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Matemaattis-luonnontieteellisen teidekunnan
perusta, tieteellinen tutkimus menestyi jälleen
erinomaisesti. Evoluutioekologian tutkija do-
sentti Johanna Mappes sai Suomen Akatemian
tunnustuspalkinnon ja fysiikan professori Päi-
vi Törmä Suomalaisen Tiedeakatemian Väisä-
län palkinnon. Professori Rauno Alatalo nimi-
tettiin jo toisen kerran Akatemiaprofessoriksi.

Tiedekunnan tohtoritutkintojen tavoitteet ovat
professorien lukumäärään suhteuttuna selväs-
ti suuremmat kuin kuin kansainvälisissä huip-
puyliopistoissa tai oman yliopistomme muissa
tiedekunnissa. Tiedekunnasta valmistui 33 toh-
toria ja 196 maisteria. Tohtoritutkintojen ta-
voitetta emme saavuutaneet, mutta maisteri-
tuotannon kasvu, uusien opiskelijoiden vuo-
desta toiseen onnistuva rekrytointi, kansain-
väliset maisteriohjelmat sekä nanotieteiden
vahvistuminen ennustavat tohtorimäärien kas-
vun jatkuvan.

Suuriin tutkintotavoitteisiin pääseminen ja huipputukimuksen sa-
manaikainen ylläpitäminen vaatii kovaa työtä henkilökunnalta. Opet-
tajakunnan lisäksi on korostettava tukihenkilöstön merkitystä lai-
tosten toiminnassa. Laitosten amanuenssit ja osasto- ja toimisto-
sihteerit sekä vahtimestarit ovat omalta osaltaan osallistuneet opis-
kelijoiden ohjaukseen kaikissa asioissa ja olleet luomassa sitä kan-
nustavaa ilmapiiriä, mikä on luenteenomaista tiedekunnallemme.
Kiitän tiedekunnan koko henkilökuntaa erinomaisesti tehdystä työstä.

DEAN’S OVERVIEW

The scientific research, the cornerstone of the
Faculty of Mathematics and Science, was again
acknowledged: Docent Johanna Mappes recei-
ved a price from the Academy of Finland due
to her successful research of evolution ecolo-
gy and professor Päivi Törmä received the Väi-
sälä price from the Finnish Academy of Scien-
ces and Letters. Professor Rauno Alatalo was
appointed, for the second time, as an Acade-
my professor for five years.

Our goals for the number of PhD degrees per
professor are much higher than in top univer-
sities in general and also higher than in any
other faculty of our university. In 2003 196
students finished masters degree and 33 stu-
dents doctors degree. An increase in the num-
ber of Masters degrees, successful recruiting
of new students and new international mas-
ters programs indicate that the number of

doctor degrees will increase closer to our goal of 44.

The education of large number of graduate students and continuing
excellent scientific research is demanding for the whole personnel. I
want to emphasize the importance of office workers and technical
personnel in creating the supporting atmosphere for the students
and researchers. I would like to thank the whole personnel of the
Faculty of Science for the work well done.

DEKAANIN KATSAUS

• Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K-toiminnan) menojen osuus Suomen
bruttokansantuotteesta oli 3,5 % eli noin 4,6 miljardia euroa vuonna 2002.

• T&K-toimintaa rahoitettiin vuonna 2003 valtion budjetista 1,4 miljardilla
eurolla. Yritysten osuus T&K-toiminnan rahoituksesta oli vähän yli 70 %.

• Suomalaisten tieteellisten julkaisujen määrä, n. 7000, oli 0,97 % maailman
kaikista julkaisuista vuonna 2002.

• Tiedekunnan koko budjetti oli 28 miljoonaa euroa vuonna 2003.
Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen osuus oli tästä noin 12 miljoonaa euroa
ja tutkimusrahoituksen osuus kaikkiaan noin 20 miljoonaa euroa, eli 0,4 %
kaikista Suomessa T&K-toimintaan käytetyistä varoista.

• Tiedekunnan tieteellisten julkaisujen määrä vuodessa, n. 350, on 0,5 %
Suomen kaikista ja 0,005 % maailman kaikista tieteellisistä julkaisuista
vuodessa.

• The R&D funding was 4,6 billion euros, 3,5 % of GNP in Finland in 2002
• Public R&D funding is 30 % while funding from private sector is 70 % in

Finland
• The Finnish scientific publications shared 0,97 % (about 7000) of all

publications in the world in 2002
• The total funding of the Faculty was 28 million euros in 2003. Funding

from external resources was about 12 million euros and total funding for
research roughly 20 million euros which means 0,4 % of all R&D funding
in Finland in 2003

• The number of annual scientific publications in the Faculty is about 350
which means 0,5 % of all publications in Finland and 0,005 % of all
publications in the World

Tiedekunta maailmankartalla • Faculty in the world map



•  4  •

Tutkimuksessa voidaan saada aikaan hyviä tuloksia varsin koh-
tuullisillakin voimavaroilla. Kiihdytinlaboratorio ja rakenteilla
oleva NanoScience Center ovat esimerkkejä siitä, mihin innova-
tiivisuudella, keskittymisellä ja yhteistyötä tekemällä voidaan
kokeellisessa tutkimuksessa yltää. Jyväskylän yliopiston, Tek-
nillisen korkeakoulun ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen
(VTT) nanotieteiden ja nanoteknologian tutkimus- ja koulutus-
yhteistyö tähtää vielä pitemmälle: kahden yliopiston ja VTT:n
yhteistyön tiivistämiseen sekä voimavarojen keskittämiseen
uudelle, tieteellisesti ja teknologisesti mielenkiintoiselle ja
haastavalle tutkimusalalle.

Tutkimuksessa tarvitaan hyviä ideoita, luovuutta ja paljon määrä-
tietoista työtä. Pienten yksiköiden on keskityttävä, kehitettävä omia
vahvuuksiaan ja tehtävä yhteistyötä alan kansainvälisten huippuyk-
siköiden kanssa. Hyvien ideoiden tunnistamiseksi tarvitaan koke-
musta ja näkemystä, joskus vähän onneakin. Tällaista tieteellistä
viisautta ja kaukonäköisyyttä parhaimmillaan edustivat matemaat-
tis-luonnontieteellisen tiedekunnan alkuvaiheen rakentajina ja de-
kaaneina 1960- ja 1970-luvuilla professorit Ilppo Simo Louhivaara
ja Juhani Kantele. Viisaudella ovat tiedekunnan tutkimusta luotsan-
neet sen jälkeen monet dekaanit, laitosten johtajat ja professorit.

Tutkimus on pitkäjänteistä työtä. Tulokset kumuloituvat ja kypsyvät
vuorovaikutuksessa muiden tutkijoiden kanssa usein hitaasti, jopa
kymmenien vuosien kuluessa. Kokeellisessa tutkimuksessa tarvitaan
tutkijoiden ohella laitteita. Huippututkimuksessa ne on keksittävä
ja rakennettava usein itse: uusi tutkimuslaite on huippututkimuk-
sen tulos. Pienessä maassa kalliita laitteita on hankittava tai raken-
nettava harkiten ja käytettävä sitten taloudellisesti ja tehokkaasti.
Kiihdytinlaboratorio ja rakenteilla oleva NanoScience Center ovat
hyviä esimerkkejä tutkimuslaitteiden tehokkaasta yhteiskäytöstä
kokeellisessa tutkimuksessa. Innostavassa ja luovassa tutkimusym-
päristössä yksittäiset tutkijat ja laboratoriot voivat jakaa osaamis-
taan, tutkimuslaitteitaan ja ideoitaan, tukea toisiaan ja yltää yh-
dessä huipulle. Kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä yhdistyy eri-
laisissa tutkimusympäristöissä ja -kulttuureissa luotu osaaminen.

Yksittäiset tutkijat ja tutkimusryhmät voivat yltää tieteellisesti mer-
kittäviin tuloksiin, tieteellisiin läpimurtoihin. Tiede edellyttää pienten
osatulosten yhteensovittamista, uusien mallien ja teorioiden kehit-
tämistä, testaamista ja hylkäämistäkin. Tämän mosaiikin kokoami-
seen myös tiedekunnan huippututkimusyksiköt ja monet yksittäiset
tutkijat ovat antaneet merkittävän panoksen.

Yhdistämällä voimansa ja osaamisensa tutkijat, laboratoriot, laitok-
set ja tiedekunnat voivat vaikuttaa merkittävästi myös Suomen teol-
lisuuden ja elinkeinoelämän kehitykseen. Jyväskylän yliopiston, Tek-
nillisen korkeakoulun ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT)
nanotieteiden ja nanoteknologian tutkimus- ja koulutusyhteistyö
tähtää vielä pitemmälle: kahden yliopiston ja VTT:n yhteistyön tii-
vistämiseen ja voimavarojen keskittämiseen uudelle tieteellisesti ja
teknologisesti mielenkiintoiselle ja haastavalle tutkimusalalle.

TUTKIMUSTA JA UUTTA TEKNOLOGIAA YLIOPISTOJEN
JA TUTKIMUSLAITOSTEN YHTEISTYÖNÄ

JYU, HUT AND VTT LAUNCHED A JOINT PROGRAM
IN NANOTECHNOLOGY

Finland is a small country with limited resources. Yet there are
many universities, faculties, departments and laboratories  spread
over the country. To become strong and visible in the World map
the Finnish experimentalists have to collaborate and create clo-
se networks with other researchers and laboratories. In the Fa-
culty of Mathematics and Science the Cyclotron Laboratory  and
the NanoScience Center are examples of how state-of-the-art
research facilities and expertise can be built and used in an
effective way. The joint programme of the University of Jyväsky-
lä (JYU), the Helsinki University of Technology (HUT) and VTT-
Technical Research Centre of Finland aims even further:  close
cooperation of two universities and a national research center
in order to promote research, PhD training  and technology  in
nanoscience in Finland.

The Faculty’s research policy is based on strong research areas in
mathematics, physics, chemistry, biological and environmental scien-
ces and statistics developed in the long run since the Faculty was
established in 1965. This policy has enabled good facilities as well
as technical support for experimental research. State-of-the-art equip-
ment and other facilities provide a good basis not only for high-
quality research but also for post graduate education and cooperati-
on with companies and other research centers in Finland and ab-
road.

The research policy, departments and laboratories  created by Pro-
fessors Ilppo Simo Louhivaara and Juhani Kantele, Deans of the
Faculty in the early years of the Faculty, has turned out to be pru-
dent. This policy has been conducted and enriched later by other
Deans, Heads and professors in the Faculty. During the thirty years
the departments and laboratories have gained reputation  as rese-
arch centers of excellence. However, the plans under way aim even
further in the future. The globalization as well as the “China effect”
challenge the Faculty to further strengthen cooperation with other
research centers and companies active in the field.

The joint nanotechnology programme with HUT and VTT launched in
June 2003 aims at developing mutual cooperation to promote rese-
arch, technology and education in nanoscience and nanotechnology
in Finland. The cooperation is based on the strengths and best prac-
tises of the collaborating parties. Together with other research cen-
ters in the nearby fields and companies JYU, HUT and VTT will cont-
ribute to the development of new technologies and thereby to the
welfare of the Finnish industry and society.
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Taloustieteiden tiedekunta
School of Business and Economics

Humanistinen tiedekunta
Faculty of Humanities

Informaatioteknologian tiedekunta
Faculty of Information Technology

Kasvatustieteiden tiedekunta
Faculty of Education

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta
Faculty of Sport and Health Sciences

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Faculty of Mathematics and Science

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Faculty of Social Sciences

Muut
Others

Opiskelijamäärät tiedekunnittain
Number of students according to

faculties in 2003
Kokonaisopiskelijamäärä / Total number 12 318

Tohtorin tutkinnot tiedekunnittain
Ph.D. degrees according to faculties in 2003
Tutkintojen yhteismäärä / Total number 106

Ylemmät korkeakoulututkinnot tiedekunnittain
M.Sc. degrees according to faculties in 2003
Tutkintojen yhteismäärä / Total number 1 233

Helsingin yliopisto • University of Helsinki

Joensuun yliopisto • University of Joensuu

Jyväskylän yliopisto • University of Jyväskylä

Kuopion yliopisto • University of Kuopio

Oulun yliopisto • University of Oulu

Tampereen yliopisto • University of Tampere

Turun yliopisto • University of Turku

Åbo Akademi University

Maisterin tutkinnot matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa 2003
M.Sc. degrees in Mathematics and Science at the

Finnish Universities in 2003
Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 1 480

Tohtorin tutkinnot matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa 2003
Ph.D. degrees in Mathematics and Science at the

Finnish Universities in 2003
Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 243

Vuonna 2002 julkaistut referoidut tieteelliset
artikkelit • Puclications in ref. journals in 2002
Julkaisujen yhteismäärä / Total number 824

17%

7%

12%

27%

14%

14%

9%
16%

8%

25%

9%

19%

12%

10%

9%

31%

7%

14%

21%

7%

11%

8%
15%

9%

16%

5%15%

4%

25%

1%

16%

9%

9%

19%4%

34%

8%

7% 33%

18%
3%7%

13%

9%

10%



•  6  •

Bio- ja ympäristötieteiden laitokselle perustettiin vuonna 2003
uusi evoluutiogenetiikan professorin virka ja siihen nimettiin
FT Anneli Hoikkala. Uusi oppiaine täydentää merkittävästi lai-
toksen opetus- ja tutkimusprofiilia ja tukee samalla laitoksen
muita oppiaineita. Laitos on mukana kuudessa valtakunnalli-
sessa tutkijakoulussa. Laitoksella on Suomen Akatemian rahoit-
tama evoluutioekologian huippututkimusyksikkö. Professori
Rauno Alatalo nimitettiin syksyllä 2003 Suomen Akatemian tut-
kimusprofessoriksi toiseksi viisivuotiskaudeksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opiskelijoiden ja opetushenki-
lökunnan määrät ja tutkimuksen volyymi ovat lisääntyneet merkit-
tävästi 1990-puolivälin jälkeen. Vuonna 2003 laitoksella valmistui
ennätyksellinen määrä maistereita eli 72. Pääaineopiskelijoita on
yli 700.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opetus ja tutkimus jakautuu
neljään pääalueeseen, jotka jakautuvat edelleen osa-alueisiin: eko-
logia, molekyylitunnistus (biokemia, biotekniikka, molekyylibiolo-
gia, solubiologia), vesien luonnonvarat (hydrologia, limnologia, ka-
latalous) ja ympäristötieteet (ekotoksikologia ja ympäristöanalytiikka,
ympäristöteknologia, ympäristövaikutusten arvioiminen ja hallinta).

Laitoksen kokonaisrahoitus on 8,55 miljoonaa €, josta ulkopuolinen
rahoitus on 54 % prosenttia. Rahoitus koostuu EU:n, ministeriöi-
den, Suomen Akatemian, Tekesin, säätiöiden, muiden julkisten ta-
hojen sekä yritysten rahoituksesta.

Ekologian ja ympäristönhoidon osastolla evoluutioekologian huip-
pututkimusyksikön rinnalla soveltava ekologinen ja evolutiivinen
tutkimus on kehittynyt voimakkaasti metsänhoidon ympäristövaiku-
tusten, maatalouden tuholaistorjunnan ja riistanhoidon aloilla. Osas-
ton akatemiatutkija Johanna Mappesille myönnettiin Suomen Aka-
temian tunnustuspalkinto innovatiivisesta tutkimustoiminnasta evo-
luutioekologian alalla.

Molekyylitunnistuksen yksikön tutkimusryhmät selvittävät biologis-
ten makromolekyylien rakenteen ja toiminnan välisiä vuorovaiku-
tuksia. Tutkimusryhmissä muokataan kohdennetusti geeneissä ole-
vaa tietoa ja muokattuja proteiineja tuotetaan erilaisissa soluissa
tai tuottosysteemeissä. Tuotettujen proteiinien ominaisuuksia tut-
kitaan käyttäen erilaisia biologian, kemian tai biofysiikan tutkimus-
menetelmiä. Näin voidaan kuvantaa ja mitata biologisten molekyy-
lien, solujen tai virusten tunnistus- ja sitoutumistapahtumia ja liik-
keitä molekyylitasolla. Molekyylitunnistuksen ryhmät osallistuvat
aktiivisesti Nanotiedekeskuksen (NSC) toimintaan.

Vesien luonnonvaroihin kohdistuvat tutkimushankkeet käsittelivät
toimintavuonna mm. vesiekosysteemien toimintaa, kalojen energe-
tiikkaa ja immunologiaa, sisävesien luonnonkalakantojen kestävää
hyödyntämistä, itämeren luonnonkalojen vierasaineiden kertymistä,
vesieliöiden tauteja ja loisia, vesiviljelyä, virtavesien ekologia sekä
vesiympäristöjen kunnostuksia. Vuoden aikana julkaistiin ennätyk-
sellinen määrä, yli 30 kpl, referoituja kansainvälisiä tieteellisiä ar-

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS

tikkeleja ja kolme vesialan väitöskirjaa. Merkittävä kehitysaskel oli
stabiilien isotooppien analysointiin erikoistuvan laboratorion toi-
minnan käynnistyminen yhteistyössä yliopiston ympäristöntutkimus-
keskuksen kanssa.

Ympäristötieteissä ekotoksikologian keskeinen tutkimusaihe oli ke-
miallisen metsäteollisuuden historiallisesti saastuttamat sedimentit
ja UV-säteilyn aiheuttamat muutokset eliöissä. Ympäristöteknologi-
assa tutkittiin biokaasun tuotantoa ja käyttöä sekä kaatopaikka- ja
kompostointiteknologioiden prosesseja ja päästöjen hallintaa. Ym-
päristövaikutusten arvioimisessa ja hallinnassa tutkittiin arviointi-
prosessin merkitystä haitallisten vaikutuksien vähentämisessä ja
vesistökunnostuskohteiden priorisoinnissa sekä ympäristöasenteiden
merkitystä ehkäistäessä ympäristövaurioita ja tieliikenteen aiheut-
tamia ympäristövaikutuksia.  Ympäristötieteet on aktiivisesti muka-
na v. 2003 käynnistyneessä usean tiedekunnan yhteisessä Uusiutu-
van Energian (UE) koulutus- ja tutkimusohjelmassa. Osaston tutki-
mus ja opinnäytteiden aiheet ovat laajentuneet myös kehitysmaihin
Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

Valikoituja julkaisuja • Selected publications
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In 2003 a new professorship in evolutionary genetics was foun-
ded in the Department and Professor Anneli Hoikkala was nomi-
nated in this position. The Department hosts the centre of ex-
cellence in evolutionary ecology. Professor Rauno Alatalo was
nominated as an academic professor for five years period by the
Academy of Finland. The different sections of the Department
participate six graduate schools. In 2003 the number of masters
degrees was 72, which is the highest in the Department’s histo-
ry. This is evidently one of the results of the active development
of the Department started in 1990’s. The present number of major
students is over 700 and that of professors 13.

The Department promotes education and research in four main sec-
tions which consist of different sub-sections: ecology, molecular
recognition, (cell biology, molecular biology, biochemistry and bio-
technology), aquatic resources (hydrobiology and limnology, fish
biology and fisheries science) and environmental sciences (environ-
mental analytics and ecotoxicology, environmental technology, en-
vironmental impact assessment).

The total budget of the Department was 8,55 m€, of which 54 % was
external funding from different Ministries, European Union, the Aca-
demy of Finland, National Technology Agency, municipalities, enter-
prises, and private foundations.

The Department is active also in the education and research pro-
gram of renewable energy and in NanoScience Centre (NSC), both of
which are multidisciplinary programs. Major development in analyti-
cal facilities was the establishment of stable isotope laboratory in
co-operation with Environmental Research Institute.

In ecology, besides the research in the centre of excellence in evolu-
tionary ecology including evolution of signals and evolution of se-
xual strategy, also research in applied ecology e.g. in environmental
impacts of forestry management has been promoted. Research groups
in molecular recognition study the interaction between the structu-
re and function of biological macromolecules. Research in aquatic
resources focused on the structure and function of aquatic ecosys-
tems, fish bioenergetics and immunology, sustainable use of fish
resources, accumulation of contaminants in Baltic fishes, diseases
and parasites of aquatic organisms, aquaculture, stream ecology and
restoration of freshwater environments.  Research in environmental
studies included studies on the waste treatment technologies (biog-
as, composting, landfilling), on ecotoxicological risk assessment of
forest industry sediments, as well as e.g. studies on environmental
impact analysis of road planning.

DEPARMENT OF BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE

Bio- ja ympäristötieteiden laitos 2003
Department of Biological and Enviromental Science 2003

Henkilökunta 170 Staff 170
Professorit 13 Professors 13
Muu opetushenkilökunta 29 Other teaching staff 29
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat 75 Researchers and research trainees 75
Tutkimuksen apuhenkilökunta 44 Technicians 44
Hallinto- ja toimistohenkilökunta   9 Administrative personnel 9

Opiskelijat (pääaine) 732 Students (main subject) 732
Maisterin tutkinnot 72 Master’s degrees 72
Tohtorin tutkinnot 11 Doctorates 11

Rahoitus Financing
Budjettirahoitus (M€)          4,0 Expenditure (budget, M€) 4,0
Ulkopuolinen rahoitus (M€)          4,6 External funding (M€)    4,6

Vahvuus- ja kehittämisalueet Main research and development areas
Evoluutioekologia Evolutionary ecology
Molekyylitunnistus Molecular recognition
Ympäristöntutkimus ja ympäristö-
teknologia Environmental science and technology
Vesien luonnonvarat Aquatic resources
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Fysiikan laitoksen toiminnassa tutkimuksen ja opetuksen jat-
kuva kehittäminen on keskeisessä asemassa. Valtaosa tutkimus-
työstä tehdään Suomen Akatemian huippututkimusyksikkönä
jatkavassa Ydin- ja materiaalifysiikan tutkimusohjelmassa. Luon-
teenomaista sekä tutkimustoiminnalle että tohtorikoulutuksel-
le ovat laajat kotimaiset ja kansainväliset yhteydet. EU-projek-
tien merkitys laitoksen tutkimuslaitteiston kehittämisessä on
edelleen ollut merkittävää ja laitoksen rahoituksesta ulkopuoli-
sen rahoituksen osuus on yli puolet. Laitos on mukana useissa
valtakunnallisissa tutkijakouluissa ja koordinoi Hiukkas- ja ydin-
fysiikan tutkijakoulua, joka osallistuu eurooppalaisten  ydin- ja
kiukkasfysiikan tutkijakoulujen yhteistyöhön. Sen puitteissa
järjestetty opetus on osana tiedekunnan kansainvälisen kesä-
koulun  ensi kesän  ohjelmaa. Soveltavaa tutkimusta tehdään
sekä materiaali- että kiihdytinpohjaisessa fysiikassa. Tutkimus-
toiminnan vilkkautta kuvastaa myös vuoden aikana suoritetut
11 tohtorin tutkintoa.

Ydinfysiikan ja materiaalifysiikan  tutkimustoimintaa selostetaan
yksityiskohtaisemmin vuosikertomuksen huippututkimusyksikköä
esittelevässä osassa; tässä rajoitutaan pääasiallisesti laitoksen muu-
hun tutkimustoimintaan. Nanoskaalan ilmiöitä tutkitaan useassa
tutkimusryhmässä ja nanotiedekeskuksen uusien tutkimustilojen
valmistuminen tulee edelleen vahvistamaan tätä tutkimusaluetta.
Nanofysiikan tutkimusryhmässä pääsuuntana on termisten ja supra-
johtavien nanolaitteiden ja niihin liittyvien ilmiöiden, kuten elekt-
roneilta hilavärähtelyihin tapahtuvan energiasiirron tutkiminen ma-
talissa lämpötiloissa. Nanoelektroniikan tutkimusryhmässä on me-
neillään kaksoiskierteisen DNA:n sähköisten ominaisuuksien tutki-
mus, jossa kehitetään mm. bio- ja lääketieteellisiin analyyseihin
soveltuvaa nanoskaalassa toimivaa nopeaa ja yksinkertaista DNA-
tunnistinta. Sitä voidaan käyttää myös DNA:n johtavuustutkimuk-
sissa selvitettäessä DNA:n käyttömahdollisuuksia  tulevaisuuden
elektroniikassa. Ryhmä kehittää osittain yhteistyössä biologien kanssa
nanoskaalan lämpömittaria, jota voitaisiin käyttää mikroskooppis-
ten biologisten systeemien lämpötilavaihtelujen seurantaan. Teo-
reettisin menetelmin ryhmässä on tutkittu mm. kondensoitumista
kylmissä atomaarisissa fermikaasuissa, jonka uskotaan edesautta-
van korkean lämpötilan suprajohtavuuden ymmärtämistä.

Teoreettisessa  suurenergiafysiikan tutkimuksessa tutkimuskohteina
ovat kvarkkiaineen ja suurienergiaisten raskasionitörmäysten tutki-
mus,  neutriinofysiikka ja hiukkaskosmologia.  Teoreettinen tutki-
mustyö näillä tutkimusaloilla on erittäin aktiivista kiitos viime vuo-
sina käynnistyneiden laajojen kansainvälisten kokeellisten ohjelmi-
en, jotka tuottavat runsaasti uusia, osin yllättäviä mittaustuloksia.
Esimerkiksi raskasionifysiikan ryhmän tuottamat ennusteet ovat osoit-
tautuneet oikeaan osuneiksi ja ryhmä on ollut hyvin merkittavässä
osassa CERNin koordinoimassa projektissa, jossa kartoitettiin ja tut-
kittiin tulevaan CERNin raskasionikokeeseen liittyviä, sen suunnit-
telun kannalta tärkeitä teoreettisia ennusteita.

FYSIIKAN LAITOS (JYFL)

Laitoksen opetustoiminnan kehittäminen sai merkittävää tunnus-
tusta ja kannustusta kun opetusministeriö valitsi sen yhdeksi valta-
kunnallisista laatuyksiköistä. Tämä tuo myös lisäresursseja opetuk-
sen kehittämiseen. Lähivuosina kehitystyön pääpaino on luento-
opetuksen elävöittämisessä
ja opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan vuorovaikutuksen edelleen
lisäämisessä. Syyslukukauden aikana aloitettiin kokeilu, jossa nuo-
remmat opettajat ovat tietyn ajan päivittäin opiskelijoille varatus-
sa, runsaasti käytetyssä ryhmätyöhuoneessa. Ensikokemukset tästä
olivat myönteisiä, joskin vie aikansa ennen kuin opiskelijat oppivat
täysin hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia. Kaikkiaan lai-
toksella on kehittymässä uusi aktiivisempi ja positiivisessa mielessä
arkisempi kanssakäyminen perustutkinto-opiskelijoiden ja koko ope-
tushenkilökunnan välillä. Syksyllä vuosittain uusille opiskelijoille
järjestetty tiivis tutustumisjakso ja tehostettu opintojen ohjaus ovat
epäilemättä vaikuttaneet tähän kehitykseen ratkaisevasti. Osoitus
opetustyön tuloksellisuudesta ovat kolmannen vuoden kurssien osal-
listujamäärien huomattava kasvu sekä tietenkin vuoden aikana
valmistuneet 41 maisteria.

Valikoituja julkaisuja • Selected publications
M. Leino

Gas-filled separators – an overview
Nucl. Instr. & Meth. B 204c (2003) 129

H. Kettunen, T. Enqvist, T. Grahn, P.T. Greenlees, P. Jones, R. Julin, S. Juutinen,
A. Keenan, P. Kuusiniemi, M. Leino, A.-P. Leppänen, P. Nieminen, J. Pakarinen,
P. Rahkila and J. Uusitalo,
Alpha-decay studies of the new isotopes 191At and 193At
Eur. Phys. J. A 17 (2003) 537

V. S. Kolhinen, T. Eronen, J. Hakala, A. Jokinen, S. Kopecky, S. Rinta-Antila, J.
Szerypo and J. Äystö
Penning trap for isobaric mass separation at IGISOL
Nucl. Instr. & Meth. B 204 (2003) 502

P. Laitinen, I. Riihimäki, J. Räisänen and the ISOLDE Collaboration
Arsenic diffusion in relaxed SiGe
Phys. Rev. B 68 (2003) 155209

J. Merikoski, J. Maunuksela, M. Myllys, J. Timonen, and M. J. Alava
Temporal and spatial persistence of combustion fronts in paper
Phys. Rev. Lett. 90 (2003) 024501

K.J. Eskola, H. Niemi, P.V. Ruuskanen and S.S. Räsänen
Dependence of hadron spectra on decoupling temperature and resonance
contributions
Phys.Lett. B 566 (2003) 187

E. Holmlund, and J. Suhonen
Microscopic nuclear-structure calculations for the solar-neutrino detector 71Ga
and close-lying isobars
Nucl. Phys. A 714 (2003) 673

M. Aunola and J.J. Toppari
Connecting Berry’s phase and the pumped charge in a Cooper pair pump
Phys. Rev. B 68 (2003) 020502R

J. Kinnunen, P. Törmä, and J. Pekola
Measuring charge-based quantum bits by superconducting single-electron
transistor
Phys. Rev. B 68 (2003) 020506R

J. Äystö and A. Jokinen
Ion beam coolers in nuclear physics (Review)
J. Phys. B 36 (2003) 573
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In the policy of the Physics Department, one of the cornersto-
nes is the continuous effort to develop both teaching and rese-
arch. Most of the research groups of the Department continue as
the Centre of Excellence in Nuclear and Condensed Matter Phy-
sics. In research and graduate education both national and in-
ternational contacts are extensive and active. More than half of
the annual budget is financed from external sources including
several EU projects.. The Department participates in several na-
tional graduate schools and coordinates the Graduate School in
Particle and Nuclear Physics. The latter has started a collabora-
tion also with graduate schools in Germany and Denmark and
next summer a common lecture programme will be organized in
the connection of the Jyväskylä International Summer School.
Applied research is carried on both in materials science and
nuclear and accelerator physics with many links to industry.

The activities of the Centre of Excellence are described elsewhere in
this report and this part concentrates mainly on the other activities
of the Department. Several groups do research on phenomena at
nanometer scale and this research area will benefit from the inau-
guration of the new building  and laboratory facilities of the Nanos-
cience Center next summer. The main research subjects of the nan-
ophysics group has been the energy flow mechanisms from electro-
nic to phononic degrees of freedom and the development of ultra-
sensitive thermal and radiation sensors. In nanoelectronics the
electrical properties of double helical DNA have been studied. One
of the goals is to develop a  fast and simple DNA sensor for applica-
tions in biological and medical analysis. This sensor can also be
used for studying the conductivity of DNA giving essential informa-
tion related to its potential use as a component of future electro-
nics. One theoretical research topic has been the formation of pairs
and their condensation in cold gas of fermion atoms with phenome-
na expected to be analogous with those in high temperature super-
conductors.

Research areas in theoretical high-energy physics are the physics of
quark-gluon plasma and ultra-relativistic heavy ion collisions, neut-
rino physics, in particular oscillations and the problem of neutrino
mass, and cosmology. In all these areas theoretical research has
benefited from strong and productive international experimental
programmes. E.g., theoretical predictions from the studies of the
heavy ion group have been quite successful and the group made
important contributions to the CERN-organized study to obtain pre-
dictions for hard scattering phenomena. These phenomena are ex-
pected to provide signatures for observing the formation of quark
matter and diagnostic tools to study its properties. Presently, the
results are used to guide the detailed planning of the future ALICE
experiment at the CERN LHC collider.

The work on developing and improving the teaching was favourably
acknowledged nationally when the Ministry of Education selected
the Department as one of the quality units in teaching. This brings
not only fame but also extra resources for further development of

DEPARTMENT OF PHYSICS

teaching. The aim is to increase the interaction between the stu-
dents and teachers and to enliven and inspire the traditional lectu-
res with demonstrations. In the fall younger teachers spend daily
some time with the students in a small lecture room that is reserved
as a working space for the students and is equipped with course
material from all courses. Results have been encouraging and there
are signs of increase in the activity and readiness on the side of
students to present questions and contact the teachers also outside
lectures and problem sessions. One contributing factor has certainly
been the intense two-week period for the new students with short
presentations on the research at the Department and a large fracti-
on of teachers working with them in small groups on simple prob-
lems from different areas of physics.

Fysiikan laitos 2003
Department of Physics 2003

Henkilökunta 155 Staff 155
Professorit 13 Professors 13
Muu opetushenkilökunta 17 Other teaching staff 17
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat 95 Researchers and research trainees 95
Tutkimuksen apuhenkilökunta 25 Technicians 25
Hallinto- ja toimistohenkilökunta   5 Administrative personnel 5

Opiskelijat (pääaine) 614 Students (main subject) 614
Maisterin tutkinnot 32 Master’s degrees 32
Tohtorin tutkinnot   5 Doctorates 5

Rahoitus Financing
Budjettirahoitus (M€) 4,3 Expenditure (budget, M€) 4,3
Ulkopuolinen rahoitus (M€) 4,2 External funding (M€) 4,2

Vahvuus- ja kehittämisalueet Main research and development areas
Ydin- ja kiihdytinpohjainen fysiikka Nuclear and accelerator physics
Materiaalifysiikka Condensed matter physics
Elektroniikka Electronics
Fysiikan opettajien koulutus Physics teacher training
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Vuodesta 2003 jäi päällimmäisenä mieliin tiivistynyt monitie-
teellinen yhteistyö kemian, fysiikan ja biologian välillä erityi-
sesti NanoScience ja Uusiutuva Energia hankkeissa. Into omak-
sua uutta ja tehdä yhdessä tiedettä oli käsinkosketeltavan voi-
makas. Katseet suuntautuivat jo kohti vuonna 2004 valmistuvaa
nanotutkimuksen uudisrakennusta. Kemian tutkimusta myös
arvostettiin: rakennekemia nimettiin yhdeksi yliopiston kuudesta
tutkimuksen vahvuusalueesta ja professori Kari Rissanen valit-
tiin kemian edustajaksi Suomen Akatemian luonnontieteen- ja
tekniikan toimikuntaan.

Kemian laitoksen tutkimustoiminta oli hyvin vilkasta ja uusia hank-
keita käynnistettiin. Laitoksen tutkimusryhmistä kolme osallistui
Suomen Akatemian Tulevaisuuden Elektroniikka -ohjelmaan yhdessä
naapurilaitostemme (biologia, fysiikka) tutkijoiden kanssa. Myös
tutkimuslaitehankinnoissa tehtiin konkreettista yhteistyötä: tutki-
muksen ja opetuksen käyttöön hankittiin kaksi AFM mikroskooppia.
Tutkijoiden välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi laitoksen jatko-
opiskelijat järjestivät Keitos’03 seminaaripäivän, jossa kuultiin 16
korkeatasoista esitystä kemian eri aloilta aiheiden vaihdellessa sup-
rajuoksevan heliumin mallituksesta bambu-selluloosan valkaisuun
ja ultaääniavusteiseen puhdistusteknologiaan.

Vuoden ehkä merkittävin yksittäinen tieteellinen saavutus liittyi
supramolekyylikemian tutkimukseen, jossa Heidi Mansikkamäen on-
nistui syntetisoida ja karakterisoida uudentyyppinen resorsinaree-
neista itsejärjestyvä helikaalinen nanoputkirakenne. Muita orgaani-
sen kemian tutkimuskohteita olivat mm. sappihappojohdosten or-
ganogelaattori- ja aihiolääkeominaisuudet sekä typpiheterosyklien
dynamiikka. Fysikaalisen kemian laserspektroskopian tutkimus sai
merkittävää vahvistusta Akatemiatutkija Mika Petterssonin siirryt-
tyä ryhmineen Helsingin yliopis-
tosta Jyväskylään. Laserlaborato-
riota varustettiin rakentamalla
mm. CARS-mittaukset mahdollis-
tava parametrinen pulssi-vahvis-
tin, joka tuottaa 40 fs kestoisia
valopulsseja. Laskennallisen ke-
mian tutkimukset liittyivät mm.
fotosynteettisten pigmenttien ja
niiden muodostamien proteiini-
komleksien rakenteellisten ja
spektroskooppisten ominaisuuksi-
en ennustamiseen. Kvanttinestei-
den teoreettinen tutkimus ja me-
netelmäkehitys herättivät kan-
sainvälistä mielenkiintoa.

Soveltavista kemian uusista hank-
keista voidaan mainita Tailorpap
(räätälöity ja vuorovaikutteinen
painopinta) projekti, jossa on mu-
kana lähes koko metsäteollisuus
sekä useita tutkimuslaitoksia. Yh-

KEMIAN LAITOS

Valikoituja julkaisuja • Selected publications
(vain tutkimusryhmän johtajan nimi • with only group leader’s name)

R. Alén, Changes in the chemical composition of non-wood black liquors from
alkaline pulping during heat treatment, Appita Journal 56 (2003) 460.

J. Eloranta, On the formation mechanism of impurity-helium solids: evidence for
extensive clustering, Low Temp. Phys. 29 (2003) 510.

J. Knuutinen, Free amino acid pool and muscle protein balance after resistance
exercise, Med. Sci. Sports Exerc. 35 (2003) 784.

E. Kolehmainen, Identity double proton transfer in (3Z)-3-hydroxy-1,4-
di(quinolin-2-yl)-but-3-en-2-one, Chem. Eur. J., 9 (2003) 2710.

J. Korppi-Tommola, Effects of ligand substitutions on the excited state dynamics
of the Ru(dcbipy)(CO)2I2 complex, Chem. Phys. 295 (2003) 81.

H. Kunttu, Photodissociation of formaldehyde in rare gas (Xe, Kr, Ar, and Ne)
matrixes, J. Phys. Chem. A. 107 (2003) 5881.

K. Rissanen, Uranyl-salophen based ditopic receptors for the recognition of
quaternary ammonium halides, Chem. Comm. (2003), 2420-2421.

R. Sillanpää, Relevance of the electronegativity of boron in n5-coordinating
ligands: Regioselective monoalkylation and monoarylation in cobaltabisdicarbol
lide [3,3'-Co(1,2-C2B9H11)2] clusters. Chem. Eur. J. 9 (2003) 4311.

J. Virtanen, Time-resolved fluorescence and Fourier transform infrared spectros
copic investigations on lateral packing defects and superlattice domains in
compositionally uniform cholesterol/phosphatidylcholine bilayers, Biophysical
Journal, 84 (2003) 3777.

teistyönä fysiikan laitoksen kanssa saatiin päätökseen kolmivuoti-
nen Fortumin rahoittama hanke, jonka tuloksena kyettiin esittämään
uusi malli pitkäketjuisten polymeerien toimintamekanismista liuok-
sessa virtauksen vastusvoimien alentajina.
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The year 2003 will be remembered from the active collaboration
between chemistry, physics, and biology. Most of the new joint
projects were coordinated within the two major multidisciplina-
ry programs NanoScience and Renewable Energy. The strong ent-
husiasm to learn from each other, and to develop new ideas to-
gether puts great expectations on our joint operation in the new
NanoScience building scheduled in 2004. The achievements in
research were recognized by the University: structural chemistry
was selected among the six developing excellencies in research.
Moreover, Prof. Kari Rissanen, the leader of the structural che-
mistry group, was appointed in the Research Council for Natural
Sciences and Engineering of the Academy of Finland.

Reseach in Chemistry Department was active, and several new pro-
jects in various fields were initiated. Multidisciplinary was the key-
word in most of the new activities. For example, three research groups
participated jointly with researchers from physics and biology in the
Future Electronics programme recently launched by the Academy of
Finland. In addition, collaboration between the departments was
extended to purchase of two state-of-the-art AFM microscopes now
accessible for research and education. One of the highlights of the
year was the Keitos’03 seminar organized entirely by the graduate
students in chemistry. During the full day event, 16 short talks were
given by the graduate students on variety of interesting topics from
modelling of superfluid helium to pulping and bleaching of bamboo,
and ultrasonic cleaning technology.

Maybe the most interesting scientific achievement of the year was
related to research in supramolecular chemistry. Heidi Mansikkamä-
ki, a graduate student in the structural chemistry group, succeeded
in the syntheses and X-ray characterization of a noncovalent exo-
functional nanotube structure formed from resorcinarenes by self-
assembly. The laser laboratory devoted to ultra-fast phenomena was
strengthened significantly by recruitment of Academy Research Fel-
low Mika Pettersson from University of Helsinki. The laser facility
was updated by building an optical parametric amplifier providing
light pulses as short as 45 fs for time resolved measurements such as
pump-probe and CARS. Computational studies are an essential part
in modern chemistry. Ongoing projects in this field include studies
on structure and spectral prediction of photosynthetic pigments and
their complexes with proteins. Development of new algorithms and
theoretical research on microscopic characterization of quantum li-
quids received significant international interest.

Besides academic research, several projects more closely tied to prac-
tical applications were carried out. For example Tailorpap, aiming at
developing tailored, interacting substrates for printing, is a joint
effort with Finnish pulp and paper industry. In another industry
related project, carried out as a collaboration with the Physics De-
partment, a new quantitative model was developed for the effect of
long chain polymers to reduce friction in flow pipes used in petrole-
um industry.

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

Kemian laitos 2003
Department of Chemistry 2003

Henkilökunta 99 Staff 99

Professorit 10 Professors 10
Muu opetushenkilökunta 20 Other teaching staff 20
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat 50 Researchers and research

trainees 50
Tutkimuksen apuhenkilökunta 14 Technicans 14
Hallinto- ja toimistohenkilökunta 5 Administrative personnel 5

Opiskelijat (pääaine)            614 Students (main subject) 614
Maisterin tutkinnot 54 Master´s degrees 54
Lisensiaatin tutkinnot 6 Licentiate´s degrees 6
Tohtorin tutkinnot 6 Doctorates 6

Rahoitus Financing

Budjettirahoitus (M€) 2,7 Expenditure (budget, M€) 2,7
Ulkopuolinen rahoitus (M€) 1,9 External funding (M€) 1,9

Vahvuus- ja kehittämisalueet Main research and develop-
ment areas

Rakennekemia Structural chemistry
Kemiallinen dynamiikka ja Chemical dynamics and
laskennallinen kemia computational chemistry
Puunjalostuskemia Wood processing chemistry
Kemian opettajien koulutus Chemistry teacher training
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Kesäkuussa järjestetty matematiikan XIX Rolf Nevanlinna Collo-
quium oli vuoden 2003 näkyvin tapahtuma matematiikan ja ti-
lastotieteen laitoksella. Opetuksen osalta eletään muutoksen
aikaa; tuleva Bologna-uudistus kaksivaiheisine tutkintoineen on
käynnistänyt laajan ja perinpohjaisen matematiikan ja tilasto-
tieteen tutkintojen kehitystyön. Uusi matematiikan professori
Tero Kilpeläinen aloitti virassaan keväällä 2003.

Matematiikan tutkimuksen pääalat laitoksella ovat matemaattinen
analyysi ja stokastiikka. Stokastiikan tutkimus keskittyy stokastisiin
prosesseihin. Analyysissä painottuvat erityisesti geometrinen ana-
lyysi, geometrinen mittateoria ja epälineaarinen potentiaaliteoria.
Laitoksen ja Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen yhteisellä
Geometrisen analyysin ja matemaattisen fysiikan tutkimusohjelmal-
la on Suomen Akatemian myöntämä huippuyksikköstatus vuosina
2002–2007.

Tero Kilpeläinen nimitettiin uudeksi matematiikan professoriksi ke-
väällä 2003. Kilpeläisen tutkimus kohdistuu pääasiassa epälineaari-
siin differentiaaliyhtälöihin ja potentiaaliteoriaan. Hänelle myön-
nettiin Suomen Tiedeakatemian Väisälä-palkinto vuonna 2002. Sa-
mana vuonna hän piti kutsutun katsausesitelmän matemaatikkojen
maailmankongressissa.

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella järjestettiin 10–14. 6. 2003
kansainvälinen XIX Rolf Nevanlinna Colloquium. Konferenssiin osal-
listui 165 matemaatikkoa, joista 107 oli ulkomailta. Kutsuttuja esi-
telmöijiä olivat mm. variaatiolaskennan huippunimi Francois Murat
sekä Salem-palkitut Peter W. Jones ja Xavier Tolsa.

Tilastotieteen keskeiset tutkimusalat ovat parametrittomat ja ro-
bustit monimuuttujamenetelmät sekä spatiaalinen tilastotiede. Mo-
lemmilta aloilta tarkastettiin väitöskirja vuonna 2003. Professori
Hannu Ojan johtama parametrittomien ja robustien menetelmien
tutkimusryhmä on saavuttanut kansainvälisesti tunnustetun aseman.
Useita ryhmän tutkimustuloksia on julkaistu tilastotieteen arvoste-
tuimmissa sarjajulkaisuissa. Tilastotieteen perustutkimuksen lisäksi
ryhmä toimii yhteistyössä mm. signaalinkäsittelyn alalla. Spatiaali-
seen tilastotieteeseen perustettiin uusi professuuri 1. 1. 2004 alka-
en.

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen opetus kattaa matemaatti-
sia aloja laajalti yleisestä matematiikasta stokastiikan kautta tilas-
totieteeseen. Vaikka opiskelijat hakevat ja valitaankin erikseen ma-
tematiikkaan ja tilastotieteeseen, on heillä hyvät mahdollisuudet
suorittaa myös naapuriaineen opintoja ja suuntautua haluamallaan
tavalla. Opiskelun aloittamisen ongelmiin on kiinnitetty korostetus-
ti huomiota viime vuosina, ja tuloksia on odotettavissa. Myös tut-
kintorakennetta ja –vaatimuksia on uudistettu syksyllä 2005 alka-
van uuden kaksivaiheisen tutkintojärjestelmän tavoitteiden mukai-
sesti. Osa uudistuksista on jo otettu käyttöön. Matematiikan opet-
tajankoulutus on laitoksen maisterituotannon keskeisin osa ja sen
kehittäminen on erityisasemassa. Vuonna 2003 jatkettiin edellis-
vuonna aloitettua opettajankoulutukseen haluavien uusien opiske-

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS

lijoiden suoravalintaa. Ennustettuun matematiikan opettajien val-
takunnalliseen pulaan vastaaminen lähivuosina on matematiikan
opetusyksikköjen suuri haaste.

Tilastotiede ja matematiikka ovat koko yliopiston kannalta keskeisiä
menetelmäaineita. Laitoksen antama sivuaineopetus on erittäin laajaa
ja kattaa suurimman osan vuonna 2003 suoritetuista noin 17 000
opintoviikosta tilastotieteessä ja matematiikassa. Tilastotieteen eri-
tyisosaaminen on koko yliopiston käytössä paitsi sivuaineopetuksen
kautta myös empiiristen sovellusalojen tutkimuksen tukena, esimer-
kiksi bio- ja ympäristötieteiden, kasvatustieteiden ja psykologian
väitöskirjatöissä.

Valikoituja julkaisuja • Selected publications

D. Faraco and X. Zhong: Quasiconvex functions and Hessian equations. Arch.
Ration. Mech. Anal. 168 (2003), 245-252.

H. Hedenmalm and E. Saksman: Carleson’s convergence theorem for Dirichlet
series.  Pacific J. Math. 208 (2003), 85—109.

E. Järvenpää, M. Järvenpää, P. MacManus and T. C. O’Neil: Visible parts and
dimensions. Nonlinearity 16 (2003), 803—818.

J. Kauhanen, P. Koskela, J. Maly, J. Onninen and X. Zhong: Mappings of finite
distortion: Sharp Orlicz conditions. Rev. Mat. Iberoamericana 19 (2003),
857-872.

G. Koshevoy, J. Möttönen and H. Oja: Scatter matrix estimate based on the
zonotype. Annals of Statistics 31 (2003), 1439-1459.

T. Kuusalo and M. Näätänen: Weierstrass points of genus-2 surfaces with regular
fundamental domains. Quart. J. Math. 54 (2003), 355-365.

R. Lehtonen, C.-E. Särndal and A. Veijanen: The effect of model choice in
estimation for domains, including small domains. Survey Methodology 29
(2003), 33-44.

 E. Ollila, H. Oja and V. Koivunen: Estimates of regression coefficients based on
rank covariance matrix. J. Am. Statist. Assoc. 98 (2003), 90-98.

A. Penttinen, F. Divino and A. Riiali: Spatial hierarchical models in ecological
applications. In Highly Structured Stochastic Systems, eds. P. Green, N. Hjort
and S. Richardson (2003), 271-288. Oxford University Press.
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The XIX Rolf Nevanlinna Colloquium organized in Jyväskylä in
June was the most prominent event at the Department of Mat-
hematics and Statistics in the year of 2003. In teaching, both in
mathematics and in statistics, there is a thorough development
and updating process in progress concerning the studies requi-
red for the Bachelor’s and the Master’s degrees. In the spring,
Tero Kilpeläinen was appointed as a new professor in mathema-
tics.

The research at the department covers mathematical sciences widely
from mathematical analysis, via stochastics, to statistics. The main
research interests in mathematical analysis are in conformal geo-
metry, geometric measure theory and nonlinear potential theory.
Stochastics research focuses on stochastic processes. The research
programme of Geometric Analysis and Mathematical Physics is a Center
of Excellence nominated by the Academy of Finland for the years
2002-2007. The programme is a joint venture of the universities of
Jyväskylä and Helsinki.

In June 2003 the department organized the XIX Rolf Nevanlinna
Colloquium in mathematics. This 5-day conference gathered 165
participants. The invited speakers included Francois Murat, the grand
old man of calculus of variations, and Salem prize winners Peter W.
Jones and Xavier Tolsa.

Tero Kilpeläinen was nominated as a new professor in mathematics
in 2003. His research concerns nonlinear partial differential equa-
tions and potential theory. In 2002, Kilpeläinen was awarded the
Väisälä prize in Mathematics by the Finnish Academy of Science and
Letters. In the same year, he delivered an invited survey lecture in
the quadrannual International Congress of Mathematicians.

DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS

In statistics, the main branches are nonparametric and robust mul-
tivariate methods and spatial statistics. There was a doctoral disser-
tation from both fields during the year 2003. The research group of
nonparametric and robust methods led by Professor Hannu Oja is
internationally acknowledged. Several results of the group have been
published in the most valued journals of statistics. In addition to
basic research of statistics, the group collaborates with researchers
in signal processing. In spatial statistics, a new professorship was
established at the beginning of the year 2004.

The teaching of the Department of Mathematics and Statistics co-
vers mathematical disciplines widely. The students have good possi-
bilities to direct their studies according to their wishes regardless of
whether they have been chosen originally in mathematics or statis-
tics. The education of mathematics school teachers has a key role at
the department. The predicted lack of mathematics teachers in the
near future in Finland is a big challenge to meet.

Statistics and Mathematics as method sciences are popular subjects
among the students of the whole university. The teaching of basic
courses is massive and demands a great deal of teaching resources
from the department. The statistical expertise of the department is
available to all empirical researchers of the university. Results of
this collaboration can be seen, for example, in many doctoral theses
in biological and environmental sciences, in education or in psycho-
logy.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos 2003
Department of Mathematics and Statistics 2003

Henkilökunta 49 Staff 49

Professorit 11 Professors 11
Muu opetushenkilökunta 14 Other teaching staff 14
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat 18 Researchers and research trainees 18
Tutkimuksen apuhenkilökunta   2 Technicians 2
Hallinto- ja toimistohenkilökunta   4 Administrative personnel 4

Opiskelijat (pääaine) 512 Students (main subject) 512
Maisterin tutkinnot 29 Master’s degrees 29
Tohtorin tutkinnot  5 Doctorates 5

Rahoitus Financing

Budjettirahoitus (M€) 1,9 Expenditure (budget, M€) 1,9
Ulkopuolinen rahoitus (M€) 0,7 External funding (M€) 0,7

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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Centre of Excellence in Nuclear and Condensed Matter Physics
carries out research on three subject areas which form a com-
pact programme focusing on different aspects of the basic struc-
ture of matter and its constituents. The activities comprise about
80 % of the research effort of the Department of Physics (JYFL)
and is funded under the contract between the Academy of Fin-
land and the University of Jyväskylä. The present funding peri-
od extends until the end of 2005. The research teams have enjo-
yed a very active and productful year. The number of refereed
publications was 105 and the number of invited talks in inter-
national conferences was 33. The graduate and undergraduate
students of the CoE form an important fraction of its work force.
This is exemplified by 11 PhD and 3 Phil. Lic. degrees awarded
in 2003.

One part of research comprises experimental and theoretical nuclear
physics where the experimental part is carried out at the JYFL Acce-
lerator Laboratory. The second part consists of applied research ac-
companied by a research programme on ion beam - matter interac-
tions. The third part concerns theoretical and experimental conden-
sed matter physics where the experimental part is mainly carried out
at the JYFL Laboratory for Nanotechnology. More detailed descrip-
tions of the scientific activities of the CoE are given in the Annual
Report of the Department of Physics.

Nuclear and accelerator physics at the CoE is a composition of diffe-
rent themes in experimental and theoretical nuclear physics as well
as accelerator physics and technology. The internationally operating
accelerator laboratory is supported as a research infrastructure by
the EU for providing access to outside users. The main theme of
research is the study of structure of exotic and superheavy nuclei far
from the valley of stability. There are many links to the material
science research and to applied research in industry, space techno-
logy and medicine. The laboratory has recently been recognised by
the European Space Agency as an official radiation test facility for
space devices and electronics.

In the semiconductor industry there is an increasing interest in the

CENTER OF EXCELLENCE IN NUCLEAR AND CONDENSED MATTER PHYSICS

use of MeV-ion implantations for device fabrication. The goal of our
research is to improve the understanding of mechanisms in ion beam
modification of selected microelectronics materials. The studies pro-
posed have direct impact on the development of radiation hard (Rad-
Hard) components and solar cells as well as on space technology.

In nanotechnology, our research focuses on nanoelectronics, expe-
riments and theory of the electronic properties of micron and sub-
micron size structures and their fabrication. The laboratory is equip-
ped with high quality lithography and processing facilities. The main
research direction of the thermal nanostructure research is to under-
stand energy flow mechanisms from electronic to phononic degrees
of freedom and within the phonon system in restricted, low-dimen-
sional geometries, and utilize this knowledge in the development of
ultrasensitive thermal and radiation sensors (bolometry).
Atomic clusters are a nanoscopic state of matter in between small
molecules and bulk matter, with a multitude of properties interes-
ting for basic research and applied materials science. Atomic clus-
ters and their relations to other areas (nuclear physics and semicon-
ductor nanostructures) have been studied in Jyväskylä for about ten
years. The main research emphasis is in the electronic and magnetic
structure of metal clusters on surfaces, quantum dots, point con-
tacts and nanowires.

Research on disordered materials is divided into three main areas.
The first area is theory of rigidity and fracture of both brittle and
ductile film like materials. Applications will typically be in paper
physics. The second area is fluid flow in random porous structures
and particulate suspension flows. The third area is propagation of
interfaces in disordered, porous materials.

Valikoituja julkaisuja • Selected publications

Nuclear physics and particle accelerators  (Prof. Rauno Julin, Prof.  Matti Leino,
Prof. Esko Liukkonen, Doc. Pauli Heikkinen, Prof. Jouni Suhonen, Prof. Juha
Äystö)

Ion beam physics and applications (Prof. Jyrki Räisänen, Doc. Ari Virtanen)
Condensed matter physics and nanotechnology (Prof. Matti Manninen, Dr. Ilari

Maasilta, Prof. Jussi Timonen)
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This centre of excellence operates in the Department of Biologi-
cal and Environmental Sciences under the guidance of Academy
Professor Rauno Alatalo. The centre has greatly benefited of the
funding from the Academy of Finland and the Ministry of Educa-
tion.

Additionally, the University of Jyväskylä  has supported the unit,
and most recently this support has been realized in the establish-
ment of the new professorship in Evolutionary Genetics for Anneli
Hoikkala. This support is highly essential for the multidisciplinary
needs to join the evolutionary research with its mechanistic backg-
round in genetics and physiology.

International networking has been the main basis for the further
development of the Evolutionary Ecology unit.  In particular, the
Marie Curie Training Site in Evolutionary Ecology in 2000-04  funded
by the European Union has activated the international exchange in
our research and training. In total, 15 European doctoral students
have visited our unit for periods of 3-12 months. The next main task
will be 10th International Society for Behavioural Ecology Confernce
that will be held by us  in Jyväskylä in 10-15 July 2004 with some
700 participants from abroad.

Academy Professor Rauno Alatalo
Rauno Alatalo, the professor in Ecology and Environmental Manage-
ment, was appointed for a second time as the Academy Professor by
the Academy of Finland for the period August 2004 – July 2009. His
current research focuses in the life history evolution of birds, such
as the black grouse.
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CENTER OF EXCELLENCE IN EVOLUTIONARY ECOLOGY

Evolutionary ecology in mammals

The group consists of the project leader Academy Researcher Tapio
Mappes, three post-doctoral researchers, Esa Koskela, Suzanne Mills
and Tuula A. Oksanen and three doctoral students Seppo Kuukasjär-
vi, Martti Niskanen ja Tanja Puttonen. The studies of the project
have focused on the question of what maintains phenotypic and
genetic variation in reproductive effort in populations. Traditionally
empirical studies have tested strength and direction of selection on
reproductive effort in a constant environment, where selection has
been density and frequency independent. Even under these ecologi-
cally unrealistic assumptions, the studies have given valuable infor-
mation about the trade-offs, e.g. costs of reproduction, which should
shape the age of maturation, the number of reproductive events and
reproductive effort (e.g. clutch size). These trade-offs have been
widely tested in many animal groups. However, past studies of opti-
mal reproductive effort and reproductive costs in mammals have
been based upon unmanipulated phenotypic correlations observed
in the field, or on a small number of laboratory manipulations. With
both of these approaches, the reliable detection of possible repro-
ductive costs is difficult. Furthermore, the experimental procedures
of past laboratory studies have often ignored the possibility of indi-
vidual optimisation and thus may be misleading.

It was pointed out very early, that the fitness of a certain genotype
might also depend on the frequencies of other genotypes in the
population. However, only recent empirical studies have shown that
negative frequency-dependent selection may maintain genetic va-
riance in reproductive effort tactics. The theoretical analyses of fre-
quency-dependent selection have an effective framework (game the-
oretical models), but the theory has only been tested in a single
system in lizards. Significance of the present project is to integrate
the physiological, behavioural and genetical approaches we have
developed, to the experiments which assume that the population
consists of genetically different life-history tactics where fitness of
genotypes might be density and frequency-dependent on the other
genotypes.
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Geometric Analysis and Mathematical Physics is a Center of Ex-
cellence nominated by the Academy of Finland for the years 2002-
2007. It combines top-level Finnish research on geometric ana-
lysis, which has a long tradition in Finland, and on mathemati-
cal physics, which is a relatively new and rapidly expanding area
in Finnish mathematics.

The center is a joint venture of the Department of Mathematics and
Statistics of the University of Jyväskylä and the Department of Mat-
hematics of the University of Helsinki. The leader of the center is
Pertti Mattila (Helsinki). Mattila was a professor of mathematics in
Jyväskylä until 2002. Professor Pekka Koskela is the leader of the
research team in Jyväskylä. The center carries on the collaboration
of the mathematical analysis groups in Helsinki and Jyväskylä who-
se roots go back to the foundation of the Faculty of Mathematics
and Science of the University of Jyväskylä in 1965. The emphasis in
this collaboration has been on geometric analysis and its central
research areas are quasiconformal mappings, which has for a long
time been the strong area of Finnish mathematics, its generaliza-
tions, and related nonlinear partial differential equations and po-
tential theory.

The collaboration between the mathematical physics group of Hel-
sinki and the geometric analysis group is a novel feature of Finnish
research in mathematical analysis.

CENTRE OF EXCELLENCE IN GEOMETRIC ANALYSIS AND
MATHEMATICAL PHYSICS

The research of the geometric analysis group in Jyväskylä is wide-
ranging. Quasiconformal mappings still have a central place, and
they have been applied to material science. Their generalizations,
mappings of finite distortion, are inherent in elasticity theory. Ana-
lysis in metric spaces has been developed in many different aspects.
In nonlinear partial differential equations and potential theory, re-
search has been directed to uniqueness and regularity properties for
equations with irregular data and viscosity solutions. Methods of
geometric measure theory have been used to study complicated fractal
type objects. In mathematical physics, the group investigates cha-
otic and complicated phenomena. One of the most central of these
is the turbulence of liquid and gas flows.

In June 2003 the Center of Excellence was involved in organizing
the XIX Rolf Nevanlinna Colloquium in Jyväskylä. The speakers of
the 5-day conference included several leading experts working in
various fields of mathematics closely related with the research of
the center.

The center is active in the training of researchers: During the first
two years of activity, 13 PhD degrees were obtained by graduate
students involved in the center of excellence, seven of these in
Jyväskylä.
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Evoluutiogenetiikka on tieteenala, jossa käytetään moderneja
populaatio- ja molekyyligeneettisiä tekniikoita yhdistettynä ko-
keelliseen ekologiseen tutkimukseen. Tämä yhdistelmä avaa
uusia mahdollisuuksia niin biotieteiden opetuksessa kuin tut-
kimuksessakin sekä alan monitieteellisissä sovellutuksissa. Jy-
väskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella evo-
luutiogenetiikan opetus aloitettiin syksyllä 2003 uuden profes-
suurin myötä. Laitos on hyvä paikka evoluutiotutkimukselle, sillä
täällä tehdään jo ennestään korkeatasoista tutkimusta sekä eko-
logian että solu- ja molekyylibiologian puolella.

Evoluutiogeneettisissä tutkimuksissa eräs keskeisistä kysymyksistä
on kuinka paljon luonnossa esiintyy geneettistä ja fenotyyppistä
(esim. morfologista) muuntelua saman lajin populaatioiden sisällä
ja välillä ja kuinka populaatiot ovat adaptoituneet elämään erilai-
sissa olosuhteissa. Geneettisen muuntelun määrä ja jakautuminen
kertoo lajin populaatiorakenteesta ja lajin tai sen tietyn populaati-
on kyvystä reagoida muuttuviin valintapaineisiin ja selvitä uusissa
olosuhteissa. Geno- ja fenotyyppisen muuntelun vertaaminen antaa
tietoa siitä miten populaatioiden erilaistuminen on tapahtunut: onko
se tapahtunut sattuman vaikutuksesta, vai onko luonnonvalinta tai
seksuaalinen valinta vaikuttanut esim. morfologisten tai käyttäyty-
mispiirteiden eriytymiseen. Samoja asioita voidaan tutkia myös laji-
tasolla, jolloin saadaan tietoa siitä, voiko samaan lajiin kuuluvien
populaatioiden eriytyminen johtaa uusien lajien syntyyn. Lajiutu-
misprosessiin liittyvistä geneettisistä muutoksista saadaan tietoa
paikallistamalla lajien tai populaatioiden välisiin fenotyyppisiin eroi-
hin vaikuttavia geenejä ja tutkimalla niiden rakenteellisia ja/tai toi-
minnallisia eroja molekyyligeneettisin menetelmin.

Oma tutkimuskohteeni on käyttäytymismallien evoluutio ja niiden
merkitys lajiutumisessa. Tutkimuksia olen tehnyt lähinnä mahlakär-
päslajeilla (Drosophila), joista osa on kosmopoliitteja ja osa vain
pienelle alueelle levinneitä kotoperäisiä lajeja. Toimin myös koordi-
naattorina EU:n rahoittamassa tutkijakoulutusverkostossa, jossa sel-
vitämme monimutkaisten, koiraiden ja naaraiden väliseen kommu-
nikaatioon liittyvien käyttäytymispiirteiden yhteisevoluutiota hyön-
teisillä useiden tutkimusryhmien yhteistyönä.

ANNELI HOIKALA EVOLUUTIOGENETIIKAN PROFESSORIKSI

ANNELI HOIKKALA TOOK  THE POROFESSORSHIP IN
EVOLUTIONARY GENETICS

Evolutionary genetics is a field of science, which uses modern
population and molecular genetic techniques combined with the
experimental ecological research. This combination opens new
possibilities both in the teaching and in research in biosciences
as well as in the multiscientific applications of the field. Teach-
ing in evolutionary genetics was started at the Department of
Biological and Environmental Sciences at the University of Jy-
vaskyla in autumn 2003 along with a new professorship. This
department is a good place for evolutionary research as there is
already high-level research both in ecology and in cell- and mo-
lecular biology.

One of the most interesting questions in evolutionary genetics is
how much genetic and phenotypic (e.g. morphological) variation
exists within and between conspecific populations and how these
populations have adapted in different kinds of environments. The
amount and distribution of genotypic variation gives information
on the population structure of the species and on the ability of the
species or a specific population to respond to changing selection
pressures and to survive in altered environments. Comparison of
genetic and phenotypic variation tells how the population divergen-
ce has happened: has it occurred by chance or has a natural or
sexual selection been a driving force in the divergence of the pheno-
typic traits. The same questions can be studied also on the species
level to find out whether the divergence of conspecific populations
can lead to the evolution of new species. Further information on the
genetic changes involved in speciation processes can be obtained
by localising genes affecting phenotypic differences between the
species and populations and by tracing differences in the structure
and/or function of these genes with the aid of molecular genetic
techniques.

My own research deals with the evolution of behavioural traits and
their role in speciation. I have mainly studied flies belonging to
Drosophila species, some of which are cosmopolitans and some en-
demic species spread only on a restricted area. I also act as a coor-
dinator in a EU research training network, where we study the coevolu-
tion of complex behavioural traits involved in communication bet-
ween the male and female insects, in cooperation between several
research teams.

Henkilötietoja

- syntynyt Saarijärvellä 1953
- opiskellut Oulun yliopistossa, jossa tehnyt myös väitöskirjan ja

jatkanut tutkijana ja opettajana näihin päiviin asti
- tehnyt tutkimuksia mm. Havaijilla, Australiassa
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One of the main research areas in modern day supramolecular
chemistry is to design, synthesize and characterize nanosized
biomimetic spherical and tubular architectures having potential
applications in biology, chemistry and materials science. Biolo-
gical structures consist of loose aggregates bound together by
multiple weak non-covalent interactions. Models for artificial
biomimetic structures for example the self-assembly of well
known tobacco mosaic virus coat protein are found throughout
nature.

Bowl shaped resorcin[4]arenes are versatile and easily available host
compounds for complexation studies and have previously been shown
to self-assemble into dimeric1,2 and hexameric3 hydrogen bonded
spherical architectures which encapsulate neutral and cationic mo-
lecules in gas phase, in solution and in solid state. Using single
crystal X-ray diffraction we have studied in detail the encapsulation
of small quaternary alkyl ammonium cations like tetramethyl ammo-
nium cation, TMA, inside a dimeric resorcinarene capsule in various
solvent systems. This type of hydrogen-bonded host-guest capsule
vessels might have sophisticated future applications as drug carriers
in living organisms.3

SELF-ASSEMBLING NANOSIZE MOLECULAR CAPSULES AND TUBES

By changing the guest cation from TMA to larger diquaternary cati-
on, 1,4-dimethyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane, and using n-pro-
panol as crystallization solvent, we obtained a novel motif of self
assembled helical nanotube held together by extensive π_π - and
cation_π - interactions. Appealing possibilities are offered by the
hydrophilic and functional outer surface capable of both complexing
small guest molecules and binding to hydrogen bonding surfaces or
other medium. The hydrophobic interior of the tube is large enough
to incorporate small aromatic compounds and could act as a tran-
sport channel or storage for small lipophilic substances. Future chal-
lenges include the optimization of the tube formation conditions
and studies of the transport properties of the tube structure as well
as the design and supramolecular synthesis of similar structures with
enlarged diameter and volume.4

1. L. R. MacGillivray, J. L. Atwood, Nature, 1997, 389, 469.
2. H. Mansikkamäki, M. Nissinen, and K. Rissanen, Chem. Commun., 2002, 1902.
3. H. Mansikkamäki, M. Nissinen, C. A. Schalley and K. Rissanen, New. J. Chem.,
   2003, 27, 88.
4. H. Mansikkamäki, M. Nissinen, K. Rissanen, Angew. Chem. Int. Ed., 2004, In
    press.
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Jyväskylään on syntymässä kansainvälisestikin merkittävä nan-
otieteiden tutkimuskeskus. Hanke eteni vuonna 2003 monta
virstaa. Vastaperustetun nanotiedekeskuksen toimitalon ja la-
boratorioiden rakentaminen alkoi ja nanotieteiden kansainväli-
nen maisteriohjelma käynnistyi. JY, TKK ja VTT tekivät sopimuk-
sen ja ryhtyivät tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön. Monitietei-
nen nanosensors-hankke sai tutkimusrahoitusta TULE-ohjelmasta.
Nanotutkijoiden yhteiskäyttöön hankittiin atomivoimamikro-
skooppi. Tiedekeskuksen yhteisprojekteissa tutkitaan mm. mo-
lekyylielektroniikkaa.

Nanotiedekeskuksen (NanoScience Center, NSC) rakentaminen käyn-
nistyi huhtikuun 22. päivänä. Syksyllä 2004 valmistuva rakennus
tarjoaa valmistuttuaan korkeatasoisen ja monipuolisen tutkimusym-
päristön puhdastiloineen ja tutkimuslaitteineen noin 100 tutkijalle
ja nanoteknologian yrityksille.

Jyväskylän yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja VTT solmivat kesällä
2003 sopimuksen kolmikantayhteistyöstä nanotieteen ja nanotek-
nologian tutkimuksen, koulutuksen ja yritystoiminnan edellytysten
kehittämiseksi. Sopimuksen taustalla on tarve vahvistaa nanotie-
teen ja nanoteknologian osaamista kansallisella tasolla. JY, TKK ja
VTT tulevat kehittämään nanoteknologian tutkimista ja koulutusta
yhteistoiminnassa omien vahvuuksiensa pohjalta. Osapuolet ovat
sitoutuneet yhteistoiminnassa huolehtimaan kansallisella tasolla siitä,
että teollisuudella ja elinkeinoelämällä on käytettävissään alan huip-
puosaamista ja korkeatasoiset tutkimuslaboratoriot, ja että synty-
neet tutkimustulokset ja innovaatiot välittyvät tehokkaasti nano-
teknologiaa soveltavien yritysten käytettäväksi.

Jyväskylässä nanotieteen ja nanoteknologian poikkitieteellinen tut-
kimus keskittyy nano- ja molekyylielektroniikkaan perustuviin sen-
soreihin. Toiminta pohjautuu fysiikan, kemian ja biologian huippu-
tutkimukseen. Nanotieteiden kannalta tärkeimpiä vahvuusalueita ovat
solun biologisten molekyylien tunnistus, molekyylimoottorit, valoon
reagoivat molekyyli- ja nanokiteiset puolijohderakenteet, makromo-

NANOSCIENCE CENTER NSC

lekyylien ja atomiklustereiden kemia ja fysiikka, nanokatalyysi, kvant-
tipisteiden ja –lankojen sekä kvanttikaasujen fysiikka, sekä nanora-
kenteiden ja sensorien valmistus- ja mittausmenetelmät.

Jyväskylän yliopiston nanotiede menestyi Suomen Akatemian Tule-
vaisuuden elektroniikka (TULE) –tutkimusohjelmassa, NSC:n yhteis-
projektia rahoitettiin  750 000 eurolla. Hankkeessa on mukana kah-
deksan nanotieteiden parissa työskentelevää tutkimusryhmää: fy-
siikkaa ja elektroniikkaa edustavat professori Päivi Törmän, akate-
miatutkija Ilari Maasillan, Dr. Sorin Paraoanun, Dr. Konstantin Aru-
tyunovin ja professori Matti Mannisen tutkimusryhmät, orgaanista
kemiaa professori Kari Rissasen tutkimusryhmä, fysikaalista kemiaa
professori Jouko Korppi-Tommola, biotieteitä professorien Matti Vuen-
non ja Markku Kulomaan ryhmät sekä nanotieteitä professori Jorma
Virtanen tutkimusryhmineen.

Nanotieteinen ensimmäinen yhteinen tutkimuslaitehankinta (yli 200
000 euroa) oli  atomivoimamikroskooppi (AFM), joka hankittiin mar-
raskuussa 2003. Atomivoimamikroskooppia käytetään nanorakentei-
den valmistamiseen ja katseluun, ja nanomittakaavan biologisten
objektien kuvantamiseen.

Poikkitieteellinen nanotieteiden kansainvälinen maisteriohjelma käyn-
nistyi keväällä 2003. Ohjelma on ensimmäinen laatuaan Suomessa.
Ohjelmassa aloitti kevät- ja syyslukukaudella yhteensä yhdeksän
opiskelijaa kuudesta eri maasta. Opiskelijoista neljä oli suomalaisia.
Nanotieteiden maisteriohjelman opiskelijat valittiin elektroniikan,
fysiikan, kemian, molekyylibiologian ja solubiologian pääaineisiin,
jossa he syventävät aiempaa osaamistaan kyseisillä aloilla. Tämän
lisäksi opiskelijat opiskelevat muita nanotieteitä ja nanoteknologi-
oita siten, että heillä on valmistuttuaan edellytykset työskennellä
biotieteiden, fysiikan ja kemian tietotaitoa hyödyntävissä nanotie-
teen ja -teknologian tutkimusprojekteissa ja yrityksissä. Tähän pyri-
tään myös valitsemalla opinnäytetöiden aiheet aina siten, että ne
vaativat poikkitieteellistä osaamista ja yhteistyötä. Nanotieteiden
maisteriohjelma tarjoaa erinomaisen pohjan nanotieteiden jatko-
opinnoille.
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Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusasema täytti 20 vuot-
ta. Asemalla pidettyyn vuosijulaan oli kokoontunut runsaasti
asemalla työskennelleitä tutkijoita, yhteistyökumppaneita ja
tukijoita. Juhlaesitelmän piti dosentti Jukka Jokela evoluutio-
ekologian kumasta aihhesta ”Mihin uroksia tarvitaan?”. Aseman
historiikin ja asemalla tehdyt lukuista väitöskirjat esitteli do-
sentti Hannu Ylönen.

Biologian laitos perustettiin yliopistoomme v. 1970, ja pari vuotta
myöhemmin alkoi ekologian ja luonnonhoidon opetus. Jo silloin alet-
tiin etsiä sopivaa biologisen aseman paikkaa opetuksen ja tutki-
muksen tukikohdaksi. Vuosikymmenen puolivälissä löytyikin sopiva
tontti Konneveden Pitkälahden rannalta. Kansainväliseen Project Aqua
–suojeluohjelmaan kuuluvan Rautalammin reitin keskusjärven ranta
oli mitä sopivin uuden aseman paikaksi.

Ponnistelut aseman rakentamiseksi kestivät viisi vuotta. Sinnikkyy-
destä voidaan kiittää Konneveden kuntaa sekä yliopistoväestä aktii-
visimmin mukana olleita professoreja – Mikko Raatikaista, Pauli Bag-
gea ja Veikko Huhtaa. OPM myöntyi rakentamiseen, koska Järvi-Suo-
messa ei ollut ennestään yhtään yliopistollista tutkimusasemaa.
Aseman rakennustyöt alkoivat kesällä 1982 ja vihkiäisiä vietettiin
11.2.1983. Aseman rakentaminen tehtiin kokonaan työllisyystöinä
– samoin kuin myöhemmätkin laajennusvaiheet.

Asema oli liian pieni jo syntyessään. Seuraavan rakennusvaiheen
suunnittelu aloitettiinkin heti vihkiäisten jälkeen.  Vuonna 1992
valmistui laajennus, jossa saatiin lisää mm. verstas, asemanhoita-
jan asunto ja lisää asuntolatiloja. Viimeisin laajennusvaihe on v.
1998 valmistunut 1 400 neliömetrin tutkimushalli. Vastaavanlaista

KONNEVEDEN TUTKIMUSASEMA 20 VUOTTA:
Myyräneuvolasta evoluutioekologian huippututkimuksen kehdoksi

(yhtä suurta, monipuolista?)  koerakennusta ei ole millään muulla
yliopistolla Suomessa.

Tutkimusasemalla on alusta pitäen tehty pikkunisäkästutkimusta ja
kehitetty tarhatutkimuksen metodiikkaa. Pari vuotta ennen aseman
rakentamista valmistui ensimmäinen myyrätarha aseman tontille.
”Myyräneuvolan” tutkijat asuivat tuolloin asuntovaunussa tarhan
vieressä. Tällä hetkellä 0,25 ha:n myyrätarhoja on lähes 50 ja myy-
rätutkimuksen parissa ahertaa kaksi tutkimusryhmää. Erikokoisia
tarhoja on käytetty myös hämähäkki- ja sisiliskotutkimuksissa. Tar-
hat mahdollistavat eläinkokeet lähes luonnollisissa oloissa. Tutki-
museläimet tekevät samoja asioita, joita luonnossakin tekisivät.
Konnevedellä ei ole pysyviä koe-eläinkantoja vaan eläimet ovat säi-
lytyksessä vain niin kauan kuin koe kestää.

Tutkimuksen kohteena ovat olleet myös linnut. Konnevedellä on tut-
kittu mm. puukiipijöitä,  kirjosieppojen puolisonvalintaa ja poly-
gyynisia moninaaraisia koiraita. Teerillä on tehty soidintavan lajin
biologiaan ja seksuaalivalintaan liittyviä kokeita. Rummuttavan hä-
mähäkin avulla on tutkittu samoja ilmiöitä. UV-näön merkitystä saa-
listuksessa on tutkittu tuulihaukkojen avulla. Novel World –keino-
maailman avulla on selvitelty varoitussignaalien merkitystä ja taliti-
aisten suhtautumista uudenlaisiin saaliisiin.
Tutkimusaseman vesiyksikössä tehdyt työt ovat pääasiassa keskitty-
neet kalojen ja niiden loisten välisten ekologisten ja evolutiivisten
vuorovaikutusten tutkimiseen. Tutkimuskohteina ovat olleet mm.
kalanviljelyssä ongelmia aiheuttavat Diplostomum spathaceum imu-
mato ja Argulus kalatäi. Tutkimukset ovat käsitelleet loisten kelpoi-
suuteen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä kuten siirtymistä isäntien
välillä sekä isäntien vasteita loisten aiheuttamaan evolutiiviseen
paineeseen. Lisäksi on tutkittu, millaisia haitallisia vaikutuksia loi-
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Asemanhoitaja TIETO-FINLANDIA –ehdokkaana

Näin Jussi Viitala kirjansa esipuheessa:
”Opettaminen on etuoikeus, jossa opettaja oppii ja saa eniten.
Muutoinkin on ollut ilo saada herätteitä laitoksen avoimesta,
innostavasta ja keskustelevasta ilmapiiristä.  Se tulee kaikkein
parhaiten esille Konneveden tutkimusasemalla, jossa olen saa-
nut työskennellä 1980-luvun alusta saakka.”

Dosentti Jussi Viitala on toiminut Konneveden asemanhoitaja-
na koko sen olemassaolon ajan. Viimeinen työvuosi on alka-
nut, Viitala jää eläkkeelle vuoden 2004 lopussa. Tieto-Finlan-
dia –ehdokkuuden Viitala sai esikoiskirjastaan ”Inhimillinen
eläin, eläimellinen ihminen. Sosiaalisen käyttäytymisen avai-
met”.  Kirjassaan Viitala kuvaa kiinnostavien esimerkkien avul-
la eläinten käyttäytymistä ja löytää mielenkiintoisia yhtymä-
kohtia ihmisistä ja eläimistä sekä niiden käyttäytymisen sa-
mankaltaisuuksista. Ehdokkuus on tuonut asemanhoitajalle lu-
kuisia kutsuja TV-keskusteluihin ja lehtihaastatteluihin, sillä
aihe kiinnostaa myös suurta yleisöä.

Konnevedellä tehtyihin tutkimuksiin perustuvia julkaisuja:

Aho, T., Kuitunen, M., Suhonen, J., Jäntti, A. & Hakkari, T. 1999. Reproductive
success of Eurasian treecreepers, Certhia familiaris, is lower in territories with
wood ants. Ecology 80:1197-1203.

Alatalo, R. & Mappes, J. 1996. Tracking the evolution of warning signals. Nature
382:708-710.

Eccard, J.A. & Ylönen, H. 2004. Who carries the costs of interspecific competition
in an age-structured bank vole population. Ecology ( in press).

Hovi, M., Alatalo, R., Höglund, J., Lundberg, A. & Rintamäki, P. 1994. Lek centre
attracts black grouse females. Proc. Roy. Soc. Lond. B 258:303-305.

Kortet, R., Vainikka, A., Rantala, M. & Taskinen, J. 2004. Sperm quality, secondary
sexual characters and parasitism in roach (Rutilus rutilus L.). Biol. J. Linn. Soc.
81:111-117.

Koskela, E., Johnson, P., Hartikainen, T. & Mappes, T. 1998: Limitation of
reproductive success by food availability and litter size in the bank vole,
Clethrionomys glareolus. Proc. Roy. Soc. Lond. B 265:1129-1134.

Koskela, T., Puustinen, S., Salonen, V. & Mutikainen, P. 2002. Resistance and
tolerance in a host plant – holoparasitic plant interaction: genetic variation and
costs. Evolution 56:899-908.
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aposematic signals evolve by gradual change. Nature 397:249-251.

Mappes, J., Alatalo, R.V., Kotiaho, J. & Parri, S. 1996. Viability costs of condition
dependent sexual male display in drumming wolf spider. Proc. Roy. Soc. Lond. B
263:785-789.

Mappes, T. & Koskela E. 2004. Genetic basis of the trade-off between offspring
number and quality. Evolution (in press).

Oksanen, T.A., Koskela, E. & Mappes T. 2002. Hormonal manipulation of offspring
number: maternal effort and reproductive costs. Evolution 56:1530-1537.

Riipi, M., Alatalo, R.V., Lindström, L. & Mappes, J. 2001. Multiple benefits cover
detectability costs in aposematic aggregations. Nature 413:512-514.

Seppälä, O., Karvonen, A. & Valtonen, E.T. 2004. Parasite induced change in
behaviour and susceptibility to predation in an eye fluke – fish interaction.
Anim. Behav. (in press).

Siitari, H., Honkavaara, J. & Viitala, J. 1999. Ultraviolet reflection of berries
attracts foraging birds. A laboratory study with redwings (Turdus iliacus) and
bilberries (Vaccinium myrtillus). Proc. Roy. Soc. Lond. B 266:2125-2129.

Viitala, J., Korpimäki, E., Palokangas, P. & Koivula M. 1995. Attraction  of kestrels
to vole scent marks visible in ultraviolet light. Nature 373:425-427.

Ylönen, H., Sundell, J., Tiilikainen, R., Eccard, J. & Horne, T. 2003. Weasels’
(Mustela nivalis nivalis) preference for olfactory cues of the bank vole
(Clethrionomys glareolus). Ecology 84:1447-1452.

silla on isäntiinsä ja sitä, miten loiset pyrkivät kasvattamaan kel-
poisuuttaan manipuloimalla isäntiään edesauttaakseen siirtymistä
ravintoketjussa ylempänä olevaan pääisäntään. Työt ovat tuotta-
neet aineistoa lois-isäntä -suhteiden evoluutiosta ja samalla myös
ekologista perustietoa, jolla on sovellusarvoa mm. loisten torjun-
nassa kalanviljelyssä.

Tutkimusasemaa käytetään myös opetukseen: siellä pidetään bio- ja
ympäristötieteiden kenttäkursseja ja muun yliopistoyhteisön koulu-
tustilaisuuksia. Työpäivillä mitattuna asemalla saavutetaan vuosit-
tain 6 000:n raja. Merkittävä käyttäjäryhmä ovat Konnevesi-stipen-
diläiset. Rehtori myöntää gradun ja väitöskirjan tekijöille 1-2 viikon
oleskelustipendejä Konnevedelle. Tutkimusasemalla järjestetään vuo-
sittain erilaisia seminaareja ja tapahtumia, mutta isojen kongressi-
en tuomista Konnevedelle haittaa auditorion puute. Vireillä onkin
Järvikeskus-hanke. Jos tämä matkailuun ja leirikoulutoimintaan liit-
tyvä hanke toteutuu, aseman kupeeseen saadaan kaivatun auditori-
on lisäksi muitakin palveluja.



•  22  •

Vuoden alusta yliopistossa käynnistyi kolmen tiedekunnan yh-
teinen koulutus- ja tutkimusohjelma. Ohjelmassa koulutetaan
asiantuntijoita energia-alan tehtäviin, joiden toteutuksessa tar-
vitaan kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus. Hanke osal-
taan vastaa EU:n visioon hajautettujen energiajärjestelmien ke-
hittämisestä ja on ensimmäinen kotimainen. Hankkeella on voi-
makas paikallisten toimijoiden tuki, kuntien, yritysten, tutki-
mus- ja koulutuslaitosten. Hanke on Keski-Suomen ja Etelä-Poh-
janmaan maakuntien yhteinen, yliopistokumppanina on Vaasan
yliopisto. Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Länsi-Suomen
Lääninhallitus EU:n aluekehittämisvaroista.

Uusiutuvan Energian (UE) ohjelmassa toimii viisi Jyvskylän tai Vaa-
san yliopiston professoria tutkijoineen, kaksi tutkimusjohtajaa, kak-
si tutkijaa, laboratorioinsinööri ja hankekoordinaattori. Opiskelijoi-
ta on hyväksytty yhteensä 40. Koulutusohjelmassa voi suorittaa UE-
maisterin tutkinnon tekniikka-, ympäristö- ja sosio-ekonomisilla lin-
joilla. Tutkinnot suoritetaan valitusta linjasta riippuen matemaat-
tis-luonnontieteelli-sessä, talous- tai yhteiskuntatieteellisissä tie-
dekunnissa. Opiskejaksi hyväksytään soveltuvan peruskoulutuksen
saanut yliopisto-opiskelija tai ammattikorkeakoulun tutkinnon suo-
rittanut henkilö.

Tutkimustoiminta on keskittynyt Vaajakoskelle rakennettuun UE-la-
boratorioon. Aurinkolämpökeräin -laitteisto on saatu tutkimuskäyt-
töön. Biomassan (pelletti) ja Stirling koneen käyttöön perustuvan
mikrokokoluokan CHP-laitteiston suunnittelu ja rakentaminen ovat
käynnissä. Suunnitteilla on myös vetyyn energiankantajana perus-

UUSIUTUVAN ENERGIAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSOHJELMA

RENEWABLE ENERGY, STUDY AND RESEARCH PROGRAM

In the beginning of the year 2003 a study and research program
joined by three faculties of the University was launched. The
training program gives the students expertise in energy systems
that meet the requirements of sustainable development along
the visions of the EU. The program is first of its type in Finland.
It has a strong local support from townships, private enterpri-
ses, research institutions and educational organisations. The
program covers Central Finland and Southern Botnia regions, in-
cluding the University of Vaasa as a partner. The project is fun-
ded by EU-regional funds granted by the State Provincial Office
of Central Finland.

In the Renewable Energy (RE) training and research program there
are five acting professors, two hired research directors, two senior
researchers, a lab engineer and a project coordinator. Forty students
have been enrolled in the study program so far. They have three
options for their  masters degree, RE-technology, environment or
socio-economical degree. The masters degrees will be given in the
Faculties of Mathematics and Sciences, Economics or in Social Scien-
ces.  A student having a suitable university study background (about
3 years) or a polytechnic engineer degree
may apply to the program.

The research activity will be done in the RE-laboratory that has been
established in Vaajakoski. A solar heat collector system have been
built for testing efficiency at nothern altitudes. Cumulative data is
being stored. The main research activity will be building and testing
an automatic micro-CHP unit that uses wood pellets and a Stirling
engine. This project is on the go.  Plans are being developed also for
local hydrogen based energy systems. The main demonstration of
the program will be a realisation of renewable energy use in a ABC-
gas station to be built in the city of Viitasaari. Heat pump, solar
collectors, PV-panels and wind energy will be used to fill major part
of the energy needs of the gas station. Real time demonstration of
the energy balance of the building will be made visible for the pub-
lic visiting the station and information on renewables distributed in
the info corner of the station. Data flow from the station will serve
also research purposes. The official web site of the program may be
found at www.RenewableEnergy.jyu.fi

tuva eenrgiantuotantojärjestelmä. Hankkeen näkyvin demonstraatio
toteutuu Viitasaarelle rakennettavan uusiutuvaa energiatekniikkaa
hyödyntävän ABC-huoltoaseman myötä. Asema tulee saamaan lähes
kaiken energiansa uusiutuvista, biomassalla tuotetusta kaukoläm-
möstä, lämpöpumpusta, aurinkolämpökeräimista, aurinkosähköpa-
neleista ja pienestä tuuliturbiinista. Asemalla havainnollistetaan
yleisölle kiinteistön energian saantia ja kulutusta reaaliajassa sekä
toteutetaan yleisölle avoin UE-infopiste. Asemalta saatava infor-
maatio palvelee myös tutkimusta. UE-ohjelman sivustot löytyvät
osoitteesta www.UusiutuvaEnergia.jyu.fi
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Avidin (Avd) from the chicken egg-white and streptavidin from
the bacterium Streptomyces avidinii are well-known to exhibit
high binding affinity towards a small water-soluble vitamin bio-
tin. Avidin and streptavidin are both antiparallel (-barrel pro-
teins consisting of four identical subunits. Their extraordinary
biotin-binding capacity is the tightest non-covalent interaction
known in nature. The development of avidin-biotin technology
is based upon this tight and specific interaction and on the ease
of attachment of biotin to various moleculaes. Therefore,
(strept)avidin and biotin are exploited as universal tools in va-
riety of fields within the life-sciences. The applications of this
methodology range from affinity separation and molecular pro-
bing to medical imaging and drug targeting.

One central part of our research in the group of molecular biology is
to produce genetically engineered forms of avidins. Using rational
design and site-directed mutagenesis, we have produced extensive
collection of different avidin mutants during the past several years.
For example, by modifying the monomer-monomer interface resi-
dues, both monomeric and dimeric variants of the naturally tetrame-
ric protein have been obtained. Furthermore, some of the mutants
displayed oligomerization that is dependent on the presence of the
ligand (biotin) or the pH of the solution. The thermal stability of
avidin has also been increased by introducing intermonomeric disul-
fide bridges to the protein. In one of the most recent study, the
structure topology of avidin was altered by connecting the natural
ends of the polypeptide chain with a linker followed by opening new
ends in the loops of the protein. Based on two such circularly per-
muted avidins (cpAvd), a unique subunit fusion, dual-chain avidin
(dcAvd), was constructed. This opens a number possibilities to imp-
rove and to create totally new tools for avidin-biotin tehnology.

DESIGN AND PRODUCTION OF “BRAVE NEW AVIDINS”

Design of cpAvd mutants. Secondary structure topology of cpAvd
5–>4 (red) and cpAvd6–>5 (blue) (top). The old termini were con-
nected by a linker and sequences opened elsewhere. The C-terminus
of cpAvd5–>4 was connected to the N-terminus of cpAvd6–>5 via
short linker in dcAvd. The amino acid sequence of dcAvd with the
locations of the wt _-strands indicated (down left) Schematic il-
lustration of the dcAvd. The left part in red is derived from cpAvd
5–>4 and the right part in blue is derived from cpAvd6–>5 (down
right)

Another topic of the research has been characterisation of proteins
analogues to avidin from nature. We have found that avidins isola-
ted from other poultry species bind biotin similarly but are immuno-
logically different as compared to chicken avidin. They provide new
tools for instance to cancer treatment. In addition, we have produ-
ced and characterised other members of the chicken avidin gene
family. One of these avidin related proteins, AVR4/5, is even more
stable than avidin offering thus an outstanding tool for applications
where very high temperatures (above 100–C) are required.

The basis of all these studies is a wide use of recombinant DNA
techniques, molecular modelling and dynamics combined to bioche-
mical and biophysical methods.

Valikoituja julkaisuja • Selected publications
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Tiedekunnan opettajankoulutuksen kehittäminen on jatkunut sen
laajentamisella biologiaan. Bio- ja ympäristötieteiden laitok-
selle on nimitetty lehtori, joka vastaa laitoksen puolesta opet-
tajankoulutuksesta ja biologian alan perusopetuksesta. Laitok-
sella on laaja-alaisuutensa ja tutkimuksensa ansiosta hyvät val-
miudet alan opettajankoulutukseen.

Varsinaisesti biologian opettajankoulutus aloitettiin vuonna 2002,
jolloin valittiin ensimmäiset opiskelijat Opettajankoulutuslaitoksen
(OKL) järjestämiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Vuosittainen
biologian opettajaksi opiskelevien kiintiö on 10 henkilöä. Opetta-
jankoulutus laajentaa opiskelijoiden uranvalinnan vaihtoehtoja bio-
logian ja ympäristötieteiden alalla.

Koulutuksen tieteellinen taso pidetään korkealla myös opettajan-
koulutuksessa. Opettajaksi opiskelevat käyvät pääosin samoilla kurs-
seilla kuin muut laitoksen opiskelijat. Joitakin kursseja on räätälöi-
ty nimenomaan opettajaksi opiskeleville riittävän laaja-alaisen pä-
tevyyden varmistamiseksi. Keskeisenä on pidetty mm. kokeellisen
ekologian ja modernien molekyylibiologisten menetelmien hallitse-
mista. Useimmat opettajiksi opiskelevista suorittavat  opettajilta
vaadittavien biologian opintojen lisäksi pääaineen opinnot jossakin
laitoksella edustettuna olevassa aineessa. Koulutusta on integroitu
ja tehostettu aloittamalla kiinteä ja aktiivinen yhteistyö ainelaitok-
sen, OKL:n ja opetusharjoittelun toteuttavan Normaalikoulun välil-
lä.

Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajien pätevöittämis-
ja muuntokoulutushanke sai Opetusministeriön jatkorahoituksen
vuosille 2004-06. Ohjelmassa, joka toteutetaan yhteistyössä Avoi-
men yliopiston kanssa, on uudella kaudella matematiikan, fysiikan
ja kemian lisäksi mukana myös biologia, ja noin 35 opiskelijaa on
aloittanut siinä biologian alan opinnot.

OPETTAJANKOULUTUS LAAJENI BIOLOGIAAN

TEACHER TRAINING STARTED ALSO IN BIOLOGY

Teacher training in the faculty was strengthened by starting it
also in biology. One senior lecturer is responsible for the teach-
er training and the basic level studies at the department of bio-
logical and environmental science. The department has an ex-
cellent background to educate competent teachers due to its
comprehensive and high-standard research in the field of biolo-
gy, from chemical biology to landscape ecology and environ-
mental sciences. Each year, ca. ten students will be selected for
teacher training program in biology.

Scientific level of the education is kept high also in the teacher
program. Students take part in the same courses as the other stu-
dents, and most of them actually get their master’s degree also in
one of the main subjects available at the department. To guarantee
their competence in the large field of biology and environmental
sciences, some courses have designed especially for teacher trai-
nees. Main focus is on the methods in experimental ecology and
modern molecular biology.

The supplementary-education program for teachers in mathematics
and science received new funding for the period of 2004-06, and
biology is now included in the program. Within this program, ca. 35
students are starting their studies in biology.
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Jyväsjärven osaamis- ja tutkimusympäristö on yliopiston ulko-
puolellekin avoin toimintayksikkö, jossa opetus, tutkimus ja
alueellinen vaikuttavuus kytkeytyvät saumattomasti yhteen ja
tukevat toinen toisiaan. Ympäristön toimintaan voivat osallis-
tua kaikki järvestä tavalla tai toisella kiinnostuneet tahot ja se
palvelee mm. opetuksen, tutkimuksen, ympäristönsuojelun ja
paikallisten asukkaiden tarpeita ja tavoitteita. Se on eräänlai-
nen laboratorio, jossa laaja-alainen ja kapea-alainen tutkimus
sekä käytännön sovellukset kytkeytyvät riidattomasti toisiinsa.
Toiminnan kantavana voimana on osanottajien kokemuksen ja
kaiken järvestä kerätyn tiedon ja tiedon saattaminen yhteiseen
käyttöön, jolloin kokonaisuudesta muodostuu sekä intellektu-
aalisesti että taloudellisesti kaikille osapuolille edullinen toi-
mintaympäristö.

Jyväsjärven osaamis- ja tutkimusympäristön rakentaminen aloitet-
tiin Länsi-Suomen lääninhallituksen ja opetusministeriön (EAKR-ra-
hoitus), Keski-Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön
(EAKR) , yritysten (Liqum Oy, Nanoway Oy, M-Real Oy, Jyväskylän
Energiantuotanto Oy, Jyväskylän Teknologiakeskus Oy) sekä kaupungin
rahoituksella vuonna 2001. Vuonna 2002 käynnistettiin Jyväsjärven
lähes ajantasainen seuranta ja rakennettiin Aino-tutkimuslautta ja
tarvittavat tietokannat mittatietojen käsittelyyn ja analysointiin.
Jyväsjärven käyttö opetuksessa ja tutkimuksessa on voimakkaasti
lisääntymässä. Opiskelijat saavat Jyväsjärven puitteissa pitkälti omin
käsin tuntumaa vesialan reaalimaailmaan ja sen eri osapuoliin sekä
alan tulevaisuuden tekniikkaan. Toiminnalla on samalla luotu kehi-
tysympäristö Jyväsjärven tilan parantamiseen tähtääville toimenpi-
teille ja ympäristöntutkimusmenetelmien ja –laitteiden kehittämi-
selle. Kaiken kaikkiaan monenlaisten näkökulmien ja osapuolien
mukanaolo on omiaan luomaan uudenlaisia kytkentöjä ja sitä kautta
uusia innovaatioita. Internetin kautta Jyväsjärveä ja vesiympäristö-
tietoutta on tuotu myös yleisön saataville (http://www.jyu.fi/jy-
vasjarvi/). Jyväsjärven osaamis- ja tutkimusympäristö -hankkeen
viimeinen totetus vuosi oli 2003, mutta toiminta jatkuu ja luonte-
vana kehityssuuntana on syntyneen asiantuntemuksen ja mittaus-
tekniikan soveltaminen suuremmissa kohteissa esim. Päijänteellä.

JYVÄSJÄRVEN OSAAMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖ

LAKE JYVÄSJÄRVI KNOWLEDGE
AND RESEARCH ENVIRONMENT

Lake Jyväsjärvi Knowledge and Research Environment is open to
any parties interested in Lake Jyväsjärvi for any reason. In this
environment, teaching, research and regional involvement of the
university seamlessly support each other. It serves teaching,
research, nature conservation, etc. even looking to the needs of
local residents. It has turned Jyväsjärvi into a modern laborato-
ry where intensive, but often overly narrow, and extensive, but
more realistic, research strategies and practical aspects can be
combined without compromise. The key to its successful opera-
tion is the experience of the partners and the knowledge ob-
tained from the lake and its catchment brought into common
use. This makes the environment intellectually and economical-
ly attractive.

The building of Lake Jyväsjärvi Knowledge and Research Environ-
ment started in 2001 with financial support from the State Provin-
cial Office of Western Finland, the Ministries of Education and Envi-
ronment, the City of Jyväskylä and private companies developing
environmental technology. Intensive monitoring of Jyväsjärvi was
started and, as part of that, a research float with computer control-
led sampling devices was located in the middle of the lake. Within
Lake Jyväsjärvi Knowledge and Research Environment students can
experience a real aquatic world directly, meet parties involved in the
use and conservation of aquatic systems and get acquainted with
future technologies. In parallel with that, the environment is a de-
velopment tool for improving water quality of the lake and for the
development of better environmental practices and instruments. Al-
together the multitude of scopes and partners potentially creates
innovative couplings and ideas.  The next step will be to expand the
environment with even more challenging goals at the neighbouring
large lake Päijänne.
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GRASPANP – GRADUATE SCHOOL IN PARTICLE-
AND NUCLEAR PHYSICS

The PhD students form an essential part of the research groups
in physics. Especially in experimental particle- and nuclear phy-
sics responsibilities in research groups are distributed between
the senior researchers and the PhD students. On the other hand,
from the educational point of view, it is a valuable experience
to organise, for example, an experiment at the accelerator from
beginning to end. Combined with the versatile education, these
are the reasons the doctors of particle- and nuclear physics have
had success in large variety of fields of employment.

According to an assessment of the Academy of Finland the GRAS-
PANP school coordinated by the Department of Physics (JYFL) is one
of the most successful graduate schools in Finland. The PhD stu-
dents in GRASPANP work in research groups with foreign students
and researchers, especially in CERN and in the JYFL accelerator labo-
ratory, which acts as one of the EU Marie Curie Training Sites. From
2004 the Academy of Finland also funds the joint-European collabo-
ration between GRASPANP, University of Giessen and Nordita in Co-
penhagen (Complex Systems of Hadrons and Nuclei – HANUC). The
first HANUC- lecture week in Finland will be organised as one of the
courses of the Jyväskylä Summer School in 2004.

Launching the graduate school system in Finland in 1995 led to a
change of attitudes in PhD training at JYFL. Soon it was seen as a
rising number of PhD’s. From the beginning the key idea has been
that GRASPANP covers all the PhD students in particle- and nuclear
physics in Finland independent of the funding sources. This guaran-
tees similar conditions and support for all of the PhD students.
The goal is to have the thesis ready in four years, but flexibility is
needed, for example when the thesis work is based on difficult me-
asurements.

The number of GRASPANP students is now 70, the main part consis-
ting of the students in Jyväskylä (JYFL) and in Helsinki (HYFL, TKK,
HIP). The average annual number of new doctors of GRASPANP is 10.
They have been employed widely by various types of companies and
the private sector. Especially the work in international research groups
is a merit when applying for a job.

Jatkokoulutettavat ovat oleellinen osa fysiikan tutkimusryhmiä.
Erityisesti kokeellisen hiukkas- ja ydinfysiikan jatkokoulutet-
tavat joutuvat kantamaan vastuuta tutkimuksen toteuttamises-
ta senioritutkijoiden tapaan. Toisaalta koulutuksen kannalta
esimerkiksi kiihdyttimellä tapahtuvan kansainvälisen kokeen
organisointi alusta loppuun on arvokas kokemus. Yhdistettynä
monipuoliseen koulutukseen nämä ovat niitä tekijöitä, joiden
ansiosta hiukkas- ja ydinfysiikan tohtorit menestyvät monen-
laisissa työelämän tehtävissä.

Fysiikan laitoksen (JYFL) koordinoima GRASPANP (Graduate School
in Particle- and Nuclear Physics) on Suomen Akatemian arvion mu-
kaan yksi onnistuneimpia tutkijakouluja. Se on aidosti kansainväli-
nen. Koulun opiskelijat toimivat jatkuvassa yhteistyössä ulkomais-
ten opiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa, erityisesti CERN:ssä ja JYFL:n
kiihdytinlaboratoriossa, jolla on myös EU:n Marie Curie Training Site
status. Vuoden 2004 alusta Suomen Akatemia tukee myös yhteiseu-
rooppalaista GRASPANP:in, Giessenin yliopiston ja Kööpenhaminan
Norditan jatkokoulutusyhteistyötä (Complex Systems of Hadrons and
Nuclei – HANUC). Ensimmäinen HANUC- luentoviikko Suomessa jär-
jestetään JY:n kesäkoulun kurssina syksyllä 2004.

Tutkijakoulujen perustaminen vuonna 1995 johti ainakin JYFL:ssä
asennemuutokseen tutkijakoulutuksessa. Se näkyi pian valmistunei-
den tohtoreiden määrän kasvuna. Johtoajatuksena on alusta asti
ollut se, että esimerkiksi GRASPANP:iin kuuluvat  kaikki Suomen kor-
keakoulujen teoreettisen ja kokeellisen hiukkas- ja ydinfyysiikan jat-
ko-opiskelijat rahoituslähteestä riippumatta. Näin kaikille alan opis-
kelijoille taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet ja tuki. On myös
tärkeää, että väitöskirjojen taso pidetään korkeana. Väitöskirjan
valmistuminen neljässä vuodessa on toki tavoitteena, mutta jousta-
vuutta saatetaan tarvita erityisesti, jos työ perustuu vaativiin mit-
tauskiin.

GRASPANP – HIUKKAS- JA YDINFYSIIKAN TUTKIJAKOULU

GRASPANP- opiskelijoiden lukumäärä on nyt noin 70, pääsosan ja-
kaantuessa jokseenkin tasan Jyväskylän (JYFL)  ja Helsingin  (HYFL,
TKK ja HIP) välille. Tohtorit, joita on valmistunut vuosittain keski-
määrin 10, ovat sijoittuneet laaja-alaisesti yritysten ja julkisen sek-
torin palvelukseen. Erityisesti opiskelun aikana annetut vastuuteh-
tävät kansainvälisissä tutkimustyhmissä on meriitti työpaikkaa ha-
kiessa. Olisi toivottavaa, että myös tutkijakoulutuksen kehittämis-
työryhmä ottaisi tämän huomioon sen sijaan, että määrittelisi tiu-
kasti painopistealueita määrärahojen jakajille.
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My name is Xiao Zhong. I got my master degree in Wuhan Insti-
tute of Mathematics and Physics at the Chinese Academy of Scien-
ces. Professor Tero Kilpeläinen from the University of Jyväskylä
visited the institute in the year 1995. We met there, and I beca-
me a student of his. I came to Jyväskylä as a post graduate
student in 1996. My research concerns nonlinear partial diffe-
rential equations and geometric function theory.

I received my PhD in 1998. After that, I have worked as an Academy
Research Fellow. There are many distinguished mathematicians at
the department of Mathematics and Statistics in Jyväskylä, and it is
really my great pleasure to collaborate with them.

I am not only enjoying my work, but also my daily life in Finland. My
wife, Hong Wang, is a doctoral student at the Department of Biolo-
gical and Environmental Science. She is going to defend her PhD
thesis in molecular biology, soon. My five years old son speaks flu-
ent Finnish and shares the activities in the day care center. We sing
Finnish children’s songs and read Moomin stories together. We all
enjoy the long winter in Finland by skiing and skating.

AS AN ACADEMY RESEARC FELLOW IN JYVÄSKYLÄ

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 informatiikan 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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Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu järjestettiin elokuussa
2003 (11-29.8.) 13. kerran. Koulun 19 kurssille osallistui 280
opiskelijaa 36 eri maasta. Suomalaisten opiskelijoiden lisäksi
(133) suurimmat kansallisuusryhmät tulivat Venäjältä (19),
Italiasta (14), Saksasta (8) ja Espanjasta (8). Kursseilla luen-
noi 44 luennoitsijaa 13 eri maasta.

Kesäkoulussa oli useita sisällöllisiä teemoja:

• uusiutuva energia (ympäristötieteet, kemia)
• tiheysfunktionaaliteoria (kemia)
• inversio-ongelmat (matematiikka)
• kriittiset ilmiöt, neutriinot ja kosmologia (fysiikka)
• luotettava tietojenkäsittely (tieteellinen laskenta/ tietotekniikka)
• geoinformatiikka ja informaatioteoria (tilastotiede)

Kansainvälinen kesäkoulu tarjoaa kursseja eri luonnontieteellisten
tieteenalojen sekä informaatioteknologian/ tietojenkäsittelyn opis-
kelijoille ja tutkijoille. Samanaikaisesti järjestettävät eri alojen kurssit
tarjoavat mahdollisuuden monitieteisiin opintoihin ja kansainväli-
seen vuorovaikutukseen.

Kesäkoulun opiskelijamäärä on vakiintunut 200-300 opiskelijan ta-
solle ja opiskelijapalaute on ollut erittäin myönteistä. Koulun kor-
keatasoinen kurssitarjonta ja kansainvälinen, nuorekas ilmapiiri ovat
vakiinnuttaneet sen aseman suosittuna eurooppalaisten luonnon-
tieteiden opiskelijoiden koulutusfoorumina.

KANSAINVÄLINEN KESÄKOULU JÄRJESTETTIIN 13. KERRAN

JYVÄSKYLÄ SUMMER SCHOOL ARRANGED
FOR THE 13TH TIME

Jyväskylä Summer School  was organized for the 13th time in
August 2003 (11.-29.8.). A Total of 19 courses were organized
and alltogether 280 participants from 36 different countries
attended the courses. In addition to Finnish students (133 par-
ticipants) biggest nationalities were Russians (19 participants),
Italians (14 participants), Germans (8 participants) and Spa-
nish (8 participants).

The 13th Summer School included several focus areas:

• Sustainable Energy (Environmental Sciences, Chemistry)
• Density Functional Theory (Chemistry)
• Inverse Problems (Mathematics)
• Critical Phenomena, Neutrinos and Cosmology (Physics)
• Reliable Computing  (Scientific Computing)
• Geoinformatics and Information Theory (Statistics)

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

The annual number of participants has settled in the range of 200-
300, and the response from the students has been very positive. The
high academic standards of the courses and the international, yout-
hful atmosphere have established the Summer School’s status as a
popular educational forum for European graduate students in the
natural sciences.
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Studying the properties of nuclei far away from the valley of
stability needs elaborate methods. First of all, these nuclei have
to be artificially produced by using particle accelerators. Short
lifetimes and small produced quantities set limits for certain
measurement techniques and precision. One very fundamental
and important quantity is the mass of the atomic nucleus. From
physics point of view, masses of exotic nuclei are needed for
instance in the study of nuclear astrophysics, nuclear structure
and in testing of various nuclear models and formulae like the
Standard Model of Particle Physics.

In 1998, EU-funded EXOTRAPS project was started and as a result, a
Radio Frequency  Quadrupole (RFQ) and a Penning trap system con-
sisting of two separate traps were constructed at JYFL. Project was
launched to meet the requirements of high precision. The RFQ has
been operated successfully for several years now and the first suc-
cessful operation with the first trap — isobaric purification trap —
was achieved in fall 2002. With the purification trap it is possible to
remove isobaric contaminants and to measure masses with relative
accuracy of ~ 10–6 . Year 2003 was mostly spent on commissioning
the high precision trap and on improving the ion optics of the trap
extraction. First successful results were obtained in August with
stable 40Ar. Rest of the year was used in studying the systematic of
the precision trap and testing it’s capabilities.

HIGH PRECISION MASS MEASUREMENTS WITH ION TRAPS

When the high precision trap is used for mass measurements, the
purification trap is used as a mass filter for the precision trap to get
rid of unwanted ions. A well known reference mass is needed to gain
the high precision. Between each measurement the mass of the re-
ference is measured so that the unknown mass can be deduced
through the reference. With the precision trap it is now possible to
achieve relative precision of the order of 10–8. In November, the
mass of stable isotope 136 Xe was measured with a precision better
than 2 x 10–8 by using 134 Xe as a reference. This corresponds to 3
keV. By comparing this to precision of ~ 7 keV achieved earlier by
other methods a significant improvement was achieved. This result
provides a promising future for precision measurements of atomic
masses of short-lived exotic isotopes at the JYFL Accelerator Labo-
ratory.
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VÄITÖSKIRJA SUPRAMOLEKYYLIKEMIASTA JA POLYMEERISISTA
VERKKORAKENTEISTA

Uudet polymeeriset supramolekyyliset rakenteet tarjoavat mah-
dollisuuksia mm. tulevaisuuden metaani- ja vetypolttoaineken-
nojen tarpeisiin.

Väitöskirjatutkimuksessa syntetisoitiin joukko polymeerisiä, ”0”-, 1-
, 2- ja 3-ulotteisia verkkorakenteita (metallo-organic frameworks,
MOF), jotka muodostuvat kokonaan uudentyyppisen orgaanisen li-
gandin (orgaanisen osarakenteen) ja metallin liittyessä yhteen. Edellä
mainitut MOF-rakenteet poikkeavat arkielämän yleisimmistä poly-
meereistä, esim. muoveista siten, että ne ovat täysin säännöllisiä
kaikissa kolmessa ulottuvuudessa. Tämä säännöllisyys mahdollistaa
em. rakenteiden tutkimisen yksikide-röntgenkristallografian avulla
ja yhdisteiden rakenteen selvittämisen yksityiskohtaisesti.

Rakennetutkimus paljasti syntetisoitujen MOF-rakenteiden sisältä-
vän onkaloita, kanavia ja liuotinta (esim. vettä ja metanolia), joka
oli synteesivaiheessa jäänyt muodostuvan rakenteen vangiksi. Liuo-
tinten poistumisen rakenteista niiden sisältämien kanavien kautta
todettiin johtavan rakenteiden hajoamiseen. Liian ”harvat” raken-
teet eivät pääsääntöisesti ole kestäviä. Saavuttaakseen tiiviimmän
rakenteen, syntetisoidut kolmiulotteiset MOF-rakenteet sisältävät
kaksi sisäkkäistä verkkoa (interpenetration). Muodostuneiden sisäk-
käisten verkkojen rakenne muistuttaa ”kolmiulotteista rengaspai-
taa”. Jokainen verkon lenkki on siis toisen verkon lenkin rengasta-
ma. Sisäkkäisten verkkojen muodostuminen on ongelmallista isän-
tä-vieras (host-guest) kemian kannalta - vierasmolekyylien käytet-
tävissä on vähemmän tilaa toisen verkon rakenteen täyttäessä osan
muuten tyhjästä tilasta.

Huolimatta sisäkkäisistä verkkorakenteista kahden MOF-rakenteen
todettiin toimivan isäntänä suurille vierasmolekyyleille, tässä tapa-
uksessa synteeseissä käytetylle ligandille. Kyseessä on yksi suurim-
mista molekyyleistä joka on saatu vangittua MOF-rakenteeseen. Uu-
silla MOF-rakenteilla voi olla sovelluksia mm. metaanin tai vedyn
varastoimisessa rakenteen toimiessa polttoainekennona. Ajatus em.
kaasujen varastoimisesta MOF rakenteisiin perustuu näin saavutet-
tavaan räjähdysalttiuden pienenemiseen.

Edellä mainittujen supramolekyylien lisäksi väitöskirjassa esitetään
yhdeksän uuden kryptandin/kryptaatin rakenne. Kryptandit ovat
molekyylejä, jotka voivat myös toimia isäntinä vierasmolekyyleille.
Tällöin muodostuu kryptaatteja. Tutkitulla kryptandilla havaittiin
olevan kyky sitoa metalli-ioni sekä rakenteen sisä- että ulkopuolel-
le.

Tutkimus tehtiin kemian laitoksen orgaanisen kemian osastolla pro-
fessori Kari Rissasen supramolekyylikemian tutkimusryhmässä yh-
teistyössä mm. saksalaisten, espanjalaisten ja intialaisten tutkimus-
ryhmien kanssa. Kaksi Bonnin yliopistoon (Saksaan) tehtyä tutkija-
vaihtovierailua, sekä osallistuminen useisiin kansainvälisiin konfe-
rensseihin  lisäsivät tutkimuksen kansainvälistä luonnetta edelleen.

PhD THESIS ON SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY AND  POLYMERIC

NETWORK STRUCTURES

Novel polymeric supramolecular structures offer possibilities for
example for the construction of future fuel cells to store metha-
ne or hydrogen.

The PhD thesis work consists of synthesis of a group of ”0”-, 1-, 2-
and 3-dimensional network structures composed of a polymeric comp-
lex of a novel organic ligand and transition metal. These metallo-
organic framework (MOF) structures differ from the everyday poly-
mers, plastics, by the regularity and order of the structure in all
three dimensions. This regularity allows the studies of their structu-
re by single crystal x-ray diffraction and thereby the discovery of the
details of these structures.

Structural studies revealed channels and cavities in the MOF structu-
res, which often contained an inclusion of solvent molecules such as
methanol or water, resulting from their entrapment during the for-
mation of the structure. Removing the solvents through the chan-
nels by heating was found to result in the decomposition of the 3-D
structure. A certain degree of density is required for stability of a
structure. To obtain this level of density, the synthesised 3-D MOFs
contain two interpenetrated networks. The structures resemble a 3-
D chain mail with every ring of the network being bound by another
ring of the network The interpenetration is problematic for the host-
guest chemistry - there is less space for guest molecules, since the
second network consumes part of the available space.

Despite the interpenetration, two MOF structures were found to con-
tain entrapped guest molecules, namely the uncoordinated ligands
used in the syntheses of the structures. The inclusion is among the
largest guests in MOF structures reported in scientific literature. The
new MOF-structures may have applications in storage of methane or
hydrogen with the structure functioning as a fuel cell. The storage
of these gases in MOF structures is based on the lower flammability
achieved by the inclusion of gas in the structure.

Besides the above mentioned supramolecules, the structure of nine
novel cryptands/cryptates is presented. Cryptands are molecules
capable of acting as hosts for guest molecules, resulting in crypta-
tes. The studied cryptand was found to be able to bind the metal
cation both in- and outside of the cryptand cage.

The research was conducted in the organic chemistry laboratory of
the chemistry department in the supramolecular chemistry workg-
roup of professor Kari Rissanen. The research contained cooperation
with many international groups located eg. in India, Germany, and
Spain. The international nature of the research was further enforced
by two stays at the University of Bonn, Germany and many interna-
tional conferences.
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Fysiikan professori Päivi Törmä sai Väisälä palkinnon. Palkinto,
jonka suuruus on 15.000 euroa, myönnetään uransa aktiivivai-
heessa olevalle tutkijalle. Palkinto myönnettiin nyt neljättä ker-
taa.

Päivi Törmä on syntynyt 1969 Nivalassa. Hän valmistui Oulun yli-
opistosta filosofian maisteriksi 1991 ja Helsingin yliopistosta filo-
sofian tohtoriksi 1996 pääaineenaan teoreettinen fysiikka. Helsin-
gin yliopiston dosentiksi hänet nimitettiin 1999 ja Jyväskylän yli-
opiston fysiikan professoriksi 2001.

Törmä on suorittanut jatko-opintoja teoreettisessa fysiikassa ja
matematiikassa Cambridgessa 1991-1992. Hän on toiminut tutkija-
na Ulmissa Saksassa 1996-1997, Innsbruckissa Itävallassa 1997-1999
sekä Teknillisessä korkeakoulussa sähkö- ja tietoliikenneosastolla
2000-2001.

Törmän teoreettinen tutkimus käsittää fysiikan ajankohtaisia asioi-
ta kuten lasereilla jäähdytettyjä superkylmiä atomikaasuja, kvantti-
informaatiota ja fotonikiteitä. Hänen kokeellinen tutkimuksensa liit-
tyy vastaperustetun Jyväskylän NanoScience Centerin toimintaan.
Elektroniikan mikroprosessointitekniikoiden avulla hänen ryhmänsä
kehittää solujen käyttäytymistä tarkkailevia nanosensoreita ja eri-
laisia mikrosensoreita yhteistyössä teollisuuden kanssa.

Nanotiede on erittäin nopeasti kehittyvä, monia luonnontieteitä
yhdistävä tieteenala. Sen tuottamaa tietoa voidaan soveltaa nano-
teknologiassa suunniteltaessa ja valmistettaessa nanomittakaavan
rakennuspalikoista uusia älykkäitä materiaaleja, komponentteja ja
laitteita.

Päivi Törmä on Jyväskylän NanoScience Centerin ohjausryhmän pu-
heenjohtaja. Hänellä on 50 julkaisua fysiikan alan parhaissa lehdis-
sä ja hänen ohjauksessaan on kuusi väitöskirjatyötä.

PÄIVI TÖRMÄLLE VÄISÄLÄ-PALKINTO

VÄISÄLÄ PRIZE TO PÄIVI TÖRMÄ

Päivi Törmä was awarded the Väisälä Prize in Physics by the Aca-
demy of Science and Letters. This prize is awarded annually to
1-3 prominent researchers in Mathematics, Physics, Meteorology,
Geophysics, or Astronomy.

Törmä has a strong background in theoretical quantum physics; quan-
tum optics and information, cold atoms, superfluidity, many-body
quantum physics, and quantum transport. Her research has lead to
44 publications, five of them in Physical Review Letters and three in
Physical Review A/B. Currently especially the research on Fermi-
gases is very active.

When Törmä came to Jyväskylä in October 2001 and started as a
professor in Physics she inherited a small experimental group on
superconductor-semiconductor structures. Since that the size of the
group has grown to 15 people. During the time in Jyväskylä Törmä
has initiated projects on DNA-conductivity, bionanosensors, and
various microsensors in collaboration with biologists and chemists
at the University.

Törmä is the chairman of the steering committee of the Jyväskylä
NanoScience Center since summer 2003. She is leading the multidis-
ciplinary research project  “Nanosensors” funded by the Academy of
Finland. Törmä is vice-chairman of the Nanoscience caollaborating
steering committee of University of Jyväskylä, Helsinki University
of Technology and Technical Research Center of Finland VTT.

Törmä has given several intited talks in international conferences.
She has good contacts with leading theoretical and experimetal
groups. She has also established contacts to industry while in Jy-
väskylä. Her research funding from the Academy of Finland, Tekes,
EU, and several private foundations exceeds 4,3 million €. She has
been active in teaching and supervised three PhDs.

Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto

Väisälän rahasto on muodostettu professori Vilho Väisälän Suo-
malaiselle Tiedeakatemialle vuonna 1963 tekemästä 3000 kpl:een
Vaisala Oy:n osakelahjoituksesta, jota hän täydensi seuraavana
vuonna 15.000 markan rahalahjoituksella. Rahaston päätarkoi-
tuksena on tukea lahjoittajan ja hänen veljiensä Kalle ja Yrjö
Väisälän edustamien tieteenalojen, matematiikka, fysiikka,
meteorologia, geofysiikka ja tähtitiede opintoja ja tukimusta.
Vuonna 2003 rahastosta jaettiin apurahoina ja palkintoina
1 miljoona euroa.

Väisälän-palkinnon saivat vuonna 2003 Törmän lisäksi mate-
matiikan professori Jari Taskinen Joensuun yliopistosta ja me-
teorologian professori Timo Vesala Helsingin yliopistosta. Jy-
väskylän yliopistosta Väisälä-palkinnon ovat aiemmin saaneet
matematiikan professorit Pekka Koskela ja Tero Kilpeläinen.
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Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella akatemiatutkijana työs-
kentelevä dosentti Johanna Mappes (s. 1965) palkittiin marras-
kuussa Akatemian ensimmäisellä kannustuspalkinnolla. Mappe-
sin tutkimus on dynaamisessa vaiheessa ja hän sain palkinnon
siinä osoittamastaan poikkeuksellisesta luovuudesta ja ennak-
koluulottomuudesta. Mappes tutkii mm. signaalien evoluutiota,
seksuaalivalintaa ja siihen liittyvää geneettistä laatua, geneet-
tistä monimuotoisuutta sekä lisääntymisen evoluutiota.

Kiinnostus luontoa kohtaan ja halu ymmärtää koulun biologian tun-
neilla epäselväksi jäänyttä evoluutioteoria toivat Johanna Mappesin
ekologian ja ympäristönhoidon opintojen pariin Jyväskylään. Väi-
töskirja lude-emojen jälkeläisten hoidosta valmistui v. 1994. Väitte-
lyn jälkeen Mappes pääsi post dociksi professori Rauno Alatalon tut-
kimusryhmään. Mappes nimeääkin Alatalon tärkeimmäksi vaikutta-
jakseen ja ratkaisevaksi henkilöksi omalla tutkijan urallaan. Alatalo
ja Mappes ovat tehneet useita vuosia yhteistyötä tutkien mm. sek-
suaalivalintaa.

Tällä hetkellä Johanna Mappes tutkii varoitussignaalien evoluutiota
ja matkimista (mimikryä). Keskeisenä tutkimuskohteena on saalis-
tajan käyttäytyminen. Saalistajat vaikuttavat varoitussignaalien ke-
hittymiseen. Mappes on yhteistyökumppaneineen kehittänyt uuden
tutkimusmenetelmän - Novel world -keinomaailman, joka on saanut
laajaa kansainvälistä tunnustusta evoluutiotutkijoilta. Keinomaail-
massa koe-eläin joutuu kohtaamaan sellaisia signaaleja ja saaliita,
joita ei ole olemassa tässä maailmassa ja joita se ei ole kohdannut
aiemmin.

Toinen ajankohtainen tutkimuskohde on koloradonkuoriainen. Kuo-
riaisen elinalue laajenee jatkuvasti.  Torjunta on vaikeaa, koska laji
on resistentti kymmenille hyönteistorjunta-aineille. Mappesin joh-
tama monialainen tutkimusryhmä tutkii geneettisiä ja ekologisia
syitä, jotka voisivat estää kuoriaisen leviämistä. Ryhmässä on Map-
pesin ohella mm. molekyylibiologian, kasvifysiologian ja jopa ta-
loustieteen edustajia. Tutkimusta rahoittavat maa- ja metsätalous-
ministeriö sekä Suomen Akatemia. Projekti on hyvä esimerkki siitä,
kuinka perusekologisesta tutkimuksesta voi olla merkittävää käy-
tännöllistä ja taloudellista hyötyä.

Mappes korostaa yhteistyön ja hyvien tutkimusryhmien merkitystä
tutkimustyössä. Tutkittavat ilmiöt ovat usein niin monimutkaisia,
että niiden selittämiseen tarvitaan monen eri alan osaajia. Yhteis-
työkumppaneita on niin suomalaisissa yliopistoissa kuin ulkomailla-
kin, mm. Ruotsissa, Englannissa ja USA:ssa, jossa Mappes on ollut
vierailevana tutkijana.

AKATEMIAN KANNUSTUSPALKINTO EVOLUUTIOEKOLOGIAN
TUTKIJA JOHANNA MAPPESILLE

Mappesin perheessä on kaksi akatemiatutkijaa: puoliso Tapio Map-
pes tutkii myyrien elinkiertoekologiaa. Kaksilapsisen perheen arjen
ja tutkimustyön yhteensovittaminen vaativat kompromisseja molem-
milta puolisoilta. Tärkeä tukihenkilö on ollut Johanna Mappesin äiti,
joka on auttanut lastenhoidossa, kun tutkijavanhempien työpäivät
ovat tahtoneet etenkin kenttäkaudella venyä.

Johanna Mappesin vanhemman tutkijan pesti päättyy v. 2004. Mitä
sen jälkeen – se on vielä avoinna. Tutkimustyö kuitenkin varmasti
jatkuu, ja mielellään Jyväskylässä, jossa bio- ja ympäristötieteiden
laitos ja Konneveden tutkimusasema tarjoavat siihen erinomaiset
mahdollisuudet.

Johanna Mappes, Docent of Ecology and Environmental manage-
ment from the Department of Biological and Environmental Scien-
ce, was awarded “The young dynamic researcher” prize by the
Academy of Finland. Mappes works as a Senior Fellow Researcher
of the Academy. Her fields of research are evolutionary ecology
(aposematism, mimicry, sexual signalling), cost of defence for
herbivorous insects, genetic diversity and ecology of invasive
pest species.
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Fysiikan laitoksella on määrä tietoisesti pyritty parantamaan ope-
tuksen ja opiskelun laatua edistämällä vuorovaikutteisuutta, ot-
tamalla opiskelijat tiiviimmin osaksi laitosta ja sen toimintaa,
lisäämällä heidän tietoisuuttaan fyysikoille tarjolla olevista mah-
dollisuuksista sekä parantamalla opintojen etenemisen seuran-
taa ja ohjausta. Korkeakoulujen arviointineuvosto on valinnut
Fysiikan laitoksen kansalliseksi opetuksen laatuyksiköksi vuo-
siksi 2004-2006.

Uusien opiskelijoiden “Lentävä lähtö fysiikkaan” -opintojakson ke-
hittämistä on jatkettu saadun palautteen perusteella. Intensiivi-
kurssin aikana opiskelijat viettävät suurimman osan ajastaan laitok-
sella, oppien fysiikan uusimmasta tutkimuksesta ja sen sovelluksis-
ta, tutustuvat henkilökuntaan ja toisiinsa, ja oppivat työskentele-
mään yhdessä pienryhmissä. Kurssin järjestelyihin osallistuu joka
vuosi kolmisenkymmentä henkilökunnan jäsentä, professoreista as-
sistentteihin ja vieraileviin ulkomaalaisiin tutkijoihin.

Lentävän lähdön ja muiden samansuuntaisten toimien vaikutus on
ollut hyvin myönteinen. Kynnys kommunikointiin opiskelijoiden ja
opettajien välillä on madaltunut puolin ja toisin. Nuorten opiskeli-
joiden keskeyttämiset ovat vähentyneet merkittävästi. Samaa vuo-
rovaikutteista lähestymistapaa viedään muillekin opintojaksoille -
erityisesti Lentävästä lähdöstä saadut positiiviset kokemukset tule-
vat nyt hyvään käyttöön kehitettäessä uutta opetusohjelmaa Bolog-
na-prosessin yhteydessä.

Opetuksen laadun edelleenkehittämiseen on kiinnitetty lisää resurs-
seja, näistä uusimpana assistentin palkkaaminen luentodemonstraa-
tioiden kehittäjäksi ja järjestäjäksi. Ryhmätyöskentelyn merkitystä
korostetaan entisestään. Laitoksella olevaan entisestä luentosalista
muunnettuun opiskelijatilaan, jossa opiskelijat tekevät laskuharjoi-
tustehtäviään, on järjestetty assistenttipäivystys.

Fysiikan laitos on tiiviissä yhteistyössä paikallisten koulujen kans-
sa. Laitos esimerkiksi järjestää lahjakkaille lukiolaisille vuosittain
oman fysiikan kurssin. Laitoksen abipäivä järjestettiin nyt ensim-
mäistä kertaa siten, että abiturienteille tarjottiin laboratoriokierto-
käynnin ohella alitoksen aulatiloissa ja luentosaleissa lyhyitä, näyt-
täviä demonstraatioita, joita esitelleet fysiikan jatko-opiskelijat sa-
malla kertoivat, millaista tutkimustyö ja fyysikon elämä käytännös-
sä on.Laitoksen maine hyvänä opiskelupaikkana on kasvanut ja uu-
det opiskelijat aiempaa määrätietoisemmin haluavat suorittaa opin-
tonsa nimenomaan täällä.

Fysiikan laitoksen opetuksen kehittämisen www-sivut:
www.phys.jyu.fi/opetus/opintoneuvonta/lentava_lahto.html

FYSIIKAN LAITOS – OPETUKSEN LAATUYKSIKKÖ

PHYSICS DEPARTMENT – HIGH-QUALITY
EDUCATION UNIT

At the Physics department we have developed the quality of
teaching and studies by increasing interactivity, getting the stu-
dents more closely involved with the department and its activi-
ties, by improving their awareness of professional opportunities
available for physicists, and by better control of the progress of
studies. The Finnish Higher Education Evaluation Council has
nominated the Physics department as a high-quality education
unit in 2004-2006.

We have continued the development of the two-week crash course
“Flying start in physics” based on the feedback from the students.
During this intensive course first-year students spend most of their
time at the Department, learn about the ideas and applications of
the most recent research, get to know the personnel and each other,
and learn to work together in small groups. Around 30 staff mem-
bers, including professors, assistants and and foreign visiting rese-
archers, are involved in teaching and the practical arrangements of
the ‘Flying start’.

The flying start and the related developments have been very suc-
cesful, and their good effects include the reduction of the number of
students quitting their studies. The same interactive approach is
being taken to other courses at the Department - in particular, the
positive experience from the Flying start is now put to good use
when the new curriculum is developed within the Bologna process.

New resources ha been devoted to the further development of the
quality of teaching, for example a new assistant who will develop
and arrange lecture demonstrations. Team work is promoted. In a
former lecture room, which now is used by the students to do their
homework problems, assistants are now regularly available for help
and discussion.

The Department has an active co-operation with local schools. This
includes a laboratory course for talented high-school students. For
the annual open-doors day organised for the high-scool students
brief, impressive experimental demonstrations were arranged this
year in the lobby and the lecture rooms. During the demonstrations
the graduate students told them about research and physicists’ work
in practice. The reputation of the department as an excellent place
to study has increased and the new students are now more deter-
mined to do their studies here.
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Tiedekunnan  neljä laitosta tarjoaa  monipuoliset mahdollisuu-
det valmistua tutkijaksi, opettajaksi tai asiantuntijaksi yrityk-
siin tai hallintoon. Tiedekunnan omien oppiaineiden lisäksi
opiskelijat voivat suorittaa sivuaineinaan muiden tiedekuntien
ja jopa muiden yliopistojen aineita.

Luonnontieteistä tai matemaattisista aineista kiinnostuneelle opis-
kelijalle on tarjolla kaksikymmentä pääainevaihtoehtoa. Sivuaineeksi
voi valita joko oman tiedekunnan tai muiden tiedekuntien oppiai-
neita tai monitieteisiä opintokokonaisuuksia. JOO-sopimuksen avulla
tutkintoa voi monipuolistaa muiden yliopistojen ja tiedekorkeakoulu-
jen tarjonnassa olevilla oppiaineilla.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen pääainevaihtoehdot ovat bio-
logia (aineenopettajien pääaine), biotekniikka, ekologia ja ympäris-
tönhoito, kalabiologia ja kalatalous, limnologia ja hydrobiologia,
molekyylibiologia, solubiologia, kemiallinen biologia ja ympäristö-
tieteet. Ympäristötieteiden opiskelija voi valita syventävien opinto-
jensa linjaksi joko ympäristöanalytiikan ja ekotoksikologian, ympä-
ristöteknologian tai ympäristövaikutusten arvioimisen ja hallinnan.
Laitoksessa voi lisäksi opiskella sivuaineena biokemiaa ja evoluu-
tiogenetiikkaa. Biologeja tapaa mm. tutkimuslaitoksista, ympäris-
tökeskuksista, teollisuudesta ja kalanviljelylaitoksilta.

Fysiikan laitoksen pääainevaihtoehdot ovat fysiikka, soveltava fy-
siikka, teoreettinen fysiikka ja elektroniikka. Valtaosa valmistuneis-
ta fyysikoista sijoittuu tutkijoiksi ja asiantuntijoiksi tutkimuslaitok-
siin ja teollisuuteen.

TUTKIJAKSI, OPETTAJAKSI, ASIANTUNTIJAKSI

Kemian laitoksen pääainevaihtoehdot ovat epäorgaaninen ja ana-
lyyttinen kemia, fysikaalinen kemia, orgaaninen kemia tai soveltava
kemia. Kemiasta valmistuneet sijoittuvat useimmiten tutkijoiksi ja
kemisteiksi tutkimuslaitoksiin ja teollisuuteen.

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen pääaineet ovat matema-
tiikka ja tilastotiede. Matematiikan opiskelija voi suunnata opinto-
jaan yleisen matematiikkaan tai stokastiikkaan tai hakea matema-
tiikan aineenopettajankoulutukseen. Lisäksi voi opiskella myös ma-
temaattista biologiaa. Tiedekunasta valmistuneita matemaatikkoja
ja tilastotieteilijöitä tapaa opetustehtävien ohella mm. tutkimuslai-
toksista, vakuutusyhtiöstä, lääketeollisuudesta ja julkisesta hallin-
nosta.

Kaikilla laitoksilla koulutetaan myös opettajia. Opettajien pätevyy-
den voi hankkia myös avoimen yliopiston ja opettajankoulutuslai-
toksen kanssa yhdessä järjestetyn muunto- ja pätevöittämiskoulu-
tuksen (MALU) kautta.

Kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneille on tar-
jolla useita maisteriohjelmia: tilastotoimen menetelmät, uusiutuva
energia, biotekniikka ja nanoelektroniikka. Uusimpana tulokkaana
alkoi v. 2003 kansainvälinen nanotieteiden maisteriohjelma. Näistä
ohjelmista valmistuville työpaikkoja on tarjolla uusilta ja kasvavilta
teollisuuden aloilta.

TIETEENALAT JA OPPIAINEET • FIELDS OF RESEARCH, 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
Ympäristötieteet • Environmental Sciences
Ympäristötiede ja -teknologia • Environmental Science and Technology

Solubiologia • Cell Biology
Molekyylibiologia • Molecular Biology
Biotekniikka • Biotechnology
Biokemia • Biochemistry

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS

Matematiikka • Mathematics
Stokastiikka • Stochastics
Tilastotiede • Statistics

Kemian laitos
Department of Chemistry
Kemia • Chemistry
Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia • Inorganic and Analytical Chemistry
Fysikaalinen kemia • Physical Chemistry
Orgaaninen kemia • Organic Chemistry
Soveltava kemia • Applied Chemistry

Fysiikan laitos
DEPARTMENT OF PHYSICS

Fysiikka • Physics
Teoreettinen fysiikka • Theoretical Physics
Soveltava fysiikka • Applied Physics
Elektroniikka • Electronics
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ANTTI KÄENMÄE TIE MATEMATIIKAN TOHTORIKSI

Tulin opiskelemaan matematiikkaa Jyväskylän yliopistoon syksyllä
1992. Ajatuksenani oli lähinnä katsella, miltä touhu vaikuttaa ja
tehdä lopulliset valinnat opiskelupaikan suhteen armeijan jälkeen.
Ratkaisu tulla ensin lukemaan matematiikkaa oli helppo, koska pää-
sin sisään suoraan papereilla. Niin kuitenkin kävi, että en hakenut
armeijan jälkeen muualle vaan jäin matematiikan opiskelijaksi. Ehkä
suurin syy tähän oli mahdollisuus tietotekniikan opintoihin. Olin
kiinnostunut ohjelmoinnista ja tietokoneista yleensä. Matematiikasta
aloin innostua kunnolla oikeastaan vasta muutamalla laudatur-kurs-
silla ja varsinkin gradua tehdessäni. Muutenkin opiskellessa pidin
enemmän itsenäisestä tekemisestä kuin luentojen kuuntelemisesta.

Samoihin aikoihin, IT-buumin jyllätessä kovimmillaan kyseenalais-
tin mahdollisen tulevan työni näyttöpäätteen edessä. Luonteva rat-
kaisu oli aloittaa jatkotutkinnon tekeminen. Onneksi sain tähän
mahdollisuuden Pertti Mattilan tutkimusryhmässä. Lisensiaattityö
vaati paljon työtä, sillä opiskelussani olin monesti mennyt siitä,
missä rima oli matalin. Jouduin muun lisäksi opiskelemaan itsenäi-
sesti jo käymiäni kursseja, mitä en kehdannut myöntää kenellekään.
Päätöstä tehdä väitöskirja pohdin pitkään. Podin edelleen jonkin-
laista alemmuuskompleksia matemaattisista taidoistani ja epäilin,
olisiko minusta siihen. Lopulta minulle selvisi, että jos en yritä, niin
tulen jossittelemaan siitä loppuelämäni. Jälkeenpäin on helppo sa-
noa, etten kadu tätä ratkaisua.

Väitöskirjassani tutkin tietyntyyppisiä fraktaalijoukkoja, niin sanot-
tujen iteroitujen funktiosysteemien rajajoukkoja. Työn päätulos on,
että tyypillisille itse-affiineille joukoille on olemassa luonnollinen
mitta, jonka ulottuvuus on sama kuin itse joukon. Itse-affiinit jou-
kot ovat esimerkki edellä mainituista rajajoukoista. Ne ovat myös
hyödyllisiä rasterikuvan pakkaamisessa. Mittakäsite voidaan useissa
tilanteissa ajatella massajakaumana. Esimerkiksi luonnollinen pin-
ta-alamitta on sellainen, missä massa on jakautunut mitattavalle
joukolle mahdollisimman tasaisesti. Yksi tapa tarkistaa kuinka ta-
sainen jakauma on onkin juuri kysyä onko mitan ulottuvuus sama
kuin itse joukon. Kuvankäsittelyssä tuloksesta saadaan se hyöty,
että pakkauksen purkaminen eli kuvan saaminen näytölle onnistuu
pienimmällä mahdollisella työmäärällä. Vaikka tutkimukseni onkin
ollut matematiikan perustutkimusta, on itseäni viehättänyt ajatus
aiheen käytännönläheisyydestä ja mahdollisista sovelluksista.

Antti Käenmäki on kotoisin Muuramesta. Hän kirjoitti ylioppilaaksi
Jyväskylässä Viitaniemen lukiosta vuonna 1992. Hän valmistui Jy-
väskylän yliopistosta filosofian maisteriksi vuonna 1998, lisensiaa-
tiksi 2001 ja tohtoriksi 2003. Tällä hetkellä hän toimii matematii-
kan assistenttina Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotie-
teen laitoksella.

PIELAVEDELTÄ TILASTOTIETEEN TOHTORIKSI

Olen kotoisin Keiteleeltä ja kirjoitin ylioppilaaksi Pielaveden lukios-
ta. Hain ja pääsin opiskelemaan matematiikkaa Jyväskylän yliopis-
ton matematiikan laitokselle. Sivuaineikseni valitsin fysiikkaa, ke-
miaa ja tietotekniikkaa. Taatakseni monipuoliset työmahdollisuudet
päätin valmistua opettajalinjalta. Opettajan koulutus tarjosi lisäksi
selkeän ammatin ja työnkuvan.

Maisteriopintojen loppuvaiheessa kiinnostuin tilastotieteestä, jon-
ka koin käytännön matematiikkana. Matematiikan pro graduni aihe
oli lähtökohdaltaan soveltava. Monet luonnonmateriaalit ja teolli-
sesti valmistetut materiaalit, kuten paperi, perustuvat kuituraken-
teeseen, jonka ominaisuudet vaikuttavat materiaalin käyttäytymi-
seen. Tarkastelin kuitusysteemien ominaisuuksia, kuten kuitujen
pituusosuutta ja suuntautuneisuutta. Idea tuli paperiteollisuuden
edustajan ohjaajalleni esittämästä ongelmasta, joka ilmeni kopio-
paperin käytössä: miksi paperipinot kaatuvat? Kuiturakenteet vai-
kuttavat kuitumateriaalin ominaisuuksiin, joten teoreettiselle tut-
kimukselle oli tilaus.

Väitöskirjatyössäni kehitettiin tilastollisia menetelmiä kuitujen suun-
tautuneisuuden määrittämiseksi harmaasävykuvasta viivaleikkaus-
ten avulla. Aihe oli monipuolinen: ongelman ratkaisussa tarvittiin
spatiaalista tilastotiedettä, stokastista geometriaa, kuva-analyysiä,
stereologiaa ja optimointia.

Mielenkiintoisten ongelmien ohella yhteistyö suomalaisten ja ulko-
maalaisten asiantuntijoiden kanssa on ollut tutkijan työn parasta
antia. Olen ollut vierailevana tutkijana yhteensä 4,5 kuukautta År-
husin yliopistossa Tanskassa, ja osallistunut tutkimusalan konferens-
seihin Ranskassa, Saksassa, Norjassa, Ruotsissa ja USA:ssa. Tutki-
mukseni on osa Antti Penttisen johtaman spatiaalisen tilastotieteen
ryhmän toimintaa. Jatko-opintojeni päärahoittajat olivat Jyväsky-
län yliopiston COMAS-tutkijakoulu ja Suomen Akatemian MaDaMe-
ohjelman FibNet-projekti.

Kesällä 2003 olleen väitöstilaisuuteni jälkeen olen toiminut tilasto-
tieteen lehtorin sijaisena Jyväskylän yliopiston matematiikan ja ti-
lastotieteen laitoksella. Lehtorin työ toi mukanaan uusia haasteita
ja erilaista vastuuta sekä kiinteän aikataulun. Keväällä 2004 ope-
tuskuormani on syksyistä kevyempi ja palaan innolla jatkamaan tut-
kimusta.
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Julkisuudessa on  keskusteltu viime aikoina paljon opintoaikojen
lyhentämisestä, suoritettujen tutkintojen liiasta laajuudesta ja nuor-
ten ylioppilaiden korkea-asteen opintoihin pääsyn nopeuttamises-
ta. Valtiovallan tavoitteena on tehostaa opiskelua ja näin pidentää
suomalaisten työuria. Tarkoituksena on, että maisterin tutkinto suo-
ritetaan minimilaajuudessaan  ja opiskeluaika on korkeintaan viisi
vuotta. Miltä näyttävät tässä suhteessa matemaattis-luonnontieteel-
lisen tiedekunnan opiskelijatilastot?

Opinnot aloitetaan luonnontieteissä ja niin myös omassa toiede-
kunnassame varsin nuorena. Tiedekuntamme uusista opiskelijoista
76 % oli vuonna 2003 saman tai edellisen vuoden (asevelvollisuu-
den suorittaneita) ylioppilaita. Koko yliopistossa vastaava luku oli
55 %. Opintonsa aloittavien keski-ikä oli fysiikan, kemian sekä ma-
tematiikan ja tilastotieteen laitoksilla 20,3 v. Bio- ja ympäristötie-
teiden opinnot aloitettiin hieman vanhempina - 21,2 vuoden iässä.
Koko yliopistossa uusien opiskelijoiden keski-ikä oli vastaavana ai-
kana 22,7 v.

Tiedekunnasta valmistuneiden maistereiden keski-ikä (ikämediaani)
on 26 vuotta, ts. puolet valmistuvista maistereista suorittaa tutkin-
tonsa 23-26 vuoden ikäisinä. Valmistumiseen käytetään keskimää-
rin  (mediaani) 5,3-5,7 vuotta.  Tutkinnonuudistuksen tavoitteena
oleva viiden vuoden ”ihanneaika” ylittyy siten hieman. Tutkinnon-
suoritusajat vaihtelevat aineittain, lyhimmät valmistumisajat ovat
bio- ja ympäristötieteissä. Suoritettujen tutkintojen laajuus oli vuon-
na 2003 keskimäärin 187 opintoviikkoa ylittäen minimilaajuuden 27
opintoviikolla. Ylimääräisiä opintoja suoritetaan, koska niillä on suuri
merkitys työmarkkinoilla (opettajan virkoihin edellytetään usein
kolmen opetettavan aineen opinnot). Ylimääräiset opinnot voidaan
myös lukea myöhemmin osaksi jatko-opintoja. Lisäksi niillä on luon-
nollisesti myös sivistyksellistä arvoa.

Tiedekunnasta valmistuvien tohtoreiden keski-ikä on 31 vuotta. Tut-
kinnon suorittamiseen käytetään yleensä 4-5 vuotta maisterin tut-
kinnon suorittamisen jälkeen. Yhdysvalloissa ja Englannissa tohto-
riksi väitellään jossain määrin nuorempina, mutta tohtorikoulutus
on Suomessa monipuolisempaa ja väitöskirjat laajempia. Jos tohto-
rikoulutusta halutaan nopeuttaa, koulutuksen ja väitöskirjan laa-
juudesta on tingittävä.

Vuonna 2003 matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa opis-
keli yhteensä 2 605 opiskelijaa. Näistä naisia oli 52 %. Kevään ja
syksyn valinnoissa sekä erillisissä sisäänotoissa valituista uusista
opiskelijoista opintonsa aloitti yhteensä 529 henkilöä. Uusista opis-
kelijoista oli naisia 47 %. Jatko-opiskelijoita oli kaikkiaan 311, jois-
ta naisten osuus oli 46 %.  Ulkomaalaisia opiskelijoita oli 28:sta eri
maasta yhteensä 62. Eniten opiskelijoita oli Kiinasta (10), Venäjältä
(10) ja Kanadasta (7).

PIAN SISÄÄN – NOPEASTI ULOS
Annetaanko opiskelijoille aikaa ajatella?

Tiedekunnan vuosi oli tuloksekas tutkintomäärillä mitattuna: 196
uutta maisteria ja 33 tohtoria. Maistereiden osalta tavoitteena ollut
200:n raja lähes saavutettiin. Tohtoritavoite – 45 – tiedettiin jo
alun perin kovaksi, koska tutkijankoulutuspaikkoja ja ohjaajia ei
tavoitteen saavuttamiseksi ole vielä riittävästi.

Tiedekunnan opiskelijoilla on nyt entistä paremmat mahdollisuudet
suorittaa Jyväskylän kesäyliopistossa muiden yliopistojen opintoja
tiedekunnan päätettyä syksyllä 2003, että tiedekunnan opiskelijat
voivat suorittaa kesäyliopiston tarjonnassa olevia opintoja JOO-so-
pimuksen periaatteiden mukaisesti. Näin opiskelijat saivat uuden-
laisen, joustavan mahdollisuuden liittää tutkintoonsa sellaisia mui-
den yliopistojen opintoja, joita tiedekunta ei itse pysty tarjoamaan.
Kaksiportaista tutkintoa valmistellaan.

Työryhmä, jonka tiedekunta asetti valmistelemaan siirtymistä kaksi-
portaiseen tutkintojärjestelmää, aloitti työnsä selvittämällä mitä
määrällisiä ja laadullisia muutoksia tarvitaan nykyisten tutkintojen
opetusohjelmiin. Esimerkiksi opintojen kolmitasoinen jaottelu pe-
rus-, aine- ja syventäviin opintoihin säilyy, mutta opetusohjelmissa
nyt toteutettu jako ei sellaisenaan säily. Tärkeimmät syyt tähän ovat
uuden kandidaatin tutkinnon nykyistä pienempi osuus maisterin tut-
kinnosta (nyt 3/4, uudessa 3/5) ja kandidaatin tutkinnolle nykyistä
selvemmin tuleva asema varsinaisena työelämään valmistavana tut-
kintona. Tästä aiheutuvat muutokset opetussisältöjen jakautumi-
sessa kandidaatin ja maisterin opintoihin ja edelleen kursseihin ja
harjoitustöihin (laboratoriotyöt) kandidaatin opinnoissa on nyt kar-
toitettu tiedekunnan kaikissa oppiaineissa. Perus- ja aineopintojen
oppisisällöt supistuvat jossain määrin, mutta vastapainoksi maiste-
rin opintoihin tulee lisää väljyyttä, joka mahdollistaa sekä sisällön
että menetelmällisten valmiuksien suhteen aikaisempaa laajemmat
opinnot. Maisterin opintojen suunnitteluun on joka tapauksessa run-
saasti aikaa ja ratkaisujen yksityiskohdat riippuvat kandidaatin opin-
tojen lopullisesta muodosta.

Työryhmä on seurannut tarkkaan ja osa työryhmän jäsenistä on ol-
lut mukana valtakunnallisessa yhteistyössä, jossa on tarkasteltu
uuteen tutkintorakenteeseen liittyviä muutoksia. Suunnitelmat tie-
dekunnan kaikilla tieteenaloilla ovat valtakunnallisesti hyvin saman-
suuntaisia ja työryhmä on todennut, että opiskelijan hyväksyminen
kandidaatin tutkinnon jälkeen maisterin opintoihin toisessa yliopis-
tossa, ei tulle vaatimaan täydentäviä opintoja. Jos puutteita esiin-
tyy tietyissä valmiuksissa ne on helposti korjattavissa opintosuun-
nitelman laatimisen yhteydessä. Työryhmässä on pidetty tärkeänä
opintojen riittävää laaja-alaisuutta sekä pääaineessa että sivuai-
neissa. Opintojen laaja-alaisuuden kannalta yliopistojen väliset erot
voivat olla mahdollisen vaihdon yhteydessä paremminkin rikkaus kuin
rajoite.
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Total funding (€) JYU funding (€)

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEET • BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
Marie Curie Training Site 240 000 240 000

INCO-MELEBIOTEC: Development of cost-effective biotechnical methods 121 594 121 594

EAKR: Jyväsjärvi - Osaamis- ja tutkimusympäristö 433 900 433 900

EAKR : Jyväsjärvi - Hoito ja kunnostus 340 600 340 600

EMOTR/KOR: Etelä-Savon kuha- ja siikapoikasten hoitostrategia 31 700 31 700

CONSIDER (Conservation of Soil Organism Diversity under Global Change) 930965 39540

FYSIIKKA • PHYSICS
IHP-Programme: Study of and search for new phenomena in atomic nuclei at the Accelerator

   Laboratory of the JU (JYFLACCLAB) 2000–2003 960 000 960 000

IHP-Programme: Studies of exotic nuclei using tagging spectrometers (EXOTAG) 2000–2005 1 500 000 132 321

IHP-Programme: EURISOL- A preliminary design study of the next-generation European ISOL

   radioactive nuclear beam facility (EURISOL)  2000–2003 1 500 000 155 000

IHP-Programme: Frontiers in Nuclear Physics and Astrophysics (FINUPHY) 2000–2004 750 000 150 000

IHP-Programme: European network on developing techniques for effective slowing down, stopping in a gas cell,

   and extraction of radioactive ions (JON CATCHER) 2001-2004 1 400 000 170 000

IST-Programme: Superconducting Qubits: Quantum Computing with Josephson Junctions (SQUBIT) 2000–2004 2 741 676 401 568

GRD1-programme: Dissemination of the European ultra low temperature scale (ULT Dissemination) 2000–2003 1 017 210 112 500

NORFA: Mesoscopic Solid State and Molecular Electronics 2001–2003 34 000

ESR, EAKR: Paper science and technology 1999–2003 580 000 580 000

IHP-Programme  (Access to Research Infrastructures): NIPNET-Novel instrumentation for precision nuclear experiments in traps 2001-2004 1.799.625 169.925

IHP-Programme (Marie Curie Training Site Fellowship): JYFLPHDTRAINING-Doctoral training in nuclear physics

   at the JYFL Accelerator Laboratory 2002–2006 180.000 180.000

IST-Programme Quantum Properties of Distributed Systems (QPRODIS) 2003-2005 245.000 10.800

IHP Programme  (Marie Curie Individual Fellowships, Cat 30) Scalale quantum computing with Josephsons junctions, 2003-2005 131.168 131.168

6th Framework EU Commission Programme, Priority-3NMP-3.4.1.1-1 “Expanding the knowledge in nanoscience”

Specific Targeted Research Project: ULTRA-1D “Experimental and theoretical investigation of electron transport in ultra-narrow

   1-dimensional nanostructures” Duration: 2004–2007 2.400.000 662.000

6th Framework EU Commission Programme, Priority-3NMP-3.4.1.1-1  “Expanding the knowledge in nanoscience” Specific Targeted

   Research Project: SFINX “Superconductivity-Ferromagnetism Interplay in Nanostructured Hybrid Systems” 2004–2008 2.112.110 329.500

ESR Nanoelektroniikan koulutusohjelmat (NANKO), 2002-2004, 200.000

EAKR Nanoelektroniikan investointiohjelma (NANIN), 2002-2003, 340.000

KEMIA • CHEMISTRY
European Science Foundation, ULTRA (femtochemistry and -biology) research network programme 2001–2004

EU Socrates Programme (Thematic Networks), MedNatNet training and student exhange programme 2003–2004

MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE • MATHEMATICS AND STATISTICS
IST-Programme: EURAREA: Enhancing Small Area Estimation Techniques to meet European needs 2001-2003. 1 100 000 85 000

INTERNATIONAL PROGRAMMES 2003
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 TILASTOJA • STATISTICS 1995-2003

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

OPISKELIJAMÄÄRIEN KEHITYS NUMBER OF STUDENTS
Kaikki opiskelijat 1831 1915 2113 2021 2162 2276 2424 2493 All graduate students
Uudet opiskelijat 390 352 502 336 440 399 395 502 New graduate students

MAISTERIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN M.SC. DEGREES ACCORDING TO MAIN
SUBJECT Bio- ja ympäristötieteet 30 40 33 72 59 59 60 55 72 Biology/Environmetal Sciences
Fysiikka 26 39 36 41 37 36 42 32 41 Physics
Kemia 36 49 50 51 45 39            60 58 54 Chemistry
Matematiikka 25 24 22 33 21 25            17 17 20 Mathematics
Tietotekniikka * 9 12 26 18 - - - - - Computer Science *
Tilastotiede ** - - - - - - 4 8 9 Statistics **
Maisterin tutkinnot yhteensä 126 164 167 215 162 159          184 170 196 Total

TOHTORIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN                PH.D. DEGREES ACCORDING TO MAIN
SUBJECT
Bio- ja ympäristötieteet 8 5 7 13 9 10 17 11 11 Biology/Environmental Sciences
Fysiikka 1 4 4 9 5 9 11 5 11 Physics
Kemia 9 - 5 5 5 6 7 6 6 Chemistry
Matematiikka ja tietotekniikka* 5 7 8 3 - 1 1 5 3 Mathematics and Computer Science*
Tilastotiede** - - - - - - 1 1 2 Statistics**
Tohtorin tutkinnot yhteensä 23 16 24 30 19 26 37 28 33 Total

HENKILÖSTÖ PERSONNEL
Professorit 34 34 35 37 39 39 42 47 47 Professors
Lehtorit 14 14 14 15 16 16 15 21 20 Lecturers
Yliassistentit 19 20 23 24 25 27 28 32 32 Senior Assistants
Assistentit 43 38 34 30 33 30 32 29 29 Assistants
Muut opettajat ja tutkijat 20 24 31 28 30 32 27 27 27 Other teaching staff
Tutkimusta avustava henkilökunta 75 85 89 90 95 95 96 96 88 Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta 17 17 17 18 18 23 23 24 22 Administrative personnel
Muu tutkimushenkilökunta 120 151 186 190 200 222 247 264 273 Researchers and doctor graduates

Yhteensä 342 383 429 432 456 484 510 540 538 Total

RAHOITUS (1000 €) FUNDING (1000 €)
Budjettirahoitus 9,0 9,7 10,0 10,9 10,0 10,8 11,9 12,0 12,7 Budget funding
Ulkopuolinen rahoitus 5,4 7,4 8,6 9,5 11,0 11,4 12,0 13,0 12,8 External funding

* tietotekniikan tutkinnot vuodesta 1999 informaatioteknologian tiedekunnasta
DEGREES IN COMPUTER SCIENCE SINCE 1999 ARE CONFERRED BY THE FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

** tilastotieteen tutkinnot vuodesta 2001 matemaattis-luonnontioeteellisestä tiedekunnasta
DEGREES IN statistics SINCE 2001 ARE CONFERRED BY THE FACULTY OF mathematics and science
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TOIMITUS

Harri Högmander, Eija Ihanainen, Juha Karjalainen, Matti Pylvänäinen, Jukka Rintala, Vesa Ruuskanen, Reijo

Sillanpää

KIRJOITTAJAT

Rauno Alatalo, Tommi Eronen, Jari Haimi, Anneli Hoikkala, Harri Högmander, Eija Ihanainen, Rauno Julin,

Juha Karjalainen, Jouko Korppi-Tommola, Markku Kulomaa, Henrik Kunttu, Anssi Käenmäki, Salme Kärkkäinen,

Matti Manninen, Johanna Mappes, Tapio Mappes, Juha Merikoski, Kalle Nättinen, Matti Pylvänäinen, Jukka Rintala,

Juha Ruuska, Vesa Ruuskanen, Kalevi Salonen, Päivi Törmä, Jussi Viitala, Juha Äystö, Xiao Zhong

TILASTOT

Soili Leskinen, Marketta Maukonen, Matti Pylvänäinen, Paula Sarkkinen, Hannele Säntti-Ahomäki,

Eeva-Liisa Tauriainen

KUVAT JA GRAAFIT

Rainer Avikainen, Juho Jäppinen, Pauli Heikkinen, Risto Latvala, Ari Lehtonen, Juha Merikoski,

Matti Pylvänäinen, Jukka Rintala

GRAAFINEN SUUNNITTELU

Jussi Jäppinen Ky

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

PL 35 40351 Jyyväskylä
Kotisivu • home page: http://www.jyu.fi/bio

Puh/tel +358 14 260 2230
Fax +358 14 260 2231 / 2221

Fysiikan laitos
Department of Physics

PL 35 40351 Jyväskylä
Kotisivu • home page: http://www.phys.jyu.fi

Puh/tel +358 14 260 2350
Fax +358 14 260 2351

Kemian laitos
Department of Chemistry

PL 35 40351 Jyväskylä
Kotisivu • home page: http://www.chem.jyu.fi

Puh/tel +358 14 260 2500
Fax +358 14 260 2501

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Department of Mathematics and Statistics

PL 35 40351 Jyväskylä
Kotisivu • home page: http://www.mats.jyu.fi

Puh/tel +358 14 260 2700
Fax +358 14 260 2701

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Faculty of Mathematics and Science

PL 35 40351 Jyväskylä, Finland
Kotisivu • home page: http://www.jyu.fi/mtdk

Puh/tel +358 14 260 2200
Fax +358 14 260 2201


