen 1972 mennessä
matematiikan laitokselle oli perustettu kaikkiaan kahdeksan vakinaista opetusvirkaa: matematiikan ja sovelletun matematiikan
professorin virat, neljä matematiikan apulaisprofessorin virkaa
sekä kaksi matematiikan lehtorin virkaa, ja suurin piirtein tällaisin
voimavaroin jatkettiin aina 1990-luvun puoliväliin saakka. Laitokselle 1980- ja 1990-luvuilla perustettujen tietotekniikan virkojen
siirryttyä vuonna 1999 uuteen informaatioteknologian tiedekuntaan on virkatilanne matematiikan osalta tälläkin hetkellä lähes
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sama kuin 1972. Toisaalta tilastotiede siirrettiin samalla matematiikan laitoksen yhteyteen, mutta rajoitun tässä pelkästään
matematiikkaan. Alkuvuosilta nousevat hahmoina esiin laitoksen
perustajan, professori ja rehtori Louhivaaran ohella ensimmäinen
sovelletun matematiikan professori Aarni Perko (1972―1994)
sekä jokseenkin alusta saakka mukana olleet apulaisprofessori
Veikko Nevanlinna (1966―1983) ja lehtori Matti Hannukainen
(1967―1998), joka siis ehti tehdä yli 30 vuoden työrupeaman
laitoksella.
Eräs monella tapaa merkittävä taitekohta matematiikan laitoksen
vaiheissa sijoittuu vuoden 1980 ympärille. Professori Louhivaara
näet kutsuttiin vuonna 1978 Berliiniin Freie Universitätin matematiikan professoriksi. Olli Martion tultua nimitetyksi hänen seuraajakseen elokuussa 1980 ja samalla laitoksen johtajaksi vuoteen
1990 saakka näin avautunut virka saatiin kuitenkin melko nopeasti täytetyksi. Samalla laitos valmistautui siirtymään nykyisiin
tiloihinsa Mattilanniemen kampukselle. Tämä tapahtui vuonna
1984, jolloin myös lähes alusta saakka mukana ollut apulaisprofessori Nevanlinna jäi eläkkeelle. Melko suotuisten taloudellisten
suhdanteiden vallitessa aina 1990-luvun taitteeseen asti vapautunut apulaisprofessorin virka saatiin muutetuksi vuoden 1986
alusta alkaen matematiikan varsinaisen professorin viraksi, johon
Pertti Mattila nimitettiin 1988. Näihin aikoihin pantiin alulle myös
voimakas tietotekniikan opetuksen ja tutkimuksen kehitystyö.
Kuten jo edellä todettiin, laitoksen tämä osa siirtyi vuosituhannen vaihteessa yhdessä tietojenkäsittelytieteen laitoksen kanssa
muodostamaansa uuteen tiedekuntaan.
Vuosi 1980 oli taitekohta myös matematiikan laitoksen jatkokoulutuksen ja tutkimuksen osalta. Kun laitoksen tutkimus oli
aikaisemmin suuntautunut etupäässä funktionaalianalyysiin ja
lineaarisiin osittaisdifferentiaaliyhtälöihin, toi professori Martio
mukanaan epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ja epälineaarisen potentiaaliteorian tutkimuksen. Professori Mattilan
(1988―2003) harrastaman geometrinen mittateorian tullessa
vielä mukaan voinee sanoa laitoksen tämänhetkisen päätutkimussuunnan, geometrisen analyysin muotoutuneen. Martion

siirryttyä vuonna 1993 Helsingin yliopiston matematiikan professoriksi hänen seuraajansa Kari
Astalan (1995―2002) mukana geometriseen
analyysiin liittyivät vielä dynaamiset systeemit.
Astala toi Jyväskylään kyllä jotain muutakin, nimittäin saamansa vuoden 1994 Salemin palkinnon (Prix Raphaël Salem), joka on itse asiassa
ainoa suomalaiselle matemaatikolle myönnetty
merkittävä kansainvälinen palkinto sitten L. V.
Ahlforsin saaman Fieldsin mitalin, vaikka Salemin palkinto palasi sitten Astalan mukana takaisin Helsinkiin. Matemaattisen analyysin kenttää
laajennettiin edelleen perustamalla vuonna 1998
laitokselle maamme ensimmäinen stokastiikan
professorin virka, johon vuoden 2000 alusta
nimitettiin Stefan Geiss saksalaisesta Friedrich
Schiller -yliopistosta Jenasta. Geissin ollessa
yliopistomme ensimmäinen ulkomaalainen vakinaisen professorin viran haltija on matematiikan
laitos ollut näin osaltaan tukemassa yliopistomme kansainvälistymistä.
Tiedekunnan merkkivuotena lienee paikallaan
tarkastella hieman myös saavutettuja tuloksia
eli kuten voisi sanoa, matematiikan laitoksen
tähänastista tuotosta. Laitoksen toimiala jakautuu selvästi kahtia: opetukseen ja tutkimukseen.
Edellisen osalta tuotosta voidaan mitata annettujen tutkintojen määrällä. Maisterin tutkinnon suorittaneita on tähän mennessä kertynyt muutamia
satoja, suuren osan heistä sijoittuessa erilaisiin
opetustehtäviin, ja tohtorintutkintojakin on tänä
aikana kertynyt reilut 50. Tältä osin saavutuksia
onkin suhteellisen helppo mitata. Tutkimustyön
tuloksellisuuden arviointi vaikuttavuuskertoimin
(impact factor) on kuitenkin jo huomattavasti
hankalampaa. Mutta mikä onkaan yliopiston,
universitaksen, varsinainen perustehtävä: viedä
soihtua eteenpäin! Niinpä voidaan muodostaa
yksinkertainen ja vieläpä riippumattoman asiantuntemuksen takaama yhteiskriteeri minkä
tahansa matematiikan laitoksen opetuksen ja
tutkimuksen tuloksellisuudelle, nimittäin se,
kuinka monta uutta matematiikan ja sovelletun
matematiikan professoria laitos on pystynyt
tuottamaan. Käy ilmi, että Jyväskylän yliopiston matematiikan laitos on kuluneiden neljän
vuosikymmenen aikana kouluttanut kaikkiaan
15 matematiikan professoria, joista kolme toimii
yhä omassa yliopistossamme. Toisaalta kaksi
on vienyt viestiään huomattavasti pidemmälle,
Norjaan (Bergen) ja Yhdysvaltoihin (Ann Arbor)
asti. Ei niinkään huono saavutus keskikokoiselta
matematiikan laitokselta.
Tapani Kuusalo
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Forty years of mathematics in Jyväskylä
The Jyväskylä Pedagogical University was inaugurated in 1934,
but it became a real multidisciplinary university only after the Faculty of Sciences was founded in 1966. The real beginning point of
the Faculty can actually be traced back to August 1965, when a
Section of Science of the Faculty of Philosophy was formed. At
the beginning the section comprised just the three new professors in chemistry, physics and mathematics, and in its ﬁrst meeting the professor of mathematics, Dr. Ilppo Simo Louhivaara was
elected the dean of the new section. However, a crew of lecturers
was fast gathered, and the freshly admitted students of science
could start their studies already in September 1965.
The newly founded faculty lost quite soon its ﬁrst dean, as Louhivaara was in 1967 chosen to be the Rector Magniﬁcus of the
whole university, an exalted position Louhivaara kept until he was
invited to the chair of mathematics in the Free University at Berlin
at the end of seventies. This did not, however, mean that Louhivaara would have abandoned his primary goal, the founding of
a viable and efﬁcient department of mathematics in Jyväskylä.
Thus Louhivaara acted through his whole time in Jyväskylä also
as the head of the Department of Mathematics, which actually
grew quite fast during the ﬁrst few years. The teaching staff acquired almost its present size already in 1972, the last addition
being the nomination of Aarni Perko to the chair of applied mathematics and computer science.
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The ﬁrst years of the eighties brought with them a lot of changes:
the department moved to its present premises in the Mattilanniemi campus, and already in 1980 Olli Martio was nominated to the
chair left vacant by Louhivaara. With Martio as the department
head research interests began to shift from functional analysis
and linear partial differential equations towards non-linear partial
differential equations and potential theory. One might say that the
present school of geometric analysis grew out of this when the
arrivals of Mattila and Astala, the Salem Prize laureate of 1994,
later brought also geometric measure theory and dynamical systems to Jyväskylä. Last addition to the research spectrum of our
department came with the chair of stochastics, to which Dr. Stefan Geiss from Jena was nominated in 2000. It can be noted that
Geiss was the ﬁrst foreigner to obtain a permanent professorship
at our university. It should also be noticed that after a phase of
fast growth in eighties and nineties the applied mathematics and
computer science section of the department was transferred into
the new Faculty of Information Technology in 1999. Correspondingly the Department of Statistics from the Faculty of Social
Sciences was amalgamated with the department in 2000, so
that the present Department of Mathematics and Statistics was
formed.

But what are the results achieved during this period of forty
years? The department has given a few hundred M.Sc. degrees,
and also slightly more than ﬁfty doctorates in mathematics have
been obtained during this time. But one should also estimate
the scientiﬁc impact of a department together with its basic
educational achievements. I would like to propose the number
of new professors of mathematics produced as a rather simple
and unbiased measure of the total effectiveness of any given department of mathematics. Now, during the past forty years the
Jyväskylä Department of Mathematics has produced altogether
15 professors of mathematics, even to far away places like Ann
Arbor (USA) and Bergen (Norway). Not a mean achievement for
a middle-sized department like ours.

From the left: Professor Pertti Mattila, Professor Kari Astala, Professor Olli Martio.
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Satoennusteista
evoluutioekologiaan
Tulin Jyväskylän yliopiston biologian laitokselle eläintieteen
assistentiksi syksyllä 1973. Laitos oli perustettu 1970, jolloin
aloittivat ensimmäiset professorit, solubiologiassa Antti Arstila ja
hydrobiologiassa Pauli Bagge. Tässä kirjoituksessa keskityn vain
ekologian tutkimukseen, jonka parhaiten tunnen. Laitoksen kasvu
kahden professorin pikkulaitoksesta 14 (15) professorin vetämäksi yliopiston suurimmaksi laitokseksi vaatisi paljon laajemman tarkastelun kuin mihin tässä on mahdollisuutta.
Ensimmäinen ekologian opettaja oli OKL:stä siirtynyt lehtori, kasvitieteilijä FT L. O. Ervi, joka jäi eläkkeelle parin vuoden päästä.
Hän oli kiinnostunut ennen muuta kasvillisuusselvityksistä. Ekologian pääaineopetus alkoi vuonna 1972, kun Mikko Raatikainen
kiinnitettiin ekologian ja luonnonhoidon professoriksi. Hän oli
hankkinut kannuksensa ennen muuta 1960-luvulla yhdessä Olli
Halkan kanssa tehdyillä sylkikaskaan väripolymorﬁaa ja populaatiodynamiikkaa käsittelevillä töillään. Tämä tutkimushanke jatkui
menestyksellisesti vielä läpi 1970-luvun. 1970 ja -80-luvuilla hän
keskittyi peltojen rikkakasveihin ja tuhohyönteisiin. Uransa jälkipuoliskolla 1980-luvulla hän saavutti kansallista mainetta metsämarjojen satoennusteilla ja laskemalla Suomen järvet ja lähteet.
Mikko oli tieteenalaansa perusteellisesti perehtynyt kävelevä suomalaisen tieteellisen kirjallisuuden ensyklopedia. Jos me nuoremmat emme löytäneet jotain haluamaamme viitettä, nopein tapa
oli mennä kysymään Mikolta. Sieltä se tuli kuin apteekin hyllyltä
vuosilukuineen, volyymeineen ja sivunumeroineen kaikkineen.
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Merkittävä tutkimusalue ekologiaan saatiin 1976, kun Veikko
Huhta tuli laitoksen apulaisprofessoriksi. Hän perusti näihin päiviin menestyksekkäästi toimineen maaperäekologian kokeellisen
tutkimuksen tutkimusryhmän. Hyvin pian kaikki laitoksella tiesivät, mitä ovat mikrokosmokset. Maaperän yksittäisten prosessien
merkitystä tutkittiin hyvin pienen mittakaavan laboratoriokokeilla
mutta myös suuremman skaalan maastokokeilla. Se oli teoreettisesti hyvin perusteltua ja huolelliseen koesuunnitteluun perustuvaa tutkimusta – malliksi laitoksen nuorelle väelle.
Ja nuori väki imi vaikutteita. Ekologia oli juuri niihin aikoihin Suomessakin muuttumassa kuvailevasta ja vertailevasta tieteestä hypoteettis-deduktiiviseksi, kokeelliseksi luonnontieteeksi, ja siinä
muutoksessa haluttiin olla mukana. Tässä primus motoriksi nousi
1980-luvun alkupuolella Jyväskylään muuttanut, Uppsalassa
väitellyt Suomen Akatemian nuorempi tutkija Rauno Alatalo. Samoihin aikoihin aloitti toimintansa Konneveden tutkimusasema.
Kun asemalle vielä muutamassa vuodessa onnistuttiin luomaan
jonkinlaiset tietokonevalmiudet ja -yhteydet, joita siihen aikaan
ei vielä laitoksen puolella ollut, tuli asemasta eräänlainen nuorten ekologian tutkijoiden henkireikä ja keskinäisen koulutuksen
akatemia. Syntyi ”Konneveden henki”. Innostus ja pioneerihenki
olivat korkealla, ja joukon itsetunto nousi samaa tahtia julkaisufoorumeiden vaikuttavuusindeksien (impact factor) kanssa. Taisipa siinä uhossa olla aimo annos nuorille ominaista kapinamieltäkin. Jopa tilastonikkareiden murheenkryyneiksi luokittelemat
nisäkästieteilijät alkoivat kehitellä tarhatutkimuksen metodiikkaa
ja tuottaa replikoituja kokeita. Se tosin alkoi vain yhdestä tarhasta, mutta tällä hetkellä niitä on aseman ympäristössä lähemmä
viisikymmentä. Tutkimuksen aiheina eivät enää olleet lajit vaan
ongelmat. Tutkittava laji valittiin sen mukaan, mikä parhaiten sopi

kulloinkin kyseessä olevan ongelman tutkimiseen. Toki aikaisempi
kokemus lajeista vaikutti siten, että tutkittavaksi valittiin ongelmia,
joita voitiin asianomaisen tutkijan tuntemilla lajeilla hyvin tutkia.
Enää ei puurrettu vain yksikseen, vaan tehtiin yhteistyötä. Oltiin
hyvin selvillä siitä, mitä maailmalla tehtiin. Yliopiston rahoitustilanne oli myös silloin nykyistä parempi, ja laitoksen varoillakin voitiin
matkustaa kongresseihin.
Näitä alkuaikojen pitkäaikaisia vaikuttajia Konnevedellä olivat
Rauno Alatalon ja allekirjoittaneen lisäksi ainakin Pekka Helle,
Hannu Ylönen, Ilpo Kojola, Ilkka Mäkelä, Jukka Jokela, Johanna
ja Tapio Mappes, Markku Kuitunen, Jouni Taskinen, Jukka Suhonen, Osmo Rätti, Jyrki Pusenius, Pirkko Siikamäki, Matti Hovi
ja toki monia muita. Usein nähtyjä vieraita olivat Rauno Alatalon
entiset työtoverit Uppsalasta, Arne Lundberg ja Jonas Höglund,
jotka hyvin sujuvasti liittyivät aseman monta kertaa päivässä kokoon huudettuun tikanheittorinkiin. Yhteishenki oli hyvä.
1990-luvulla tämä alkuaikojen innostus sitten vähitellen tasaantui, tikanheitto jäi ja työskentely muuttui ammattimaiseksi tutkimuksen tekemiseksi samalla, kun tutkimuksen volyymi kasvoi.
Tähän muutokseen toki vaikutti sekin, että Mikko Raatikainen jäi
huonontuvan terveytensä takia eläkkeelle 1993 ja Rauno Alatalo
nimitettiin uudeksi ekologian ja ympäristönhoidon professoriksi. Näin koko ”Konneveden jengi” koki tulleensa vakiintuneeksi
osaksi yliopistoyhteisöä. Joukon työ palkittiin vuonna 2000, kun
evoluutioekologia pääsi yhdeksi Suomen Akatemian rahoittamista huippututkimusyksiköistä. Oma tuntumani on, että evoluutioekologian huippututkimusyksikön juuret ovat vahvasti Konneveden
tutkimusaseman alkuaikojen innostuksessa ja pioneerihengessä.
Sitä henkeä edelleen kaipaan, vaikka ymmärrän hyvin, että nykyisessä kilpailutilanteessa tarvitaan tiukkaa professionaalista
asennetta tutkimuksen tekemiseen.

The Department of Biology was founded in 1970 with two professors,
Antti Arstila having the chair of cell biology and Pauli Bagge that of hydrobiology. Ecological research and education began in 1972 when Mikko
Raatikainen started as the professor of ecology and environmental management. Professor Veikko Huhta was appointed in 1976 and started
strong research in experimental soil biology. Evolutionary ecology was
greatly boosted when Rauno Alatalo, who had obtained his PhD in Uppsala, Sweden, came to Jyväskylä as a Finnish Academy Junior Scientist
in the early 1980s. At the same time the Konnevesi Research Station
was founded and became an academy of mutual training taken over
by enthusiastic young scientists and students. This was the Konnevesi
spirit - boosted with many darts games. In the early 1990s professor
Raatikainen retired due to his deteriorating health and Rauno Alatalo
became the new professor in ecology and environmental management.
The hectic pioneer spirit evolved to professional scientiﬁc work that was
rewarded in 2000 by the award from the Academy of Finland of the status of Centre of Excellence of Evolutionary Ecology, and subsequently
from 2005 as the Centre of Excellence of Evolutionary Research.

Jussi Viitala
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Kansainvälinen
kesäkoulu 15 vuotta

Elokuussa 2005 järjestetty 15. kansainvälinen kesäkoulu
toi Jyväskylään yli kolmesataa luonnontieteiden opiskelijaa ja nuorta tutkijaa 41 maasta. Ohjelmassa oli 19 kurssia
luonnontieteiden eri aloilta: spektroskopiasta, osittaisdifferentiaaliyhtälöistä, nanotieteestä, uusiutuvasta energiasta,
informaatiosysteemeistä, tietotekniikasta ja ohjelmistotekniikasta. Opettajina toimi 31 näiden alojen huippuasiantuntijaa 12 maasta. Opiskelijoiden ja opettajien antama palaute
kursseista ja monipuolisesta sosiaalisesta ohjelmasta oli
jälleen erittäin hyvää. Se kannustaa kehittämään kesäkoulua
edelleen.
Ajatus kesäkoulun järjestämisestä virisi 1990-luvun alussa pyrkimyksistä tehostaa luonnontieteiden tutkijankoulutusta kansainvälisessä ympäristössä. Korkeatasoinen tutkijankoulutus
haluttiin toteuttaa elokuussa, yliopistojen loma-aikana, jotta Jyväskylään saataisiin opettajiksi alansa huippuja ja opiskelijoiksi
lahjakkaita uransa alussa olevia tutkijoita Suomesta ja ulkomailta.
Lukukausien aikana pienten laitosten on usein vaikea järjestää
monipuolista opetusta ja saada riittävästi opiskelijoita jatkokoulutuskursseille. Kesäkoulun kurssivalikoima on sen sijaan laaja
ja kursseille tulee paljon nuoria tutkijoita myös muista yliopistoista, omien professoreidensa kannustamina, kuulemaan sellaista,
mitä heidän omat yliopistonsa eivät tarjoa. Lahjakkaiden opiskelijoiden kokoontuminen Jyväskylään houkuttelee puolestaan eri
alojen huippututkijoita kesäkoulun opettajiksi. Alkuperäinen idea
laadukkaasta tutkijankoulutuksesta kansainvälisessä ympäristössä kesäaikana on yksinkertainen ja toimiva.
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Kesäkoulun alkuvuosina kurssitarjonta oli suunnattu nimenomaan
tutkijanuransa alussa oleville. Kiinnostuksen kasvaessa ”peruskurssien” rinnalle on tuotu eksoottisempia, uusiin tutkimusaloihin
liittyviä kursseja. Opiskelijoita kiinnostaa myös kesäkoulun monitieteisyys, mahdollisuus suorittaa eri alojen kursseja kesäkoulun
aikana. Erityisesti Itä-Euroopasta tulevat nuoret tutkijat pitävät
puolestaan tärkeänä mahdollisuutta tutustua ja luoda kontakteja
muihin oman alansa ja lähitieteenalojen tutkijoihin. Tämä on ehkä
keskeisin syy siihen, että Itä-Euroopasta tulevien tutkijoiden määrä on kasvanut kesäkoulun alkuvuosista eniten. Kaiken kaikkiaan
kesäkoulu tarjoaa oivallisen kanavan kansainvälisen tutkijankoulutusyhteistyön edelleen kehittämiseen.
Kesäkoulu on saanut vuosien varrella uusia kannattajia ja tutkijoita. Monet valtakunnalliset tutkijakoulut järjestävät ja rahoittavat
alansa tutkijankoulutusta kesäkoulussa. Suomen Akatemia tukee
ulkomaisten tutkijoiden kutsumista opettajiksi ja INTAS Itä-Euroopasta tulevien opiskelijoiden osallistumista kesäkouluun. Kesäkoulu on saanut ja ottanut järjestettäväkseen myös kansainvälisten tieteellisten järjestöjen tutkijankoulutusta. Lisäksi kesäkoulun
yhteydessä Jyväskylässä järjestetään usein tieteellisiä konferensseja ja workshopeja.
Kesäkoulussa on järjestetty viidentoista vuoden aikana yli 200
kurssia. Opiskelijoita näillä kursseilla on ollut yhteensä lähes
4000 ja opettajia yli 400. Koulutuksen laatuyksiköksi kesäkoulu
on valittu kaksi kertaa.

The Jyväskylä Summer School
15 years
The Faculty of Mathematics and Science and the Faculty of
Information Technology organized the Jyväskylä Summer
School for the 15th time in August 2005. Following the tradition, the 15th Summer School offered 19 courses in several different themes. The main themes were: Spectroscopy
(Chemistry), Partial Differential Equations (Mathematics),
Nanoscience (Physics), Renewable Energy, Information Systems, Mathematical Information Technology, and Software
Engineering.
At the Summer School, in total, 31 respected researchers from 12
different countries gave lectures to 324 advanced undergraduate
students, graduate students, and post-docs. The students represented 41 different nationalities, the Finnish students being the
largest group. Most of the foreign students came from Ukraine,
Russia, Germany, Poland, Romania, Lithuania, and Italy.
The lecturers’ and students’ feedback concerning the courses and
the social program of the Summer School was extremely positive.
Especially, the high quality and interdisciplinary teaching as well
as the large number of courses and social events were appreciated. In addition, the possibility for academic, professional and
social networking in a multicultural environment was considered
as of outmost signiﬁcance. Networking can be seen as one of the

central reasons for the increase in the number of students from
New Independent States (NIS) of the former Soviet Union attending the Summer School.
The original idea of the Summer School, in the beginning of the
1990s, was to enhance the quality of researcher training in the
ﬁeld of natural science. The aim was to bring together respected
researchers and gifted students from Finland and abroad during
the semester break. The simple idea of high quality teaching in an
international environment has been successful.
In the last 15 years, there have been more than 200 Summer
School courses. More than 400 lecturers have been teaching
the courses and almost 4000 students have attended them. The
Summer School has also gained, for example, the support of a
number of graduate schools, the Academy of Finland and INTAS.
The Summer School has been chosen two times as a national
centre of excellence in university teaching. Additionally, according to the feedback, most of the Summer School students would
deﬁnitely attend the Summer School again and they would also
recommend the School to their friends.
Johanna Hakulinen
Matti Pylvänäinen
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Mistä huiput on tehty?
Akatemiaprofessori Olli V. Lounasmaa lausui aikanaan, että huippututkimusyksiköitä ei tehdä vaan ne syntyvät. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehdään kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta monilla aloilla. Evoluutioekologia, ydin- ja materiaalifysiikka, matemaattinen analyysi ja virologian tutkimus ovat saavuttaneet Suomen Akatemian huippututkimusyksikköaseman; myös
nanotieteet, vesistötieteet sekä orgaanisen ja fysikaalisen kemian tutkimus ovat menestyneet erinomaisesti monissa kansainvälisissä
arvioineissa. Pyysimme näiden alojen edustajia kertomaan lyhyesti, mihin tämä menestys perustuu. Mistä huippututkimus syntyy?

Akatemiaprofessori Rauno Alatalo: - Perimmäisenä tekijänä oli
ehdoton halu kehittää omaa tutkimustamme niin, että sillä olisi
merkitystä tieteenalamme kehitykseen. Ulkomailta etsittiin taustatiedot ja uudet menetelmät, sillä tieteemme taso oli Suomessa
heikko vielä 1980-luvulla. Suomen Akatemia tarjosi lopulta mahdollisuudet kansainvälisesti merkittävän tutkimuksen toteuttamiselle, ja me olimme erittäin valmiita käyttämään tätä tilaisuutta
1990-luvulla.
Professori Jaana Bamford: - Huippututkimus perustuu hyviin
aineellisiin ja henkisiin resursseihin. Ajantasainen laitteisto, innostava tutkimusympäristö ja hyvinkoulutettu tutkija-aines ovat
huippututkimuksen perusta. Tämä vaatii rahoittajataholta pitkäjänteisyyttä ja näkemystä löytää mahdollisimman objektiivisen
kansainvälisen arvioinnin kautta tutkimuksen huiput. Tutkijoilta se
edellyttää joskus äärimmäisyyksiinkin menevää motivoitumista ja
kurinalaista keskittymistä tuottaviin löydöksiinsä omalla tieteenalallaan. Omia tutkimustuloksia pitää osata ja uskaltaa verrata
kansainväliseen kärkeen ja ottaa myös oppia rakentavasta arvostelusta. Sivuraiteille ei saa jäädä liian pitkäsi aikaa ja laadusta
ei voi tinkiä. Kuitenkin tieteentekemisestä saa ja pitääkin nauttia!
Muuten ei synny hyvää.
Professori Roger Jones: - Vesistötieteiden korkeatasoisen tutkimuksen taustalla Jyväskylässä ovat motivoituneet ja innovatiiviset tutkijat, jotka ovat onnistuneet luomaan innostavan tutkimusympäristön. Pyrimme käyttämään uusimpia tutkimusmenetelmiä
ja -teknologioita, jotka on usein “lainattu” muilta aloilta, pureutuaksemme uusista näkökulmista vesistötieteiden ajankohtaisiin
kansainvälisiin tutkimusaiheisiin. On muistettava, että vesistötieteiden perustutkimuksen keskeisisillä kysymyksillä on usein suuri
yhteiskunnallinen merkitys. Järvet ja joet ovat hyvin merkittävä
yhteiskunnallinen ja taloudellinen voimavara maailmanlaajuisesti
ja erityisesti tietenkin Suomessa.
Professori Pekka Koskela: - Matemaattisen analyysin vahva asema ja menestys Jyväskylässä perustuu alan vahvalle perinteelle
Jyväskylässä. Suomalaiset matemaattisen analyysin tutkijat ovat
aina tehneet laajaa kansainvälistä yhteistyötä, mikä on tuonut
tutkimukseen uusia tuulia. Aiempi vahva tutkimus Jyväskylässä
on houkutellut avoimiin virkoihin erinomaisia hakijoita, ja heitä on
niihin myös palkattu. Näin Jyväskylään on saatu ryhmä innostuneita ja lahjakkaita tutkijoita, joiden tutkimusintressit ovat riittävän
lähellä toisiaan.
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Professori Jouko Korppi-Tommola: - Se syntyy uskosta omiin
ideoihin ja pitkäjänteisestä työstä. Se edellyttää, että ideasi houkuttelevat tekijöitä, siis jatko-opiskelijoita, oman alan ja myös
toisen tieteenalan tutkijoita sekä kotimaassa että ulkomailla.
Yhteistyöllä saavutetaan parhaat tulokset, tämän lienevät kiihdytinfyysikot, muurahaiset ja mehiläisetkin huomanneet. Tärkeää
on myös, että ryhmässä vallitsee hyvä henki ja että on olemassa
aktiivinen yhteys muutaman kansainvälisesti tunnustetun ryhmän
kanssa.
Professori Kari Rissanen: - Huippututkimus syntyy määrätietoisesta ja uusia tutkimusideoita hyväksikäyttävästä, korkeaan osaamiseen ja ammattitaitoon perustuvasta, intellektuaalisesti vapaasta ja innostuneiden tutkijoiden suorittamasta
(perus)tutkimuksesta.
Professori Juha Äystö: - Mielestäni tärkein tekijä ydin- ja kiihdytinfysiikan menestykseen on ollut muutaman henkilön täydellinen
sitoutuminen tämän alan tutkimuksen edistämiseen ja tekemiseen Jyväskylässä sen lisäksi, että olemme onnistuneet rekrytoimaan erinomaisia opiskelijoita ja nuoria tutkijoita. Omaperäinen
tutkimuslaitteiden kehitystyö ja vaativien, riskinottoa vaativien
tutkimuskohteiden valinta on ollut ehdoton edellytys tieteelliseen
menestykseemme. Taustalla tärkeinä ja välttämättöminä tekijöinä
ovat olleet hyvä peruskoulutus, vahva kansainvälinen yhteistyö
ja rahoittajien (yliopisto ja Akatemia) pitkäaikainen sitoutuminen
verraten kalliin ja kokeellisesti vaativan alan tukemiseen. Olemme myös pitäneet huolen siitä, että soveltavaa tutkimusta on
huomioitu riittävästi.
Matti Pylvänäinen

From what is top research born?
Academy professor Olli V. Lounasmaa once said that a centre of excellence in research is not made, it’s born. The research in the
Faculty of Mathematics and Science is internationally famous in many areas. Evolutionary ecology, nuclear and accelerator physics,
material physics, mathematical analysis, and virology have all reached the status of Finnish Academy research centres of excellence.
In addition, nanoscience and aquatic research, as well as organic and physical chemistry, have been very successful in international
evaluations. We asked the representatives of these research areas to say a little about what this success is based upon. From what is
top research born?
Academy Professor Rauno Alatalo (evolutionary research):
- The fundamental prerequisite for scientiﬁc success in evolutionary research was an absolute determination to develop our own
research in such a way that it would be inﬂuential on the development of our research area. The background information and
new methods were gathered from abroad, since the level of the
research was still quite weak in Finland in the 1980s. In the end,
the Finnish Academy provided the means for internationally signiﬁcant research to be developed and we were more than ready
to use that opportunity in the 1990s.
Professor Jaana Bamford (virology): - Top research is based on
good material and mental/spiritual resources. Up-to-date equipment, an inspirational research community and a well-educated
body of researchers, are the foundations for top-level research.
This requires, from the ﬁnancers, long-term commitment and
vision that facilitates identiﬁcation of the top research through
objective international evaluation. From researchers, it requires
sometimes extreme motivation and disciplined concentration on
productive ﬁndings in their own research area. One has to know
how, and also have courage, to compare ones own results with
the international top research and also be able to learn from constructive criticism. One should not stay on the periphery for too
long and one should not compromise as to quality. However, doing research should also be enjoyable! Otherwise nothing good
will emerge.
Professor Roger Jones (aquatic research): - High quality research in Aquatic Sciences at Jyväskylä depends on its motivated
researchers developing innovative ideas within a stimulating environment. We try to apply the latest methods and technologies,
often “stolen” from other ﬁelds, to provide novel insights into current international issues in aquatic science. We also recognise
the close link between fundamental research in aquatic science
and its social relevance, especially in Finland where lakes are
such an important social and economic resource.

Professor Kari Rissanen (organic chemistry): - Top research is
a result of basic research that is determined, applies new ideas, is based on a high level of knowledge/skill and professional
competence, is intellectually free, and carried out by enthusiastic
researchers.
Professor Jouko Korppi-Tommola (physical chemistry): - It is
born from the trust in one’s own ideas and from persistent work.
It requires that your idea makers, meaning postgraduates and
researchers, also come from other areas, both from Finland and
abroad. The best results are achieved by cooperation; this is
known to nuclear physicists and ants and bees alike. It is also
important that the group has a good spirit and that an active connection exists with a few internationally acknowledged research
groups.
Professor Juhani Äystö (nuclear and accelerator physics): - In
my opinion, in addition to the successful recruitment of students
and young researchers, the most important factor in the success
of nuclear and accelerator physics has been the complete commitment of a few people to develop and advance these research
areas in Jyväskylä. The unique development of research equipment and the choice of demanding and even risky research topics
has been a fundamental prerequisite to our scientiﬁc success. In
the background, the correct basic education, strong international
cooperation, and the long-term commitment of funders to support (university and Finnish Academy) the fairly expensive and
empirically demanding area have been important, or even necessary, factors. We have also paid sufﬁcient attention to the applied
sciences.
Matti Pylvänäinen

Professor Pekka Koskela (mathematical analysis): - The strong
position and success of mathematical analysis in Finland is
based on a strong local tradition. Finnish mathematical researchers have always cooperated internationally, which has brought a
breath of fresh air to the research. Strong previous research has
attracted excellent applicants to apply for open positions and they
have also been hired. In this way we have brought talented and
enthusiastic researchers to Jyväskylä, whose research interests
are close enough to that of each other.
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Interdisciplinary
nanoscience research
in Jyväskylä
Interdisciplinary nanoscience combines knowledge of physics, chemistry and biology. The Nanoscience Center (NSC)
was started in 2000 to strengthen coherence in research,
infrastructure and nanoscience education. The new NSC
building was planned and constructed for interdisciplinary
research. The scientists and students from different ﬁelds
are forced to meet daily in common research laboratories,
ofﬁces and coffee room.

The NSC is very active in international collaboration, including
such efforts as several on-going EU, Finnish Academy and Tekes
R&D projects with other universities and companies. The NSC
is also coordinating the new national graduate school of nanosciences. The international Jyväskylä Summer School is an important part in arranging special courses in nanosciences. For
students with the appropriate B.Sc. background, there is an international multidisciplinary M.Sc. program.

The history of nanoscience in Jyväskylä dates back to the 1980s.
The Physics of small systems has been the most important direction in the condensed matter physics programme since the late
1980s. The programme started with a theoretical and computational study of atomic clusters and expanded, later on, to experimental nanophysics and theoretical research into semiconductor
quantum dots. At the same time, the chemistry of supra-molecules, together with low-temperature chemistry, became the new
focus of the Department of Chemistry. Also at this time, the Department of Biology started molecular biology and biotechnology,
with the important areas of research being molecular recognition
and viruses.

What is nanoscience?

Today, the focus of the nanoscience research in Jyväskylä is
functional molecular systems and devices. Here the expertise
in nanoscience, supramolecular chemistry, nano- and molecular electronics, femtosecond molecular dynamics, nanotubes,
viruses, as well as theory and the modelling of atomic clusters,
are all combined to make scientiﬁc breakthroughs. The NSC
research facilities comprise of a clean room (up to class 100),
SEMs for e-beam writing, UHV evaporators, sputtering, reactive
ion beam etchers, scanning probe microscopes, FCS, confocal
microscopes, femtosecond lasers, an ion beam, X-ray crystallography, NMR, and a virus laboratory. New equipment to be purchased in 2006 includes a supercomputer and a scanning near
ﬁeld microscope.
Nanoscience Spearheads in Finland
The nanoscience spearhead domains in Finland, as
identiﬁed by the committee on the development of
nanoscience, are nanomaterials, nanoelectronics and
-photonics, and nanobiotechnology. The committee
proposed that research prerequisites in nanoscience
and -technology in Finland will be strengthened, especially in these spearhead domains. [Nanoscience
spearheads in Finland. Committee on the development of nanoscience. Reports of the Ministry of Education, Finland 2005:39]
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”1) Research and technology development at the atomic, molecular and macromolecular levels, in the scale of approximately 1 –
100 nanometer range; 2) Creating and using structures, devices
and systems that have novel properties and functions because
of their small and/or intermediate size; 3) Ability to control and
manipulate on the atomic scale” [U.S. National Nanotechnology
Initiative. NSF.]
“A tree is successfully making devices that use the light, and
convert this light into electronic energy and move it around to a
position where it can be turn into chemical energy. And the inputs
are not sand and aluminium, but air, water, and some light – all
common to the biosphere. This is all very cheap because it’s not
bulky, it doesn’t consume a lot of energy, and the capital equipment that it consists of can be made using the same process.”
[K. Erich Drexler]
The nanometer-scale research has brought physicists, chemists
and biologists together to combine their expertise, as well as the
state-of-the-art facilities created in the different ﬁelds, to make
scientiﬁc and technological breakthroughs.
Matti Pylvänäinen

Secrets of
nanocatalysis
unfolding
Ultraﬁne metal nanoparticles are active and selective catalysts for
several important reactions but their functions at the atomic scale
are often poorly known. Computational research carried out at the
Department of Physics and at the Nanoscience Center has led to
new insights on the oxidation mechanisms, activity towards ammonia synthesis and selective C-C and C-H bond activation promoted by gold, palladium, ruthenium and nickel “nanocatalysts”.
Docent Hannu Häkkinen has studied for several years the role of
oxide-supported gold and palladium clusters in the catalytic oxidation of carbon monoxide in collaboration with groups in Georgia
Institute of Technology (Atlanta, USA), TU Munich and Fraunhofer
IWM (Freiburg, Germany). The most recent results highlight the
novel properties of clusters with size of just about 10 atoms. Gold
clusters can catalyze a reaction between carbon monoxide (CO)
and molecular oxygen (O2) at a very low temperature of –120 C
via a charge-transfer mechanism that weakens oxygen-oxygen
bonds in O2. Palladium clusters, on the other hand, completely
dissociate molecular oxygen and store the oxygen atoms inside
the cluster by forming a nanosized palladium-oxide crystal. The
energy cost of breaking the oxygen molecule as well as of the
subsequent reaction between stored O atoms and a CO molecule
adsorbed on the palladium-oxide nanocrystal is only about half
of what is needed for larger palladium particles routinely used in
commercial catalytic converters.

ning tunneling microscopy measurements it was found that for
ethylene decomposition on a nickel surface the step-edge effect
is more pronounced for the C-C bond breaking than for the C-H
bond breaking, and thus the steps play an important role in bond
breaking selectivity.
The new insights given by computer simulations and highly
sophisticated experiments on ultraﬁne particles point now to a
novel class of “nanocatalysts”, where the active particles are so
small that “everything is surface” and the chemistry is dictated by
quantum mechanical interactions between the particle and the
reactant molecules. In the future it might be possible to design
new metal nanocluster catalysts that are optimized for maximal
activity, sensitivity and selectivity for wanted reactions.
SCIENCE 307 (2005) 403
SCIENCE 307 (2005) 555
NATURE MATERIALS 4 (2005) 160
NATURE MATERIALS 5 (2006) 44

During her stay in Technical University of Denmark in the group
of Prof. J.K. Nørskov Dr. Karoliina Honkala has theoretically studied ammonium synthesis over the supported Ru nanoparticles
under industrially relevant conditions. She has also investigated
catalytic bond breaking selectivity over the stepped Ni catalysts.
Both works are joint projects between the state-of-the-art experiments and computational modeling.
On the basis of density functional calculations of adsorption energies of the reactants, intermediates and products, activation energies of the elementary steps, and of the shape of the Ru catalyst
nanoparticles, a kinetic model was formulated. This model was
used to calculate the rate of ammonia synthesis. The calculated
rates were very close to the measured ones. This is the ﬁrst time
when reaction rates of a complicated catalytic process have been
predicted solely from the quantum mechanics.
The reactivity of catalytic surfaces is often dominated by very active low-coordinated atoms such as step-edge sites. Very little
knowledge is available for the role of the step edges on selectivity in reactions having multiple reaction pathways. From the
interplay between quantum mechanical calculations and scan-
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Koulutuksella ja
tutkimuksella tietä
uusiutuvalle energialle
avulla. Lämpöä tuotetaan paikallisesti myös polttoainepumppujen katoksen päällä asennetuilla aurinkokeräimillä. Loppu lämpö on puujätteistä tuotettua lämpöä, joka tuotetaan Viitasaaren
lämpölaitoksessa ja siirretään kaukolämpöverkon kautta. Suurin
osa sähköstä on Jyväskylän Rauhalahden voimalassa tuotettua
puusähköä, mutta sähköä tuotetaan myös paikallisesti kahdella
erityyppisellä tuuliturbiinilla sekä terassin katoksen muodostavilla
läpinäkyvillä aurinkopaneeleilla. Läpinäkyvien aurinkokeräinten
ja näin monipuolisen UE-teknologioiden integroinnin osalta kyseessä on ensimmäinen demonstraatio Suomessa.
Saarijärvellä toteutettiin kolme demonstraatiota. Keskuskoulun
katolle rakennettiin UE-ohjelman opiskelijaprojektina aurinkosähköjärjestelmä käyttäen markkinoiden uusimpia ja korkeimman
hyötysuhteen paneeleita. Jyväskylän AMK:n Luonnonvarainstituuttiin hankittiin yhteisesti biokaasureaktori ja biodieselin valmistuslaitteisto. Niitä käytetään erityisesti koulutuksessa, mutta
myös tutkimuksessa.

Uusiutuvan energian, UE-ohjelman suunnittelu aloitettiin
Jyväskylän yliopistossa kesällä 1999 ympäristötieteiden
osastolla kontribuutiona Suomen uusiutuvan energian edistämisohjelman ja ilmastostrategian toteutukseen. Rahoitus
hankittiin EU:n rakennerahastoista, Keski-Suomen kunnilta
ja yrityksiltä. Ohjelma käynnistyi tammikuussa 2003 matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alaisena sisältäen
erilliset monitieteiset koulutus-, demonstraatio- ja tutkimusohjelmat. UE-ohjelman toiminnassa on mukana 16 yksikköä
viidestä tiedekunnasta.
UE-ohjelman näkyvin toimintamuoto vuonna 2005 oli tekniset
demonstraatiot, joita käynnistettiin useita ja jotka saivat runsaasti
julkista huomiota erityisesti paikallisessa, mutta myös valtakunnallisessa mediassa.
Tärkein suurta yleisöä varten toteutettu demonstraatio oli Viitasaaren uusi ABC-asema, joka rakennettiin käyttämään pelkästään uusiutuvia energialähteitä. UE-ohjelma vastasi paikallisen
energiantuotannon sekä asemalle rakennetun UE-infokeskuksen
toteuttamisesta osaksi UE-ohjelman opiskelijaprojekteina. Infokeskuksesta voi paikallisesti tai verkon kautta lukea perustietoja
käytetyistä UE-teknologioista sekä reaaliaikaisia energiantuotantotietoja. Pääasiallinen lämmön lähde sekä tilalämmitykseen
että lämpimän käyttöveden tarpeisiin on järvilämpö eli järveen
varastoitunut aurinkolämpö, joka hyödynnetään lämpöpumpun
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Jyväskylän yliopiston tiloihin rakennettiin kaksi demonstraatiota.
Kemian laitoksen katolle asennettiin tuuliturbiini ja aurinkosähköpaneelikenttä tuottamaan sähköä vedyn erottamiseksi elektrolyysillä vesijohtovedestä. Tuotettua vetyä käytetään kevytauton
prototyypin polttoaineena. Projektissa tutkitaan vedyn elinkaarta
valmistuksesta liikennekäyttöön. UE-ohjelman laboratorioon Vaajakoskella asennettiin tyhjiöputkikeräimet aiemmin UE-ohjelman
opiskelijaprojektina asennettujen tavanomaisten tasokeräinten
rinnalle, jolloin voidaan tutkia näiden kahden aurinkokeräintyypin
eroja. Lisäksi Vaajakosken laboratorioon asennettava stirlingkone saapui ja se otetaan käyttöön pellettikäyttöisen rakennuskohtaiseksi tarkoitetun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen
kehittämisprojektissa vuonna 2006.
Kaikki yllämainitut demonstraatiot toimivat paitsi yleisinä demonstraatioina myös teknisen tutkimuksen ja koulutuksen välineinä. Myöskin sosioekonomisia UE-tutkimushankkeita oli useita.
Vuonna 2005 päättyi YK-yhteistyöhanke, jossa selvitettiin Costa
Rican bioenergiaresurssien suuruutta ja käyttömahdollisuuksia
sekä bioenergiaprojektien rahoitusta Kioton ilmastosopimuksen
mekanismien avulla.
UE-koulutus laajeni huomattavasti monien uusien teknisten ja
sosioekonomisten kurssien perustamisen myötä 48 kurssin laajuiseksi. Vuoden lopussa JY:n UE-kurssitarjonta oli laajin kaikista
Suomen yliopistoissa.

Education and
research promote
renewable energy
The planning of the RE programme began in summer 1999 as a contribution to Finnish renewable energy promotion programme and
climate strategy. The programme ofﬁcially started in January 2003
funded by the European regional development fund and the European social fund, municipalities and private companies. It includes
multidisciplinary education, demonstration and research subprogrammes. The most visible results of the RE programme in 2005
were demonstrations that received considerable attention especially
from local but also from national media.
The main demonstration was the new Viitasaari ABC gas station that was
built to utilize 100% renewable energy. Part of the energy is produced
locally by a lake heat pump, solar collectors on top of the gas pumps,
vertical and horizontal axis wind turbines and transparent solar cells acting as a terrace roof. The balance is coming as wood waste heat from
Viitasaari district heating plant and wood electricity from Jyväskylä power
plant. Three demonstrations were built in Saarijärvi: solar panels on the
roof of a high school and biogas and biodiesel production facilities at Institute of Natural Resources.
Two demonstrations were built on University of Jyväskylä buildings:
vacuum tube solar collectors at the Vaajakoski research station and wind
and solar power plants on Department of Chemistry for production of tap
water based hydrogen for a light vehicle trafﬁc use. All of the demonstrations also act as education and research facilities. In addition, several socioeconomic research projects were carried out, e.g. an UN co-operation
project for Costa Rica bioenergy assessment. Many new socioeconomic
and technical courses were established with the result that now our RE
course portfolio is the broadest among universities in Finland.
Ari Lampinen
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Top-Down vai Bottom-Up?
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan lähihistoriassa
näkyvintä ovat 1990-luvulla Ylistönrinteelle ja hieman aiemmin
Mattilanniemeen rakennetut uudet laitosrakennukset. Ne ovat
kiistämättä merkinneet uutta kehitysvaihetta koko tiedekunnassa. Tiedekunnan lähihistoriaan liittyy kuitenkin paljon muitakin,
jopa valtakunnan tiedepolitiikan kannalta merkittäviä hankkeita
ja kehityskulkuja. Uusi kiihdytinlaboratorio ja K130-syklotroni,
Suomen suurin yksittäinen tutkimuslaite, valmistuivat myös
1990-luvun alussa. Tiedekunnan proﬁilia teknologian suuntaan
laajentanut soveltavien luonnontieteiden kehittämishanke toteutettiin seutukunnan tukemana sekin pääosin 1990-luvun alussa.
Samaan aikaan aloitettiin myös mm. kansainvälinen kesäkoulu
sekä ympäristötieteiden ja -teknologian kehittämishanke. Hieman myöhemmin, 1990-luvun puolivälissä aloitettiin kalabiologian ja vesialan tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen.
Vuosituhannen vaihteessa käynnistettyjä hankkeita ovat mm.
nanotieteen ja -teknologian kehittämishanke sekä uusiutuvan
energian tutkimus- ja koulutushanke.
Yhteistä tiedekunnan kehittämishankkeille on, että ne ovat kaikki
tiedeyhteisön omasta piiristä lähteviä ruohonjuuritason ”bottomup” -hankkeita. Niiden vahvuutena on vahva näkemys sekä tieteen
tulevasta kehityksestä että yhteiskunnan tarpeista yhdistyneenä
osaamiseen ja sitoutumiseen ja sen myötä hankkeiden toteuttajiin,
tekijöihin. Tiedekunta ammentaa voimavaransa ruohonjuuritason
innovatiivisuudesta ja aktiivisuudesta. Alhaalta, ruohonjuuritasolta
lähtevien hankkeiden heikkous on eittämättä epävarmuus ylätason
suostumuksesta ja tuesta. Jos ylätaso on vastaan tai vaikka vain
neuvoton, hankkeiden toteuttaminen vaikeutuu ja voi pahimmillaan
kaatua kokonaan. Toisaalta, jos ruohonjuuritason hankkeille saadaan
ylätason suostumus ja tuki, niiden menestymisen mahdollisuudet
ovat hyvät. Tämä ala- ja ylätason vastakkaisuus ja ylätason suostumuksen hankkimisen vaikeus liittyy, tavalla tai toisella, poikkeuksetta
myös tiedekunnan lähihistorian hankkeisiin. Miten luovuus ja byrokratia voidaan sovittaa yhteen?
Kansainvälinen kesäkoulu on hyvä esimerkki onnistuneesta ruohonjuuritason hankkeesta. Kesäkoulu järjestettiin koemielessä ensimmäisen kerran elokuussa 1991. Siitä lähtien ideaa ja kesäkoulua on
kehitetty menestyksellisesti tiedekunnan, jopa kahden tiedekunnan
voimin. Rehtorikin on rahoittanut kesäkoulua sen jälkeen, kun kesäkoulu valittiin koulutuksen laatuyksiköksi ja yliopisto sai ministeriöltä
laatuyksikkörahoitusta. Viidentoista vuoden ja kahden laatuyksikkökauden jälkeen yliopisto on saanut kesäkoulusta enemmän kuin on
sijoittanut siihen. Se ei sinänsä ole ongelma, koska kesäkoululla on
muita tukijoita. Hämmentävää sen sijaan on, että kesäkoulu koetaan
yliopiston johdossa yhä vääränä kansainvälistymisenä. Syy on kyllä
selvillä; kesäkoulun ”tuotokset” eivät ole yliopiston virallisten kansainvälistymiskriteereiden mukaisia. Kaikesta huolimatta, ja ehkä juuri sen
takia ruohonjuuritasolta voimansa ammentava kesäkoulu kasvattaa
suosiotaan ja niittää mainetta vuodesta toiseen. Eivätkä ulkomaiset
vieraat lakkaa ihmettelemästä, kuinka kesäkoulu on mahdollinen ja
kuka sen keksi.
Toiseksi esimerkiksi perustason toiminnan kohtaamista vaikeuksista
ja samalla uupumattoman työn tuottamasta menestyksestä käy hyvin
tiedekunnan tutkimustoiminta. Tiedekunnan ensimmäiset professorit
olivat kaikki kansainvälisiä tiedemiehiä, ja heidän myötä yliopisto sai
1960-luvun puolivälissä kansainvälisesti suuntautuneen tiedekunnan.
Opettajia valmistava seminaari muuttui sananmukaisesti yliopistoksi.
Tieteellisen toiminnan tavoitteet asetettiin heti korkealle, kansainvä-
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liselle tasolle: rakennettiin huippututkimuslaite ”pienoissyklotroni”,
lähetettiin väitöskirjojen tekijät ulkomaisiin huippulaboratorioihin ja
otettiin tavoitteeksi julkaista tutkimustulokset hyvissä kansainvälisissä sarjoissa. Tavoitteista ei tingitty edes öljykriisin ja sitä seuranneen
laman aikana 1970-luvulla, ei myöskään 1990-luvun laman aikana,
kun tutkimuslaitteet uhkaavasti vanhenivat käsiin. Vakavin uhka pitkäjänteiselle tutkimustyölle tuli 1990-luvun alussa yliopiston sisältä.
Silloisen johdon mielestä pitkäjänteinen tutkimustyö ei ollut enää
muodikasta. Kiistatta kansainvälisesti korkeatasoiset tutkimukset
leimattiin elämänkaarensa loppuvaiheessa oleviksi ”auringonlaskun
aloiksi”, jotka tulosjohtamisen ja yliopiston edun nimissä oli raivattava
muodikkaampien alojen tieltä. Kun yritykset kilpistyivät kerta toisensa
jälkeen tiedekuntien vastustukseen, yritettiin eliminoida tiedekunnat,
”top-down”-politiikan esteet ja ”bottom-up” -politiikan vahvimmat linnakkeet. Tämän yrityksen kaatoi lopulta yliopiston hallitus, tiedekuntien dekaanit, eikä pitemmälle
sillä erää menty.
Korkeatasoiselle tutkimukselle,
muun muassa välttämättömille
tutkimuslaitehankinnoille
oli
myöhemminkin 1990-luvulla
vaikea saada yliopiston johdon
tukea. Tiedekunnan yliopiston
talousarvioon esittämät laitehankintamäärärahat torjuttiin
kerta toisensa jälkeen, koska ”Opetusministeriö ei ollut
sellaisia esityksiä pyytänyt”.
Tieteelle onneksi Opetusministeriössä ja Suomen Akatemiassa oivallettiin pitkäjänteisen
tutkimustyön ja ajanmukaisten tutkimuslaitteiden merkitys
suomalaiselle innovaatiojärjestelmälle. Pitkän tien päähän tultiin, kun
Suomen Akatemia valitsi evoluutioekologian, ydin- ja kiihdytinfysiikan
sekä matemaattisen analyysin tutkimuksen yliopiston huippuyksiköiksi. Se avasi myös yliopiston johdon silmät näkemään yliopiston etu
uudella tavalla. Se ei tarkoita sitä, että yliopiston historian eittämättä
tutkimuskielteisin aikakausi olisi peruuttamattomasti ohi. Yliopiston
johto on yhä tulosjohtamisen logiikkansa vanki.
Nanotieteen ja -teknologian kehittämishanke sekä uusiutuvan energian tutkimus- ja koulutushanke edustavat parhaimmillaan eri alojen
tutkijoiden piiristä lähtenyttä uutta luovaa poikkitieteellistä tutkimusja koulutusyhteistyötä. Esimerkiksi nanotieteessä se on merkinnyt
voimavarojen omaehtoista suuntaamista uudelleen tieteellisesti ja
teknologisesti kiinnostavaan kohteeseen. Parasta mitä tiedekunta
on voinut ja voi tehdä, on tukea kaikin mahdollisin keinoin tällaista
innovatiivisuutta, sitoutumista ja tekemisen meininkiä. Hallinnollisilla
päätöksillä vastaavaa innovatiivisuutta ja sitoutumista ei aikaansaada. Aloitteellisuus on temmannut mukaansa tutkijoita myös muista
yliopistoista ja synnyttänyt kokonaan uusia yhteistyöverkostoja. Suomen Akatemia, Tekes ja Opetusministeriö tukevat tätä kehitystä nyt
omilla ohjelmillaan. Silti monet ulkopuoliset tutkijat ja asiantuntijat,
saati sitten hallintovirkamiehet, hämmästelevät kuinka nanotieteen
nopea kehitys ja eri alojen tutkijoiden yhteisen NanoScience Centerin
synty Jyväskylään ovat mahdollisia ilman, että ensin olisi perustettu
erillis- tai muu laitos, kirjoitettu sille johtosääntö ja nimitetty johtoryhmä. Menevätkö tulosjohtamisen opit uusiksi? Tiedekunnan historia
osoittaa, että mitkä tahansa rajat voidaan murtaa ja pahimmatkin
esteet ylittää määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työllä.
Matti Pylvänäinen

The Faculty is committed to
the promotion of high level
research and education
The establishment of the Faculty of Mathematics and Natural
Science forty years ago started a new era in the history of
The University of Jyväskylä. The professors recruited to set
up the new chairs, departments and the faculty were all international scientists. Perhaps we can’t say that the internationalization of the University was based entirely upon these
things, but it is fair to say that the University did get a new
faculty with international relations and standards. This was
the beginning of a self-organizing process for science research and education at the University, and soon the basis for
high quality research in the ﬁelds of mathematical analysis,
nuclear physics, structural chemistry, and ecology was also
founded. The ﬁrst cyclotron was constructed in the basement
of the former Nisulankatu laundry, international cooperation
started to work, and PhD students started to be sent to wellknown international universities and laboratories in order to
get the best possible training. Much has happened since that
time, but, nonetheless, the areas of strong research continue
to prevail and ﬂourish more than ever.
It took almost twenty years until the ﬁrst department building was
constructed in the Mattilanniemi area and the Department of Mathematics was able to move from the old Sammonkatu storehouse. Indeed, more than thirty years were needed before the other
department buildings were completed in the Ylistönrinne area,
and the departments then able to move there. Today, the JYFL
accelerator laboratory, with the new cyclotron, is one of the major

infrastructures of European nuclear physics research/education.
The NanoScience Centre created for the multidisciplinary study
of nanosciences was completed in 2004 and, since that time, it
has been furnished with state-of-the-art research facilities. Among
other things, the Centre provides the Faculty with excellent facilities and working environments in which high quality research can
be achieved. The science laboratories have become attractive to
scientists abroad as well as to science students all over Finland:
annually, almost 400 foreign researchers visit the laboratories.
In addition, the Jyväskylä Summer School, held every summer,
gathers more than 300 students and lecturers from all over the
World.
During the past forty years, the Faculty has launched several programmes designed to enhance education and research in the new
developing areas, such as information technology, environmental
science, and nanotechnology. In the late 1980s, a development
programme in applied sciences was started in order to promote
those areas or research and education important to regional development. As such, mathematics and science teacher education
have frequently been focussed on in order to provide high quality
teachers that would meet the needs of Finnish schools. The international summer school, initiated in the early part of 1990, has
also been very successful in promoting international doctoral training and student exchange. While launching new programmes,
the Faculty has always maintained its proﬁle as an institute committed to the promotion of high quality research and education in
the strong areas of the Faculty.
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Luonnon
monimuotoisuutta
suojellaan monitieteisesti
Tutkimukseni painopistealoja ovat biodiversiteettitutkimus, eliömaantiede, luonnonsuojelubiologia sekä maisema- ja
yhteisöekologia. Ekologia on tiede, joka tutkii eliöiden levinneisyyttä ja runsautta sekä vuorovaikutuksia jotka vaikuttavat levinneisyyteen ja runsauteen. Soveltava ekologia puolestaan on ekologista tutkimusta, joka tuottaa tietoa ihmisen käytännöllisen tiedon tarpeen tyydyttämiseksi. Yhteistä soveltavan ekologian alan kysymyksille on se, että vaikka
yksittäiset vastaukset voivat olla ekologisia, kokonaisratkaisut ovat korostetusti monialaisia. Ratkaisuissa poikkeuksetta nousevat esiin sekä ekologiset, taloudelliset että sosiaaliset kysymykset, kestävän kehityksen kolme aspektia.
Esimerkiksi luonnonsuojelussa peruslähtökohta on ekologinen, tarve suojella lajeja ja niiden elinympäristöjä, mutta
suojelun toteuttamisessa taloudellinen tehokkuus sekä yleinen hyväksyttävyys ovat myös keskeisiä seikkoja.
Olen viimeaikaisissa tutkimuksissani pyrkinyt yhdistämään ekologisen tiedon luonnonvarojen käytön suunnitteluun ja tehnyt
monitieteistä yhteistyötä erityisesti ympäristötaloustieteen alalla. Tutkimusryhmäni kanssa olen tutkinut mm. metsien monimuotoisuuden suojelun taloudellisesti järkevää toteuttamista ja
lajien elinympäristövaatimusten yhdistämistä metsäsuunnittelun
käytäntöihin. Yhteiskunnan kannalta on suotavaa, että suojelu
toteutetaan siten, että asetettu suojelun tavoitetaso saavutetaan
pienimmillä mahdollisilla kustannuksilla. Monimuotoisuuden kustannustehokas suojelu tarkoittaa siis sitä, että suojeluun käytettävissä olevilla voimavaroilla saavutetaan korkein mahdollinen
suojelun taso. Vaikka kustannustehokkuuden perusajatus on selkeä, sen toteuttaminen käytännössä ei ole helppoa. On kyettävä
tarkastelemaan samanaikaisesti, miten eri suojelutoimet vaikuttavat monimuotoisuuteen ja mitkä ovat niiden kustannukset. Lisäksi
erilaisten tavoitteiden yhdistäminen ja samanaikainen huomioiminen on vaatinut sellaisten optimointityökalujen kehittämistä, joilla
voidaan etsiä ratkaisumahdollisuuksien suuresta joukosta paras
vaihtoehto.
Tulosten mukaan ekologisia ja taloudellisia tavoitteita on hyvä
käsitellä yhtä aikaa optimaaliseen ratkaisuun pääsemiseksi.
Ensinnäkin lajien elinympäristövaatimusten yhteensovittaminen
taloudellisten tavoitteiden kanssa on kannattavinta tavoitteita
yhdistävällä suunnittelulla. Lajilähtöisellä lähestymistavalla on
kuitenkin rajoituksensa siksi, että toisaalta vain hyvin rajallisesta
määrästä lajeja on olemassa riittävän tarkkaa sovellettavissa olevaa tietoa metsäsuunnittelun näkökulmasta ja toisaalta hyvin monen tavoitteen sisällyttäminen osaksi suunnitteluprosessia tekee
siitä kohtuuttoman raskaan. Siksi olemme pyrkineet löytämään
sellaisia lajeja, jotka toimisivat monimuotoisuuden sateenvarjoina, eli lajeja, joiden elinkykyisyys alueella heijastaisi monimuotoisuuden säilymistä laajemminkin. Sateenvarjolajeja luonnehtivat
suuret elinpiirit ja riittävän väljät elinympäristövaatimukset siten,
että ko. lajin esiintymät kattavat myös muiden suojelua kaipaavien lajien esiintymiä. Toiseksi suojeltavien metsäkohteiden valinta perustuen ekologisen ja taloudellisen tiedon yhdistämiseen
optimointilaskelmissa johtaa huomattaviin kustannussäästöihin
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verrattuna aluevalintaan, joka tehdään käyttäen pelkästään
ekologisia tai puhtaasti taloudellisia kriteerejä. Näin ollen taloudellisen tiedon yhdistäminen ekologiseen tietoon johtaa myös
ekologisesti parempaan ratkaisuun kuin pelkän ekologisen tiedon
varassa tehty luonnonsuojelualuesuunnittelu, koska syntyneillä
kustannussäästöillä voidaan suojella uusia alueita.
Tulevissa tutkimuksissani pyrin edelleen monitieteisesti ja monimittakaavaisesti lähestymään luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ongelmia. Teoreettisemmasta näkökulmasta tutkimukseni
pureutuu elinympäristöjen rakenteen, pinta-alan ja tuottavuuden
merkitykseen lajiston koostumukselle ja monimuotoisuudelle.

Multidisciplinary
biodiversity research
Emphasis in my research is on biodiversity issues including
biogeography, conservation biology as well as landscape and
community ecology. Applied ecology seeks practical solutions to
ecological problems. These solutions inherently involve ecological and socio-economic aspects. For example, quest for conservation of biodiversity stems from ecological needs to protect species and their habitats, but cost-efﬁciency and social acceptance
of conservation actions are also essential.
I my recent research, I have tried to incorporate ecological knowledge into management of natural resources, and I have carried
out multi-disciplinary work especially with environmental economists. We have studied how to maintain biodiversity in managed

forests in an ecologically and economically sustainable way,
and we have developed methods and optimization procedures
to combine multiple objectives in forest management planning
situations. Ecological objectives include, for example, maximizing
species coverage within a forest reserve network or maintaining
viable populations of a focal species.
In my future research I will continue to address the question of
biodiversity maintenance from multi-scale and multi-disciplinary
perspective. From a theoretical point of you the focus in my research is on the effect of area, resource availability and habitat
heterogeneity on species richness and composition in ecological
communities.
Mikko Mönkkönen

FT Mikko Mönkkönen nimitettiin soveltavan ekologian professoriksi 1.8.2005
alkaen. Mönkkönen on aiemmin toiminut
Oulun yliopistossa erilaisissa tutkimus- ja
opetustehtävissä, viimeksi 2003-2005 yliintendenttinä.
Dr. Mikko Mönkkönen was nominated
to the Professorship in Applied Ecology
starting 1. 8. 2005.
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Solubiologian
tutkimuksen
uudet kohteet
Solun ulkokalvo koostuu lipideistä ja proteiineista. Lipidit muodostavat kalvomaisen kaksoiskerroksen, johon proteiinit ovat
uppoutuneet. Perinteisen mallin mukaan proteiinien ja lipidien on
ajateltu liikkuvan vapaasti kalvon tasossa. On kuitenkin todettu,
että solukalvolla on alueita, joiden lipidikoostumus poikkeaa ja
että monien kalvoproteiinien liikkuminen on rajoittunutta. Yksi
syy tähän on, että suuri osa kalvoproteiineista sitoutuu solun sisäiseen proteiinisäikeistöön, solutukirankaan. Esimerkiksi solun
tarttumiseen käytettävien kalvoproteiinien osalta solutukirankaan
sitoutumisella on tärkeä merkitys tarttumisen vahvistamisessa.
On arveltu, että ilman solutukirankaan sitoutumista tarttumisreseptorit helposti irtoaisivat kalvosta solun ulkopuolisten voimien
vaikutuksesta. Solutukirangalla on myös tärkeä merkitys proteiineja ja lipidejä sisältävien rakkuloiden kuljetuksessa solukalvolle
ja sieltä solun sisään. Monet signaalivälitysproteiinit ovat riippuvaisia solutukirankaan tarttumisesta, koska solutukiranka auttaa
organisoimaan signaalivälityksessä tarvittavia komponentteja
lähelle signaalireseptoreita.
Tutkimusryhmäni käyttää monipuolisesti solubiologian, molekyylibiologian, biokemian ja rakennebiologian menetelmiä tutkiakseen
solukalvon reseptoreiden ja solutukirangan vuorovaikutuksia.
Olemme viime vuosina selvittäneet kahden solun tarttumis- ja
signaaalireseptorin ja solutukirangan aktiinisäikeisiin liittyvän proteiinin, ﬁlamiinin, välisen kompleksin atomitason rakenteen röntgenkristallograﬁan avulla. Nämä rakenteet kertovat yksityiskohtaisesti, mitkä proteiinien atomit osallistuvat vuorovaikutukseen
ja antavat viitteitä siitä, miten vuorovaikutusta voidaan säädellä
solutasolla. Esimerkiksi integriini-tarttumisreseptorin ﬁlamiiniin
sitoutuvassa kohdassa on useita aminohappoja, joita voidaan
fosforyloida. Rakenteemme ennustaa, että fosforylaatio estäisi integriinin sitoutumisen ﬁlamiiniin. Tutkimuksen seuraavana
haasteena on mm. selvittää, missä olosuhteissa tämä fosforylaatio tapahtuu ja mikä vaikutus sillä on integriinin toimintaa solussa.
Tässä tutkimuksessa selvitetystä atomirakenteesta on suurta
apua, sillä sen perusteella voidaan proteiineihin tehdä mutaatioita, jotka esimerkiksi estävät fosforylaation tai muuten estävät
toiseen proteiiniin sitoutumisen.
Jari Ylänne
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Jari Ylänne nimitettiin solubiologian professoriksi 1.3.2005 alkaen.
Jari Ylänne was nominated to the professorship in cell biology
starting 1.3.2005

New targets in
cell biology research
The outer membrane of cells in composed of lipids and proteins.
The lipids form a bilayer where proteins are embedded. The traditional liquid mosaic model implies that both proteins and lipids
diffuse freely in the plane of the membrane, but it has came clear
that there are membrane domains with different lipid constitutions
and the diffusion of many membrane proteins is restricted. One
of the reasons for this is that many membrane proteins are anchored to the intracellular ﬁbrous protein network, cytoskeleton.
For instance, cell adhesion receptors need to be attached to
the cytoskeleton in order to tolerate the extracellular forces that
would othervice detach the receptors from the membrane. The
cytoskeleton has also an important function in the transport of
protein containing lipid vesicles to and from the membrane. Many
signalling cascades are dependent on the cytoskeleton to keep
the signalling components close to the membrane receptor.
My research group uses cell biological, molecular biological,
biochemical and structural methods to study the interaction of
plasma membrane receptors and the cytoskeleton. Recently we
have managed to resolve two atomic level structure of protein
complexes between cell adhesion and signalling receptors and
an actin cross-linking protein ﬁlamin. We used protein crystallography to solve these structures. The structures reveal in detail
which atoms are involved in the interactions and give clues how
they can be regulated. For instance, the ﬁlamin interaction site
of an integrin adhesion receptor contains several amino acid
residues that can be phosphorylated in the cell and the structure
predicts that phosphorylation would prevent the interaction. The
next challenge of our research is to ﬁnd out when and where in
the cells does this phosphorylation take place and what does it do
for the function of the integrin receptor. The atomic structure will
help us to design mutations in the proteins that allow us to study
these questions.

Oikukas virus
Virustutkimus on johtanut sellaisten soluille elintärkeiden toimintojen kuten DNA:n kahdentuminen, geenien ilmentyminen
ja proteiinien valmistus selvittämiseen. Tulevaisuudessa viruksia hyödynnetään varmasti myös nanoteknologiassa, sillä
ne ovat hyvä esimerkki itsekokoontuvasta koneistosta.
Tutkimusryhmäni on noin kymmenen viimeisen vuoden aikana
tutkinut monimutkaisia bakteereja infektoivia pallomaisia viruksia, joiden erikoisominaisuutena on biologinen kalvo. Siten ne
muistuttavat tiettyjä eläinviruksia. Malleina käytämme PRD1- ja
Bam35-viruksia, jotka infektoivat ihmisille patogeenisia bakteereja.
PRD1-virus on erittäin hyvin karakterisoitu, mm. sen kolmiulotteinen rakenne on selvitetty röntgendiffraktion avulla. Eräs malliviruksemme, PM2, infektoi meribakteeria ja toinen, SH1, arkkeja. Olemme määrittäneet näiden virusten genomiset sekvenssit ja tämän
lisäksi sekvensoineet kaikki tunnetut Tectivirus-perheen jäsenet
(PRD1 on perheen prototyyppi). Sekvenssivertailut tämän perheen
sisällä sekä PRD1:n ja adenoviruksen kuoriproteiinien rakenteiden
analyysi ovat muuttaneet näkemystä virusten evoluutiosta. Uuden
käsityksen perustella PRD1-, adenovirus, Mimivirus sekä Iridoviridae-, Phycodnaviridae-, Asfarviridae- ja Ascoviridae-heimojen
jäsenet ovat lähtöisin yhteisestä kantamuodosta.
Suomen Akatemian virustutkimuksen huippuyksikkö (2006―2011)
koostuu neljästä tutkimusryhmästä: professori Jaana Bamford (Jyväskylän yliopisto), PhD Sarah Butcher (Helsingin yliopisto), PhD
Roman Tuma (Helsingin yliopisto) ja akatemiaprofessori Dennis
Bamford (Helsingin yliopisto). Huippuyksiköllä on korkeatasoinen
ja tiivis kansainvälinen ja kotimainen yhteistyöverkosto. Pääasiallisin yhteistyö tapahtuu röntgenkristallograﬁassa (professori David
Stuart, Oxfordin yliopisto).
Äskettäin neljän Å:n tarkkuudella määrittämämme PRD1-viruksen
kolmiulotteinen rakenne ja viruksen pitkäaikainen geneettinen
analysointi ovat nostaneet tämän viruksen yhdeksi rakenteellisesti
parhaimmin tunnetuksi virussysteemiksi. Molekyylimassaltaan (66
MDa) se on suurin biologinen rakenne, joka on ratkaistu röntgendiffraktion avulla, ja ainoa, jolla on biologinen kalvo. Aion hyödyntää
kolmiulotteista rakennetta tulevaisuudessa viruksen kokoamisen
ja DNA:n pakkauksen mekanismien tutkimuksessa. PRD1 toimii
mallina muille isoille viruksille, kuten herpes ja vaccinia ja mahdollisesti myös adenovirukselle. Suurten, monimutkaisten virusten
DNA:n pakkausmekanismit ovatkin tämän hetkisen tutkimukseni
painopistealue. Olemme äskettäin kehittäneet metodin, jonka avulla viruspartikkeliin voidaan koeputkessa pakata viruksen oma nukleiinihappo ja valmistaa tällä tavoin infektiivisiä viruksia. Pakkausmekanismin ymmärtäminen mm. mahdollistaisi tulevaisuudessa
sellaisten estäjämolekyylien kehittämisen, jotka interferoivat tämän
elinkierrossa tärkeän vaiheen kanssa. Tällaiset estäjämolekyylit
ovat potentiaalisia viruslääkkeitä.
Jaana Bamford

Professori Jaana Bamford nimitettiin molekyylibiologian professoriksi 1.1.2006 alkaen. Hän on Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen yhteisen virustutkimuksen huippuyksikön varajohtaja.
Professor Jaana Bamford was nominated to the professorship
in molecular biology starting 1.1.2006. She is the Deputy Director of the Virus Research Centre of Excellence shared by the
University of Helsinki and the University of Jyväskylä.

Mutable virus
Viruses have played an essential role in working out central cellular
functions such as replication, transcription, translation, transport
pathways etc. In future the advent of nanoscience and nanotechnology
novel applications of viruses will certainly emerge because of the need
to understand self-assembling systems.
My group has, during the last ~10 years, studied large isometric bacterial
viruses, infecting a variety of hosts, as models for large dsDNA viruses. Our
model viruses are unique featuring an internal membrane similar to some
eukaryotic viruses. Our models are PRD1 and Bam35 infecting Salmonella
enterica and Bacillus thuringiensis, respectively, both potential human pathogenic bacteria. PRD1 has been studied in great detail. Its structure has been
revealed by a series of X-ray crystallographic and electron microscopic studies. PM2 infects an obscure marine bacterium and SH1 archaeal organisms.
The genome sequences of all these model viruses have been determined by
us. The main foci of the research have been in virus-host cell interactions,
viral nucleic acid packaging and structures of viral proteins and virions. In
addition, genome-wide analyses of the members in the family Tectiviridae
(PRD1 being the prototype) and comparison of PRD1 with adenovirus have
yielded surprising new results changing our view on virus evolution. Based
on the analysis of the coat protein folds, the PRD1-adenovirus lineage could
further be expanded to Iridoviridae, Phycodnaviridae, Asfarviridae, Ascoviridae and Mimivirus suggesting a common ancestor for these viruses.
The Virus Research Centre of Excellence (2006―2011) is a consortium of
four research groups: Professor Jaana Bamford (University of Jyväskylä),
Dr. Sarah Butcher (University of Helsinki), Dr. Roman Tuma (University of
Helsinki) and Academy professor Dennis Bamford (University of Helsinki). It
has expertise in genetics, microbiology, biochemistry, biophysics, structural
biology and virus evolution and taxonomy. We have built up a vital network
of collaborations with international and domestic investigators. One of our
main areas of collaboration is in X-ray crystallography (Prof. David Stuart,
Oxford University, UK).
The recent determination of the 3-D crystal structure of the entire PRD1
virion (down to ~4Å) together with the long term genetic analyses of its genome have probably made PRD1 one of the best characterized complex
virus systems. By molecular mass PRD1 is the largest (66 MDa) biological
assembly solved by X-ray crystallography so far and the only one with an
intact biological membrane. The available 3-D structure of PRD1 will further
be utilized in analysing the assembly and DNA packaging mechanisms as
applicable models for large dsDNA viruses such as herpes- and vaccinia
virus and possibly for adenovirus. DNA packaging of large complex viruses is
the mainstream of my current research. We have developed an in vitro packaging system, which will further be utilized in more detailed characterization
of this important assembly step.
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Hybridimateriaalien
kemiasta uusi suunta
Hybridimateriaalikemian professuurin tarkoituksena on tukea
kemian kehittymistä ja linkittymistä nanotieteisiin entistä tukevammin. Hybridimateriaalien käsite on varsin laaja: se käsittää
mm. biologis-kemiallisten, orgaanis-epäorgaanisten, polymeeri- ja organometalliyhdisteiden kemiaa. Pääpaino on uusien
yhdisteryhmien syntetiikassa ja toisaalta supramolekulaaristen
yhdisteiden itsejärjestäytymisen ja sitä myötä heikkojen vuorovaikutusten tutkimuksessa. Tutkimuksen motivaatio tulee nanotieteiden tarpeista: tarkoituksena on luoda itsejärjestäytyviä molekyylijärjestelmiä, jotka esimerkiksi johtavat sähköä tai joilla on
optisesti mielenkiintoisia ominaisuuksia. Lisäksi modernit nanotieteiden tutkimusmenetelmät mahdollistavat järjestäytyneiden
yksiköiden kuvantamisen ja tutkimuksen nanometriskaalalla
tuoden uutta tietoa yksiköiden ominaisuuksista myös materiaalitieteiden kannalta.
Oma tutkimukseni perustuu supramolekyylien syntetiikkaan ja
rakennekarakterisointiin sekä niiden itsejärjestäytymis- ja kompleksointiominaisuuksien tutkimukseen. Aiempi tutkimukseni tarjoaa hedelmällisen pohjan yhteistyölle muiden nanotieteilijöiden
kanssa Nanoscience Centerin uusissa ja ajanmukaisissa tiloissa, joihin kuluu myös hyvin varustettu synteesikemian laboratorio sekä rakennetutkimusta tukeva, ajanmukaisesti varusteltu
röntgendiffraktiolaboratorio. Uutena tutkimuslinjana tulevat olemaan pinnoille järjestäytyvät funktionaaliset molekyylit, joiden
ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa modernin synteesikemian
keinoin tai esimerkiksi kompleksointiominaisuuksia hyödyntämällä.
Maija Nissinen

Maija Nissinen nimitettiin hybridimateriaalien kemian, erityisesti
synteesikemian professoriksi 1.1.2006 alkaen.
Maija Nissinen was nominated to a professorship in chemistry, especially hybrid materials synthetics chemistry starting 1.1.2006
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Self-assembling
multifunctional
molecules
The purpose of the professorship of hybrid materials is to support the development and collaboration of chemistry towards
nanoscience. The concept of hybrid materials is quite broad
including great variety of very different areas of chemistry, e.g.
biologically oriented chemistry, organic-inorganic chemistry,
polymer chemistry and organometallic chemistry. The main
emphasis of the professorship is in the synthesis and characterization of novel compounds and on the other hand in the
research of self-assembly and interactions of supramolecular-based compounds. The motivation of the research arises
from the needs of nanoscience: The goal is to produce self-assembling molecular assemblies, which, for example, conduct
electricity or have interesting optical properties. In addition, the
modern research methods of nanoscience allow the visualization and research of nanometer scale assemblies bringing new
information about their properties also in the material science
point of view.
My own research is based on the synthesis and structural
chemistry of supramolecular compounds as well as their selfassembling, self-organization and complexation properties and
weak interactions affecting these phenomena. My earlier research provides an excellent basis for fruitful collaboration with
other nanoscientists in the up-to-date facilities of Nanoscience
Center including well-equipped laboratories of synthetic chemistry and X-ray diffraction. Important research goal in the future
is to synthesize multifunctional molecules capable of organizing themselves as layers on different types of surfaces and
simultaneously performing other tasks, such as complexation,
conformational change or further organization to yet larger assemblies.

Opettajankoulutus on
yhteinen asiamme
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on valtakunnallisesti tärkeä biologian, fysiikan, kemian ja matematiikan
opettajien kouluttaja. Se kantaa yhteiskunnallista vastuutaan tuottamalla ammattitaitoisia matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajia peruskouluihin, lukioihin, muihin keskiasteen oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin.
Fysiikan, kemian ja matematiikan opettajia on koulutettu
tiedekunnan toiminnan alkuvaiheista lähtien, ja muutama
vuosi sitten aloitettiin myös biologian opettajien koulutus.
Noin joka neljännellä tiedekunnassa valmistuvasta maisterista on nykyisin aineenopettajan pätevyys.
Opettajankoulutus palvelee tiedekunnan päämääriä monin tavoin. Opettajat ovat tärkeässä asemassa innostaessaan kouluissaan oppilaitaan luonnontieteiden ja matematiikan pariin ja
sitä kautta myös opiskelijoiksi laitoksillemme. He myös levittävät opettajantyönsä kautta luonnontieteellistä maailmankuvaa,
mikä on tärkeää tieteenalojemme asemalle ja arvostukselle
yhteiskunnassa. Tässä suhteessa myös luokanopettajat ovat
saaneet lisää vastuuta, sillä vuonna 2005 fysiikka ja kemian
tulivat alakouluissa omiksi oppiaineikseen. Luokanopettajien
valmiuksista selviytyä tästä opetuksesta on syytä kantaa huolta, sillä luokanopettajankoulutukseen valikoituu varsin vähän
eksakteista luonnontieteistä kiinnostuneita opiskelijoita. Tiedekunnan laitokset tekevät yhteistyötä Opettajankoulutuslaitoksen
kanssa luokanopettajien luonnontieteiden opetuksessa, ja tiedekunnassa on myös etsitty ja ehdotettu uusia koulutusratkaisuja luonnontieteistä kiinnostuneiden luokanopettajaopiskelijoiden
määrän lisäämiseksi.
Opettajankoulutuksen opiskelijamäärät ovat herkkiä työmarkkinoiden muutoksille. Matemaattis-luonnontieteellisen koulutuksen saaneiden yleinen työllisyystilanne on ollut viime vuosina
hyvä, ja tämän takia tiedekunnalla on ollut vaikeuksia saavuttaa
opettajankoulutuksen määrätavoitteitaan. Eri oppiaineissa on
otettu hiljattain käyttöön opettajankoulutuksen suoravalinta,
joka on osoittautunut hyväksi tavaksi rekrytoida motivoituneita
opiskelijoita. Sen avulla toivotaan opiskelijamäärän vakiintuvan
tavoitteiden mukaiselle tasolle.

Tiedekunnan rooli opettajankoulutuksessa on suuri, sillä suurin
osa opettajaksi koulutettavan opinnoista tapahtuu sen laitoksilla
omien oppiaineiden parissa. Pedagoginen ja didaktinen koulutus annetaan sivuaineopintoina Opettajankoulutuslaitoksella ja
opetusharjoittelussa Normaalikoulussa. Eri koulutuksenantajien
yhteistyötä on edistetty viime vuosina määrätietoisesti, ja tämän
kolmikantatyön myönteiset vaikutukset alkavat jo näkyä monin
tavoin. Tavoitteena on saada koulutuksesta yhtenäinen kokonaisuus, jonka eri osien merkitys ja yhteydet toisiinsa näkyvät
opiskelijalle selkeinä ja antavat hänelle oikean kuvan opettajan
ammatin monipuolisista haasteista. Tavoitteena on myös tehdä
siirtyminen ainelaitosten oppisisältöihin keskittyvästä ja luonnontieteen ajattelutapaan perustuvasta opiskelusta kasvatustieteen toisenlaiseen maailmaan ja ajattelutapaan opiskelijalle
helpommaksi. Tämä kulttuurishokki on ollut luonnontieteellisten
aineiden opettajankoulutuksen ikuisuusongelma.
Viime vuonna tehty valtakunnallinen opettajatarpeen kartoitus
osoitti, että matematiikan ja luonnontieteiden opettajista on pulaa. Tiedekunta on omalta osaltaan ratkaissut tätä ongelmaa
paitsi tehostamalla omaa opettajankoulutustaan myös toteuttamalla valtiovallan erityisohjelmia. Yhdessä Avoimen yliopiston,
Opettajankoulutuslaitoksen ja Normaalikoulun kanssa toteutettu
opettajien muunto- ja pätevöittämiskoulutus on toiminut tehokkaasti ja on saanut osakseen paljon huomiota ja kiitosta. Moni
epäpätevänä toiminut opettaja on saanut sitä kautta lisää ammattitaitoa ja pätevöittävän tutkinnon ja moni diplomi-insinööri
itselleen uuden ammatin. Tällaista lisäkoulutusta on syytä edelleen jatkaa.
Jukka Maalampi

The Faculty of Mathematics and Sciences is an important
teacher education unit nationwide. About every fourth of the
masters graduated in the Faculty has acquired teacher qualiﬁcation in chemistry, mathematics or physics, more recently also
in biology. Typically a qualiﬁcation in three subjects is required
for school teachers’ positions. The teacher training is organized
in collaboration with the Department of Teacher Education and
the teacher training school Norssi. Collaboration with these
educational units has strengthened in recent years and it has
had positive effects on the unity of the teacher education as a
whole. According to a recent study, the lack of qualiﬁed teachers of mathematics and excact sciences in Finland still exists.
The Faculty will bear its responsibility in solving this problem by
educating professional and motivated new teachers.
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Muilun tie
kemian opiskelijasta
kemian opettajaksi
Opiskelin Jyväskylän matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuosina 1982―1989. Aloitin aikanaan opinnot Helsingin yliopistossa, mutta perhetilanteen vuoksi siirryin jatkamaan
opintoja Jyväskylässä. Siirtyminen tapahtui tuolloin melko kivuttomasti. Jouduin tosin muodollisesti hakemaan Jyväskylän yliopistoon uutena opiskelijana, mutta yliopistoon sisälle pääsyn jälkeen
kaikki Helsingissä tehdyt suoritukset hyväksyttiin korvaaviksi suorituksiksi. Pystyin siis jatkamaan opintoja suoraan siitä, mihin ne
Helsingissä olivat jääneet.
Kun siirryin suuresta yliopistosta pieneen yksikköön, minusta oli
alussa outoa ja hieman kiusallistakin huomata, että täällähän
minut tunnetaan ja tunnistetaan. Opettajat, professorit ja lehtorit
tervehtivät käytävällä, millaista ihmettä ei kyllä aikaisemmin ollut
tapahtunut. Pian siihen kuitenkin tottui ja olo opiskelijana alkoi
tuntua mukavalta.

Helena Muilu, FL toimii nykyisin Jyväskylän normaalikoulun
yläkoulun rehtorina.

Olin kerännyt opiskelumotivaatiota kolmen vuoden ajan hoitamalla lapsiani, ja kun siirryin vaippakemiasta kemian opintojen
pariin tein opintojani kuin virkanainen, siis kahdeksasta neljään.
Sain kemian laudaturin valmiiksi kahdessa vuodessa ja opintojeni
loppuvaiheessa sain kemian laitokselta assistentin äitiyslomasijaisuuden, joka muuttui sitten päätoimisen tuntiopettajan pestiksi kolmeksi vuodeksi. Tuona aikana huomasin, että oikeastaan
pidän melko paljon opettamisesta, joten päätin lähteä auskultoimaan, toisin sanoen suorittamaan aineenopettajan pedagogisia
opintoja.
Opetusharjoittelun aikana minulle vahvistui käsitys, että haluan
tehdä opettajan työtä nuorten kanssa. Niinpä päädyin harjoitteluvuoden jälkeen kemian ja fysiikan opettajaksi Jyväskylän normaalikouluun. Tämä koulu on opettajalle hyvin antoisa työpaikka
erityisesti siitä syystä, että siellä saa tehdä opetustyötä monenlaisten oppijoiden kanssa. Yläkoulun murrosikäiset ovat oma
haasteellinen joukkonsa, ja opetuksessa korostuu ennen kaikkea
mielenkiinnon säilyttäminen luonnontieteiden opiskeluun. Lukiolaisten kanssa toimii jo enemmän tiedonjakajana, ja opettajaksi
opiskelevien harjoittelijoiden kanssa saa yhdessä pohtia kemian
ja fysiikan oppimiseen sekä nuorten kasvuun liittyviä kysymyksiä.
Viimeinen työurani muutos tapahtui viisi vuotta sitten, kun siirryin
työskentelemään yläkoulun rehtorina. Joskus mietin, millaisia
valmiuksia opintoni matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ovat antaneet tätä tehtävää varten, onhan tämänhetkinen
työnkuvani aika kaukana kemian ja fysiikan sisällöistä. Olen huomannut, että sisällöt eivät olekaan ne olennaisimmat, olennaisinta
on kyky oppia uutta. Opiskelutaitoja sain harjoitella monin tavoin
opiskellessani matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa,
ja niitä taitoja tarvitsen joka päivä tässäkin työssä.
Helena Muilu
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Uusia epäorgaanisia
pysyviä radikaaleja
Yksi molekyylien elektronirakennetta kuvaavien teorioiden peruspilareista
on oletus siitä, että elektronit pysyvissä kemiallisissa yhdisteissä esiintyvät
aina pareittain. Tästä luonnollisesti seuraa, että parittomia elektroneja sisältävät molekyylit, radikaalit, ovat yleensä epäpysyviä, erittäin reaktiivisia
yhdisteitä. Vaikka pysyvien ja pitkäikäisten radikaalien tutkimuksen historia alkaa 1800-luvun lopusta, merkittäviä edistysaskelia epäorgaanisten,
pääryhmien alkuaineista koostuvien pysyvien radikaalien valmistamiseksi
on otettu vasta viimeisinä vuosikymmeninä. Tämä johtuu suurimmaksi
osaksi siitä, ettei pääryhmien alkuaineilla ole käytettävissä sitoutumiseen
samaenergisiä, osittain miehitettyjä d-orbitaaleja. Pääryhmien alkuaineiden muodostamat yhdisteet ovat lisäksi erityisen alttiita reaktioille elektroneja vastaanottavien ja luovuttavien yhdisteiden kanssa. Huolimatta näistä vaikeuksista tunnettujen pääryhmien alkuaineiden radikaalien määrä
on kasvanut runsaasti viime vuosina.
Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella epäorgaanisen materiaalikemian
tutkijakoulussa tehdyssä väitöskirjatyössä tarkasteltiin pääryhmien alkuaineiden radikaaliyhdisteitä sekä kokeellisin että teoreettisen kemian menetelmin. Tutkimuksessa onnistuttiin karakterisoimaan useita uusia pysyviä
epäorgaanisia radikaaleja, joiden molekylaarisia ominaisuuksia analysoitiin lisäksi elektronin paramagneettiseen resonanssispektroskopiaan ja
laskennalliseen kvanttikemiaan perustuvien menetelmien avulla. Lisäksi
työssä tutkittiin perustilaltaan singlettidiradikaloidisten kalkogeeninitridiyhdisteiden elektronirakenteita teoreettisilla menetelmillä. Tutkimuksessa
saaduilla tuloksilla on merkitystä syntetisoitujen radikaaliyhdisteiden soveltamisessa käytännön sovelluksissa, kuten molekyyleihin perustuvissa
magneeteissa tai paramagneettisissa ohutkalvoissa. Tutkimusprojekti
toteutettiin yhteistyössä Oulun ja Calgaryn yliopistojen kanssa, ja sitä
rahoittivat epäorgaanisen materiaalikemian tutkijakoulun lisäksi Helsingin
Sanomain 100-vuotissäätiö sekä Suomen Akatemia.
Heikki Tuonosen väitöskirja ”Epr Spectroscopic and Quantum Chemical
Studies of Some Inorganic Main Group Radicals” tarkastettiin 2.12.2005
Jyväskylän yliopistossa.

Novel inorganic
main group radicals
The existence of isolable stable radicals presents a clear
contradiction to the classic tenet in chemistry that molecules
with open-shell conﬁgurations are transient or highly reactive
species. Though stable radical chemistry has a long history
dating back to the turn of the 20th century, major advances
in the synthesis and characterization of stable and persistent
inorganic main-group radicals have only been made during
the past few decades. Much to the chemists’ dismay, the
synthesis of main-group radicals is problematical due to the
smaller number of degenerate orbitals present in the complexes of p-block elements as compared to those of transition metals. In addition, main-group molecules with partially
ﬁlled valence orbitals are usually susceptible to association
with either electron donors or acceptors. Despite these obstacles, an ever-increasing number of stable or persistent
odd-electron species of the main-group elements are being
reported in the literature.
A Ph.D. thesis work done in the Graduate School of Inorganic Materials Chemistry at the Department of Chemistry,
University of Jyväskylä examined some novel inorganic main
group radicals using methods from both experimental and
theoretical chemistry. Several of the synthesized radicals
were successfully characterized in the course of this study;
their molecular properties were further analyzed using methods of electron paramagnetic resonance spectroscopy and
computational quantum chemistry. A thorough theoretical
analysis of the electronic structures of some chalcogen-nitrogen diradicaloids was also presented. A detailed understanding of the molecular and electronic structures of these
systems, and the factors which govern them, is essential for
future studies of their usage in various applications such as
molecule-based magnets or paramagnetic thin ﬁlms. The
research, conducted in concert with University of Oulu and
University of Calgary, was funded by the Graduate School
of Inorganic Materials Chemistry as well as the Academy of
Finland and Helsingin Sanomain 100-vuotissäätiö.
Heikki Tuononen defended his Ph.D. thesis ”Epr Spectroscopic and Quantum Chemical Studies of Some Inorganic
Main Group Radicals” on December 2nd in Jyväskylä.

Filosoﬁan tohtori Heikki Tuononen on kotoisin Nurmeksesta. Hän tuli Jyväskylään opiskelemaan
kemiaa 1997 ja valmistui ﬁlosoﬁan maisteriksi 2003 pääaineenaan fysikaalinen kemia. Hän on
aktiivinen kuntosalilla kävijä, joka harrastaa myös piirtämistä, lautapelejä sekä kaikkea Linuxiin
liittyvää. Vuodesta 2001 lähtien Tuononen on työskennellyt tutkijaopiskelijana epäorgaanisen
materiaalikemian tutkijakoulussa. Lukuvuoden 2004-2005 hän toimi Helsingin Sanomain 100-vuotissäätiön apurahalla tutkijana Calgaryn yliopistossa, Kanadassa. Vuoden 2006 alussa Tuononen
aloitti tutkijana Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa “Uusien pysyvien epäorgaanisten pääryhmien alkuaineiden radikaalien valmistus
ja karakterisointi”.

45

NuTeV anomaly and
nuclear parton distributions
The Standard Model (SM) of particle physics is a quantum theory
of the elementary particle interactions that agrees extremely well
with experiments. However, the SM may well be just part of a
more fundamental theory and therefore any differences between
experimental results and the SM predictions might give a hint
about new, beyond-SM, physics.
The NuTeV anomaly, dating back a few years, is related to the
experiment made in the Fermilab laboratory near Chicago. High
energy neutrinos were shot into an iron target and every now and
then a neutrino violently hit a nucleon of an iron nucleus breaking
it apart. The produced shower of particles was then detected and
from such measurements the NuTeV group extracted the value of
the Weinberg weak-mixing angle sin2 θw – one of the fundamental
parameters in the SM. Surprisingly, a considerable deviation from
the SM prediction was observed!
It has proven to be quite difﬁcult to explain this anomaly with beyond-SM physics. The difﬁculty is ﬁnding new particles that would
contribute to the NuTeV result without changing other precisely
measured quantites from their experimental limits. Even if the
anomaly could be explained with new physics, it is still crucial to
carefully check whether the anomaly could be, after all, explained
within the current framework of the SM.
It is well known that the nucleus of an atom consists of protons
and neutrons, nucleons. The bound nucleons are, however, not

identical to their free counterparts. To see the difference, one has
to go deep inside the nucleon where one ﬁnds quarks, gluons
and antiquarks, conventionally called just partons. High energy
lepton-nucleus experiments indicate that the number density
distributions of different partons, the parton distribution functions
(PDFs) of bound nucleons deviate signiﬁcantly from the free
nucleon PDFs. Thus, the ratio between bound and free proton
PDFs, the nuclear correction, differs signiﬁcantly from unity.
It has turned out that the key for unlocking the NuTeV anomaly
may lie just in this difference. Although the free nucleon PDFs are
well known from several experiments, the nuclear PDFs are considerably more uncertain. There is, e.g. a freedom to introduce
mutually different nuclear corrections for up and down quarks
since only their combined, average correction has been determined so far. Indeed, a detailed calculation done in the High Energy Physics theory group at JYFL, shows that by introducing mutually different corrections for up and down quarks which preserve
the known average modiﬁcation and satisfy conservation laws,
one can account for the whole NuTeV anomaly! What makes this
explanation so appealing is that it agrees with the PDF constraints
obtained from other high energy nuclear experiments.
Thus, not forgetting other possible contributions, such as an
asymmetry between strange and anti-strange quark densities
in the nucleon, the NuTeV anomaly may well be on its way out
– within the Standard Model!

Hannu Paukkunen, 25, is a physicist in Jyväskylä. He got his MSc degree
at the end of 2005. He is currently a graduate student at JYFL in the URHIC
(Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions) theory group. Paukkunen continues
the collaboration with doc. Kari J. Eskola, who has been his supervisor since
Paukkunen started as a summer student at JYFL in 2004.“The last 1.5 years
have been a journey to science: Finally reaching such a level in one’s studies
that it has become possible to understand cutting edge problems in particle
physics, has been a pleasure.” Paukkunen describes.
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Kuinka Kivikoskesta
kasvoi kemisti?
Aloitin kemian opintoni
vuonna 1984. Tulin Jyväskylään suoraan varusmiespalveluksesta, ja
opiskelurytmiin tottuminen
vei aikansa. Ensimmäisen
syksyn aikana suoritin kahdeksan opintoviikkoa. Laskin että sillä vauhdilla valmistuminen
kestää vähintään kymmenen vuotta. Tulokseni kuitenkin paranivat, sillä kymmenen vuotta myöhemmin palasin Englannista post
doc -vuoden jälkeen.

I came to Jyväskylä at 1984 and ﬁnished my Ph.D. work (X-ray
structural studies on optically active compounds) at 1993. Since 1995 I have been working for the Finnish Funding Agency for
Technology and Innovation (Tekes). I remember especially the old
but friendly and memorable Kyllikinkatu building where the whole
department - staff and students - worked like a single family. In
Jyväskylä I had a unique opportunity to work with great persons.
Years in the Chemistry department gave me many capabilities,
which are most valuable in my present work.
Jussi Kivikoski

Tiedekunta eli merkittävää muutoksen aikaa 1980-luvulla. Laitokset alkoivat vähitellen muuttaa asianmukaisiin tiloihin. Opintojen alkupuolella saimme yliopistoliikuntaa luontaisetuna kuin
huomaamatta. Kemian laitos sijaitsi vielä Kyllikinkadulla, lisätilat
Tellervonkadulla ja osa ensimmäisen vuoden luennoista pidettiin
Mattilanniemessä. Syksyllä 1984 sähkömiehet tekivät Mattilanniemessä viimeisiä kytkentöjä luentojen alkaessa ja luennoitsijat
opettelivat kolmen päällekkäisen liitutaulun käyttöä. Ylistönrinteellä kasvoi silloin vielä metsää.
Nuoren opiskelijapojan intoa kokeellista kemiaa kohtaan lisäsi
ensimmäinen ilmoittautumisyritys Tellervonkadulla. Se ei onnistunut, koska osasto oli suljettu tulipalon vuoksi: Kari Rissanen,
silloinen erikoistyöntekijä, myöhemmin läheinen työkaverini ja nykyinen orgaanisen kemian professori, oli tehnyt epäonnistuneita
kokeitaan.
Erityisesti mieleeni on jäänyt vanhan kemian laitoksen läheinen
ilmapiiri. Laitoksen kahviossa kohtasivat opiskelijat ja henkilökunta. Keskusteluissa tulivat tutuiksi lapset, perheet ja kokonaiset suvut. Tietoa jaettiin auton ja asunnon hankinnasta, lastenhoidosta
tai vaikkapa veroilmoituksen täyttämisestä. Mikään inhimillinen ei
ollut vierasta. Kemiastakin kyllä puhuttiin riittävästi.
Vanhalla laitoksella röntgenhuone sijaitsi kellarissa ja siellä vietinkin viimeiset vuodet ennen muuttoa Ylistönrinteelle. Huonetta ei
siivottu koskaan. Siivoojat eivät uskaltautuneet sisälle, koska pelkäsivät tukan joko nousevan pystyyn tai lähtevän kokonaan. Käsityksen syntymiseen vaikutti huoneen vakikäyttäjien hiusmalli.
Opiskeluaikana oli tietysti riittävästi erilaisia ekskursioita. Niillä
kuulimme mm. työelämään siirtyneiden kemistien kuvauksia
työnsä sisällöstä. Muistan useasti ihmetelleeni mitä kaikkea kemisti joutuu tekemään. Työelämän kokemukset ovat myöhemmin
opettaneet, että monet työssä tarvittavat taidot eivät sisälly tutkintovaatimuksiin eikä niitä osaa edes kuvitella opiskeluaikana.
Varsinaisen sisällöllisen osaamisen lisäksi erityisen arvokkaita
ovatkin ne valmiudet, jotka opiskeluvuosien kuluessa osin huomaamatta kehittyvät. Kemian laitoksella minulla oli etuoikeus
opiskella ja työskennellä todellisten persoonien kanssa. Nykyisessä hyvin diplomi-insinöörivaltaisessa työympäristössä ei
tunnu yhtään heikolta sanoa, että olen valmistunut Jyväskylän
yliopiston kemian laitokselta.
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Tieteenalat ja oppiaineet
Fields of research and disciplines
BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS ● DEPARTMENT OF BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
Biologia ● Biology
Ekologia ja ympäristönhoito ● Ecology and Environmental Management
Kalabiologia ja kalatalous ● Fish Biology and Fisheries
Limnologia ja hydrobiologia ● Limnology and Hydrobiology
Ympäristötiede ● Environmental Science
Solubiologia ● Cell Biology
Molekyylibiologia ● Molecular Biology
Biotekniikka ● Biotechnology
Kemiallinen biologia ● Chemical Biology
Evoluutiogenetiikka ● Evolutionary Genetics
FYSIIKAN LAITOS ● DEPARTMENT OF PHYSICS
Fysiikka ● Physics
Teoreettinen fysiikka ● Theoretical Physics
Soveltava fysiikka ● Applied Physics
Elektroniikka ● Electronics
KEMIAN LAITOS ● DEPARTMENT OF CHEMISTRY
Kemia ● Chemistry
Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia ● Inorganic and Analytical Chemistry
Fysikaalinen kemia ● Physical Chemistry
Orgaaninen kemia ● Organic Chmistry
Soveltava kemia ● Applied Chemistry
MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS ● DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS
Matematiikka ● Mathematics
Stokastiikka ● Stochastics
Tilastotiede ● Statistics

Tutkijakoulut
Graduate schools
Bioinformatiikan ja rakennebiologian tutkijakoulu * National Graduate School in Informational and Stuctural Biology (ÅA, TY, VTT, HY, TaY, KY, JoY, JY, 6 yrit)
Biologiset vuorovaikutukset tutkijakoulu * Graduate School in Biological Interactions (TY, JoY, JY, KY, OY, ÅA, RKTL)
Bio-orgaanisen kemian ja lääkeainekemian tutkijakoulu * Graduate School in Bioorganic and Medical Chemistry (TY, JY, ÅA, JoY, KY, TTY, TKK,VTT, Wallac Oy)
Energiatekniikan tutkijakoulu * Graduate School in Energy Technology (TKK, JY)
Epäorgaanisen materiaalikemian tutkijakoulu * Inorganic Materials’ Chemistry Graduate Program (JoY, HY, JY, OY, TKK)
Evoluutioekologia tutkijakoulu * Graduate School in Evolutionary Ecology (JY, OY, TY, HY)
Graduate School in Computing and Math. Sciences (JY)
Hiukkas- ja ydinfysiikan tutkijakoulu * Graduate School in Particle and Nuclear Physics (JY, HY, OY, TY, ÅA, HIP)
International Ph.D. Programme in Pulp and Paper Sciences Technology (TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, JY, HY)
Laskennallisen informaatiotekniikan tutkijakoulu * Graduate School in Computational Informatics (HY, TKK, JY)
Laskennallisen kemian ja molekyylispektroskopian tutkijakoulu * Graduate School in Computational and Molecular Chemistry (HY, JY, OY, ÅA)
Laskennallisen virtausdynamiikan tutkijakoulu * Graduate School in Computational Fluid Dynamics (TKK, TTY, LTY, JY, ÅA)
Matemaattisen analyysin ja sen sovellusten tutkijakoulu * Graduate School in Mathematics Analysis and Its Applications (HY, JY, JoY, OY, TKK)
Matemematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulu * (TuY, HY, JoY, JY, OY)
Materiaalifysiikan tutkijakoulu * Graduate School in Material Physics (TKK, HIP, HY, JY, OY, TY, TTY)
Populaatiogenetiikan tutkijakoulu * Graduate School in Population Dynamics (OY, HY, JY, KRP, MTT, Metla)
Stokastikan tutkijakoulu * Graduate School in Stochastics (TY, JY, HY, JoY, VTT)
Tilastollisen informaation, päättelyn ja data-analyysin tutkijakoulu * Graduate School on Statistical Information and Data Analysis SIIDA (HY, HKKK, JoY, JY, OY, TaY, TY, VaY, ÅA, SHH)
Ympäristötieteen ja -teknologian tutkijakoulu * Graduate School in Environmental Science and Technology (JoY, HY, JY, KuY, TTY, OY, ÅA, SYKE, KTL, MTT)
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49

1915
352

1996

9,7
7,4
17,1

RAHOITUS  FUNDING [1000 €]
Budjettirahoitus | Budget funding *
Ulkopuolinen rahoitus | External funding
Yhteensä  Total

* Sisältää vuodesta 2004 alkaen myös kiinteistömenot. Includes the estate cost since 2004.

35
14
23
34
31
89
17
186
429

34
14
20
38
24
85
17
151
383

HENKILÖSTÖ  PERSONNEL
Professorit | Professors
Lehtorit | Lecturers
Yliassistentit | Senior assistants
Assistentit | Assistants
Muut opettajat | Other teaching staff
Tutkimusta avustava henkilökunta | Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta | Administrative personnel
Muu tutkimushenkilökunta
Yhteensä  Total

10
8,6
18,6

27

16

10,9
9,5
20,4

37
15
24
30
28
90
18
190
432

13
9
5

72
41
51
33
18
215

2021
336

1998

7
4
5

33
36
50
22
26
167

2113
502

1997

TOHTORIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN  Ph.D. DEGREES ACCORDING TO MAIN SUBJECT
Bio- ja ympäristötieteet | Biological and environmental sciences
5
Fysiikka | Physics
4
Kemia | Chemistry
Matematiikka | Mathematics
Tietotekniikka | Computer science
Tilastotiede | Statistics
Yhteensä  Total
9

MAISTERIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN  M.Sc. DEGREES ACCORDING TO MAIN SUBJECT
Bio- ja ympäristötieteet | Biological and environmental sciences
40
Fysiikka | Physics
39
Kemia | Chemistry
49
Matematiikka | Mathematics
24
Tietotekniikka | Computer science
12
Tilastotiede | Statistics
Yhteensä  Total
164

OPISKELIJAMÄÄRÄT  NUMBER OF STUDENTS
Kaikki opiskelijat | All students
Uudet opiskelijat | New graduate students

Tilastoja  Statistics 1996-2005

10
11
21

39
16
25
33
30
95
18
200
456

9
5
5
19

59
37
45
21
162

2162
440

1999

10,8
11,4
22,2

39
16
27
30
32
95
23
222
484

10
9
6
1
26

59
36
39
25
159

2276
399

2000

11,9
12
23,9

42
15
28
32
27
96
23
247
510

17
11
7
1
1
37

60
42
60
17
4
183

2424
395

2001

12
13
25

47
21
32
29
27
96
24
264
540

11
5
6
5
1
28

55
32
58
17
8
170

2493
502

2002

12,7
12,8
25,5

47
20
32
29
27
88
22
273
538

11
11
6
3
2
33

72
41
54
20
9
196

2605
529

2003

19,4
15,4
34,8

45
18
29
27
26
67
23
265
500

17
8
8
1
1
35

79
40
41
21
12
193

2588
487

2004

19,9
13,1
33

47
17
35
26
25
62
28
264
504

13
8
2
4
1
28

82
46
37
21
7
193

2673
355

2005

Opiskelijamäärät tiedekunnittain
Number of students according to faculties in 2005

Ylemmät korkeakoulututkinnot tiedekunnittain
MSc degrees according to faculties in 2005

Kokonaisopiskelijamäärä / Total number 15 387

Tutkintojen yhteismäärä / Total number 1346

9%

9%
24
3%

26 %

13 %

15 %

9%
17 %
12 %

14 %
17 %

10 %

12 %

13 %

Tohtorin tutkinnot tiedekunnittain
PhD degrees according to faculties in 2005

Vuonna 2004 julkaistut referoidut tieteelliset artikkelit
Publications in ref. journals in 2004

Tutkintojen yhteismäärä / Total number 109

Julkaisujen yhteismäärä / Total number 1027

8%

9%
19 %

11 %

4%

15 %

9%
17 %

5%

12 %
8%
26 %

12 %
8%

37 %

Humanistinen tiedekunta
Faculty of Humanities
Informaatioteknologian tiedekunta
Faculty of Information Technology

Matemaattis-luonnontieteellinen
tiedekunta Faculty of Mathematics and Science
Science
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Faculty of Social Sciences

Kasvatustieteiden tiedekunta
Faculty of Education

Taloustieteiden tiedekunta
School of Business and Economics

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta
Faculty of Sport and Health Sciences

Muut
Others

Maisterin tutkinnot matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa 2005
MSc degrees in Mathematics and science at the Finnish Universities
in 2005

Tohtorin tutkinnot matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa 2005
PhD degrees in Mathematics and science at the Finnish Universities
in 2005

Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 1573

Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 273

5%

5%

14 %

11 %

27 %

2%
39 %

4%
14 %
6%
19 %
8%

14 %

·
·
·
·

Helsingin yliopisto University of Helsinki
Joensuun yliopisto University of Joensuu
Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä
Kuopion yliopisto University of Kuopio
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7%

17 %

8%

·
·
·

Oulun yliopisto University of Oulu
Tampereen yliopisto University of Tampere
Turun yliopisto University of Turku
Åbo Akademi

TOIMITUS
Harri Högmander, Rauno Julin, Pekka Koskela, Kirsti Peltola, Matti Pylvänäinen, Jukka Rintala, Jussi Valkonen
TILASTOT
Soili Leskinen, Piia Löppönen, Marketta Maukonen, Tuula Paukama, Matti Pylvänäinen,
Paula Sarkkinen, Hannele Säntti-Ahomäki, Eeva-Liisa Tauriainen
KUVAT JA GRAAFIT
Pauli Heikkinen, Reijo Kauppinen, Ari Lehtonen, Paavo Niutanen, Matti Pylvänäinen,
Minja Revonkorpi, Juha Ryhänen, Matti Salmi, Tarja Vänskä-Kauhanen
(Hagit Bergovich, Tom Denham, Marja Flick-Buijs, Daniel Kutner, Andre Veron)
GRAAFINEN SUUNNITTELU
Minja Revonkorpi / Taidea
PAINOPAIKKA
Hetimonex
Jyväskylä, 2006
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Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Faculty of Mathematics and Science
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
Kotisivu ● Homepage: http://www.jyu.ﬁ/science
Puhelin ● Tel: +358 14 260 2200
Fax: +358 14 260 2201
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Department of Biological and Environmental Science
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
Kotisivu ● Homepage: http://www.jyu.ﬁ/bioenv
Puhelin ● Tel: +358 14 260 2230
Fax: +358 14 260 2221

Fysiikan laitos
Department of Physics
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
Kotisivu ● Homepage: http://www.jyu.ﬁ/phys
Puhelin ● Tel: +358 14 260 2350
Fax: +358 14 260 2351

Kemian laitos
Department of Chemistry
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
Kotisivu ● Homepage: http://www.jyu.ﬁ/chem
Puhelin ● Tel: +358 14 260 2500
Fax: +358 14 260 2501

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Department of Mathematics and Statistics
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
Kotisivu ● Homepage: http://www.jyu.ﬁ/maths
Puhelin ● Tel: +358 14 260 2700
Fax: +358 14 260 2701
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