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MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA
FACULTY OF MATHEMATICS AND SCIENCE

MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN TUTKIMUSTA JA KOULUTUSTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA VUODESTA 1965
RESEARCH AND EDUCATION IN MATHEMATICS AND SCIENCE SINCE 1965 AT THE UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ, FINLAND
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Professori Johanna Mappesin johtamassa evoluutioekologian tutkimusryhmässä tutkitaan koloradokuoriaisen pohjoista levittäytymistä. Kuoriaisen elinkierron piirteiden tutkimus
alkaa uuden sukupolven kasvattamisesta. Kuvan uros ja naaras vasta heräilevät talvihorroksesta rasvavarastojaan täydentämään. Parittelu ja uusien sukupolvien tuottaminen saavat
tutkijan mieliharmiksi vielä odottaa.
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Dekaanin katsaus
Dean’s overview

Tiedekunnan panostus nanotieteiden kehittämiseen huipentui lokakuussa 2004 uuden nanotieteiden rakennuksen vihkiäisiin. Nanotieteiden
keskuksen toimintamalli on kansainvälisestikin poikkeuksellinen: biologit, fyysikot ja kemistit jakavat yhteiset laboratoriot, tutkimuslaitteet ja
toimistotilat muodostaen vireän poikkitieteellisen tutkimusympäristön,
jossa laitosrajat hämärtyvät.
Tällä tutkijoiden tarpeista ja halusta lähteneellä toimintamallilla
nanotieteiden keskus pyrkii poistamaan poikkitieteellistä tutkimuksen
ongelmia ja lisäämään henkilökohtaisia kontakteja. Poikkitieteellinen
tutkimus onkin alkanut erinomaisesti. Tiedekunta on myös valtakunnallisesti aktiivinen nanotieteiden kehittämisessä.
Tutkimuksessa tiedekunta on onnistunut jälleen erinomaisesti. Kaikki
tiedekunnasta lähteneet huippuyksiköhakemukset läpäisivät alkukarsinnan ja ovat mukana varsinaisessa haussa.
Tutkimustuloksia julkaistaan yhä enemmän eri alojen arvostetuimmissa
lehdissä. Myös tohtorien määrä on nousussa. Tiedekunnasta valmistui
35 filofosian tohtoria.
Peruskoulutuksessa valmistauduttiin uuteen kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen. Kandidaatin tutkinto tulee mahdollistamaan erikoistumisen
useille erikoisaloille maisterivaiheessa. Soveltavien luonnontieteiden
maisterivaiheen tutkintoja kehitettiin edelleen teollisuuden toiveita
kuunnellen. Eräillä aloilla tutkinto vastaakin sisällöltään täysin diplomi-insinööritutkintoa.
Ulkopuolisen rahoituksen yhä suurempi merkitys, hakemusten tekeminen
ja raportointi ja nyt myös uuden palkkajärjestelmän käyttöönotto ovat
lisänneet henkilökunnan tehtäviä.

The development of nanoscieces culminated in the inauguration of the
new Nanoscience Center in October 2004. The working environment
of the new center is exceptional: Biologists, chemists and physicists
share common laboratories, equipment and offices, forming an interdisciplinary working atmosphere where the boundaries of the different
departments disappear. This organization of the Nanoscience Center is
aimed to increase personal contacts and diminish problems on interdisciplinary research. The beginning of the research has been successful.
The Faculty is also active in nationnal development of education and
research in nanosciences.
The research of the Faculty has again been successful. All applications
submitted for the Centre of Excellence status passed the first screening
of the Academy of Finland. The research results are publised more often
in the top journals of different areas. Also the number of PhD degrees
is increasing. In 2004 35 students finished doctors degree.
Undergraduate education was developed according to the Bologna
agreement. The new Bachelor’s degree will provide possibilities for
further education in several MSc programs. In applied sciences the MSc
degree was further developed to better satisfy the needs of industry.
The increasing imporance of external funding, its application and
progress reporting as well as the implementation of the new salary
system have largely increased working load of the personnel. Nevertheless, the personnel has excellently fulfilled their most important tasks,
the top quality scientific research and education. Best thanks to the
whole personnel.

Matti Manninen

Tiedekunnan tärkeimmät tehtävät tutkimus ja opetus on kuitenkin
hoidettu erinomaisesti kaikilla tasoilla. Lämmin kiitos siitä koko henkilökunnalle.
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Uutta osaamista seutukunnalle
Maistereiden ja tohtoreiden
myötä uutta osaamista maakuntaan
Tiedekunnasta valmistui 193 maisteria ja 35 tohtoria vuonna 2004.
Valmistuneiden sijoittumisseurannan mukaan heistä yli puolet soveltaa
nyt opiskeluaikanaan hankkimaansa osaamista fyysikkona, kemistinä,
limnologina tai kenties tilastotieteilijänä yrityksissä, valtion ja kuntien
palveluksessa. Noin neljännes valmistuneista opettaa uusia sukupolvia ja
saman verran jatkaa uuden tiedon tuottamista tutkijoina yliopistossa.
Koulutuksen ja tutkimuksen läheisen vuorovaikutuksen ansioista tiedekunnan koulutus suuntautuu joustavasti ja tehokkaasti sinne, missä
tuotetaan ja missä tarvitaan uusinta tietoa. Tiedekunnan viime vuosien
maisterikoulutuksen kasvualoja ovat mm. ympäristötieteet, teollisuuskemia ja -fysiikka sekä nanoelektroniikka ja monialaiset nanotieteet.
Uusiutuvan energian ensimmäiset maisterit valmistuivat vuona 2004.
Koulutuksella on vastattu ja vastataan yhteiskunnalliseen kysyntään.
Uusi, syksyllä 2005 käynnistyvä, entistä ehompi koulutus perustuu
kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen Bolognan mallin mukaisesti.
Opiskelijavalinnoissa nojaudutaan tulevaisuudessa luonnontieteiden
tiedekuntien pitkään ajamaan uudistettuun yo-kokeeseen.

Vahvat tutkimuskeskittymät
tukevat myös alueellista kehitystä
Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorio on ollut
jo pitkään sekä kansainvälisesti että kansallisesti arvostettu tutkimuskeskus. Se on tuonut Jyväskylään alan huippututkijoita ja lahjakkaita
opiskelijoista yli rajojen. Kiihdytinlaboratorio tunnetaan ydinfysiikan
salojen selvittämisen ja uusien alkuaineiden löytämisen lisäksi ennen
muuta uusien tutkimusmenetelmien ja -laitteiden intensiivisestä
keksimisestä ja rakentamisesta. Monipuolisella huippuosaamisella on
käyttöä laajemminkin maakunnassa luotaessa uutta teknologiaa ja
uutta yritystoimintaa.

Tiedekunnassa on kolme Akatemian nimeämää tutkimuksen huippuyksikköä, joista kahden 6-vuotinen toimikausi päättyy vuoden 2005 lopussa.
Vuonna 2006 alkavalle uudelle kaudelle tiedekunnasta jätetyistä viidestä
aiehakemuksesta1, joista kaksi muiden yliopistojen kanssa yhteisiä,
kaikki selvisivät toiselle kierrokselle. Tulos on erinomainen ja kertoo
paljon tiedekunnan vahvasta tutkimusprofiilista ja -potentiaalista ja
antaa uskoa siihen, että valitulla tiellä on kaikki edellytykset jatkaa
lopullisista valinnoista riippumatta.

Innovaatioista liiketoiminnaksi
Uudet ideat ja innovaatiot syntyvät usein yhteistyössä muiden koti- ja
ulkomaisten tutkijoiden kanssa hyödynnettäessä uusinta osaamista
ja uusimpia tutkimusvälineitä. Miksi sitten uudet innovaatiot eivät
välity Suomessa taloudellisesti tuottavaksi liiketoiminnaksi? Suomen
innovaatiojärjestelmän heikkoutena on epäilemättä yhtäältä puute riskirahoituksesta ja toisaalta se, että uusien teknologioiden kehittämistä
ei kytketä aikaisessa kehittämisvaiheessa niiden sosiaalisiin merkityksiin
ja liiketoimintamahdollisuuksiin.
Tulevaisuuden haasteena Jyväskylässä on korkeaan teknologiaan liittyvän liiketoimintaosaamisen ja yhteiskunnallisen tutkimuksen laajentaminen ja integroiminen itse teknologin tutkimukseen ja sitä kautta
alan maisteri- ja tohtorikoulutukseen. Siihen Jyväskylän yliopistolla
on monialaisena yliopistona erinomaiset edellytykset niin halutessaan.
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on osaltaan tähän valmis.
Se miten eri alojen tutkimustietoa onnistutaan kytkemään yhteen,
tulee vaikuttamaan ratkaisevasti teknologian yritystoiminnan edellytyksiin ja työpaikkakehitykseen sekä lähitulevaisuudessa että pitkälle
tulevaisuudessa.

Vuoden 2004 aikana tiedekuntaan syntyi kaksi uutta merkittävää tutkimuskeskittymää. NanoScience Center (NSC) perustettiin edistämään
monitieteistä nanotieteiden ja -teknologian tutkimusta, koulutusta ja
yritystoimintaa. Toisena tiedekunnan tukimusverkoston laajentamisen
avauksena yliopisto ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sopivat
tutkimus-, koulutus- ja kehittämisyhteistyöstä vesien, kalakantojen
ja ympäristönhoidon alueilla. Samalla neuvottelut Suomen ympäristökeskuksen liittymisestä verkostoon käynnistettiin. Molemmat ovat
oivallisia esimerkkejä siitä, miten uusiin tutkimuksellisiin, teknologisiin
ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin etsitään ratkaisuja tieteiden, laitosten
ja yksiköiden väliset rajat ennakkoluulottomasti ylittäen.
1

Aiehakemuksia jätettiin Akatemialle kaikkiaan 143, joista 53 pääsi jatkoon.
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Know-How for the Regional Development
Masters and Doctors mean
new skills for the community
193 master and 35 doctoral degrees were awarded in the Faculty in
2004. More than half of these are now applying the skills they gained
at the University as a physicist, chemist, limnologist, or perhaps as a
statistician, in private sector companies or in the public sector. One
quarter are already teaching new generations and as many continue as
research scientists generating new knowledge.
There is a close connection between research and education in the Faculty. This makes it possible to direct education flexibly to newly emerging
fields as well as addressing the new needs of society. At the Masters
level, the fastest growing areas in the Faculty are environmental science
and technology, industrial chemistry and physics, nanoelectronics and
nanotechnology, and renewable energy. The new European two-stage
degrees starting in autumn 2005 will reflect more closely new developments in science and hence will meet the needs of society even better
than the current degrees.

Strengthening science
research centers and networks in Jyväskylä
The JYFL accelerator laboratory has been recognized internationally
since the early 1970s. The laboratory has brought researchers and gifted
students to Jyväskylä from far afield. The laboratory is well known for
discovering new elements, revealing the secrets of the nucleus, and for
construction of novel instruments. The laboratory is a versatile knowledge centre that is, and can be used even more, for creating technology
businesses in the Jyväskylä region.
Two more research centers or clusters got up and running in 2004.
The NanoScience Center (NSC) aims at promoting interdisciplinary

Vuosikertomus 2004 ylimenot.indd 7

research, education and business in nanoscience and nanotechnology. A second research cluster in aquatic sciences was initiated by an
agreement between the University (JyU) and the and Finnish Game
and Fisheries Research Institute (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, RKTL). This aquatic research collaboration aims to strengthen
multidisciplinary research related to inland aquatic resources and their
sustainable use. Negotiations have also commenced with the Finnish
Environment Institute (Suomen Ympäristökeskus, SYKE) to develop
further this aquatic research cluster. Both centers are excellent examples
of open-minded co-operation beyond the borders of traditional fields
and research centers.
2005 will be the last year of the six-year period for two of the three
current centers of excellence in research in the Faculty. Both submitted a bid for renewal of their status for the next six years. And both
of them, along with three other applications from the Faculty, were
approved for the second and final evaluation stage by the Academy of
Finland. Although we do not yet know the outcome, this is anyway an
excellent achievement and an indication of the strong research potential
in the Faculty.

Innovations and regional development
New ideas and innovations often emerge while applying different approaches. However, there is still only limited co-operation between
technology research, technology business and societal research related
to technology. Obviously this is a serious shortcoming for the development of technology-based businesses in Finland and in the Jyväskylä
region. This is a big challenge to the state, the Faculty, the University,
and the other stakeholders in the region. It might call for strengthening
of research into technology business and the societal impact of technology. As a multidisciplinary university, JyU has an excellent basis to
tackle this challenge, provided there is the will and the vision. Waiting
and steering by the rear-view mirror will only mean fewer business and
work places in the Jyväskylä region in the future
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BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS
Bio- ja ympäristötieteiden laitos on yksi Jyväskylän yliopiston
suurimmista laitoksista. Laitokseen kuuluu myös Konneveden tutkimusasema, jonka hoitajaksi valittiin dos. Hannu Ylönen aseman
pitkäaikaisen hoitajan, Jussi Viitalan, jäädessä vuoden lopussa
eläkkeelle. Laitoksen aktiivisuutta kuvaa mm. se, että laitos on
mukana useissa kansainvälisissä tutkijaverkostoissa ja kuudessa
valtakunnallisessa tutkijakoulussa ja siellä toimii myös evoluutioekologian huippututkimusyksikkö. Laitos on varsin kansainvälinen
ulkomaisine jatko-opiskelijoineen ja tutkijoineen sekä englanninkielisine maisterikouluineen.
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opetus ja tutkimus jakautuu
neljään pääalueeseen, osastoon, joissa kussakin on yksi tai useampia
pääaineita: molekyylitunnistus (molekyylibiologia, solubiologia, kemiallinen biokemia, biotekniikka), ekologia (ekologia ja ympäristönhoito,
evoluutiogenetiikka), vesien luonnonvarat (hydrobiologia, limnologia,
kalatalous) ja ympäristötieteet (ekotoksikologia ja ympäristöanalytiikka,
ympäristöteknologia ja ympäristövaikutusten arvioiminen ja hallinta).
Laitokselta valmistui vuonna 2004 79 maisteria ja 17 tohtoria.
Molekyylitunnistuksen osiossa vuosi 2004 oli varsinainen myllerrysten
vuosi. Sekä solubiologian professori Jyrki Heino että molekyylibiologian
professori Markku Kulomaa siirtyivät toisiin yliopistoihin, ja vuotta
väritti vs. professorien puurtaminen ja uusien professorien valinta.
Tutkimustilojen ahtaus helpottui, kun osa tutkimuksesta siirrettiin
Nanotaloon uusiin virus- ja solulaboratorioihin. Tutkimuksen puolella
selvitettiin mm. biologisten makromolekyylien rakenteen ja toiminnan
välistä vuorovaikutusta. Virustutkimuksen osalta vuosi oli erityisen
tuloksekas: tutkimusta julkaistiin solubiologian ja virologian alan
huippulehdissä. Innovaatioista mainittakoon mRNA:n havaitsemiseen
kehitetty FRET -beacon -menetelmä. Osasto järjesti maaliskuussa
korkeatasoiset kansalliset virologipäivät Jyväskylän Laajavuoressa
(osallistujia noin 250).
Ekologian ja ympäristönhoidon osastolla ekologit ja geneetikot tekivät
tiivistä yhteistyötä sekä opetuksessa että tutkimuksessa. Evoluutioekologian huippuyksikkö ja sen rinnalla myös useat muut korkeatasoiset
tutkimusryhmät olivat aktiivisia sekä perustutkimuksen että soveltavan
tutkimuksen puolella. Perustutkimuksessa keskeisiä tutkimuskohteita
olivat mm. elinkierrot ja geneettisen muuntelun säilyminen luonnonpopulaatioissa, seksuaalinen valinta, signaalien evoluutio ja isäntä-parasiitti ja peto-saalis yhteisevoluutio. Soveltava tutkimus keskittyi lähinnä
metsänhoidon ympäristövaikutusten, maatalouden tuholaistorjunnan
ja riistanhoidon ympärille. Osaston tutkijat järjestivät kesällä 2004
kansainvälisen käyttäytymisekologian konferenssin, ISBEn, jonne saapui
eri puolilta maapalloa noin 900 osallistujaa.

tehtäviin kuuluu mm. toimia kyseisen ohjelman johtajana. Tutkimus
jatkui laaja-alaisena sekä perustutkimuksen että soveltavan tutkimuksen
puolella. Tutkimuksen kohteena oli järvi- ja virtaekosysteemien rakenne
ja toiminta sekä makeavesiympäristöjen parantaminen, vedessä elävien
organismien taudit ja parasiitit, kalojen bioenergia ja immunologia sekä
kalankasvattamojen hoito. Onnistuneet rahoitushakemukset mahdollistivat useiden uusien projektien aloittamisen.
Ympäristötieteiden osastolle nimitettiin kuluneena vuonna uusi professori: Markku Kuitunen. Osasto oli aktiivisesti mukana mm. Uusiutuvan
Energian (UE) koulutus- ja tutkimusohjelmassa. Ympäristötieteiden
keskeisiä tutkimusalueita oli kemiallisen metsäteollisuuden saastuttamat sedimentit ja UV-säteilyn aiheuttamat muutokset eliöissä,
biokaasun tuotanto ja käyttö, kaatopaikka- ja kompostointiteknologia
sekä arviointiprosessin merkitys kunnostuskohteiden priorisoinnissa ja
ympäristövaurioiden ehkäisyssä. Osaston tutkimus ja opinnäytteiden
aiheet ovat laajentuneet myös kehitysmaihin. Osastolla vietettiin
syksyllä ympäristötieteiden pääainekoulutuksen 10-vuotisjuhlaa ja
osaston henkilökunta osallistui joukolla Helsingissä pidetyille ympäristötekniikan messuille.

Valikoituja julkaisuja – Selected publications
Glegg, M.C., Maberly, S.C. and Jones, R.I. 2004. Dominance and compromise: the interaction
of behavioural preferences for conflicting gradients in freshwater phytoplankton flagellates.
Functional Ecology 18: 371-380.
Huhta, E., Aho, T., Jäntti, A., Suorsa, P., Kuitunen, M., Nikula, A. and Hakkarainen, H. 2004. Forest
fragmentation increases Nest predation in the Eyrasian Treecreeper. Conservation Biology 18:
148-155.
Häkkinen, J., Vehniäinen, E and Oikari, A. 2004. High sensitivity of northern pike larvae to UV-B
but no UV-photoinduced toxity of retene. Aquatic Toxicology 66:393.
Mappes, T. and Koskela, E. 2004. Genetic basis of the trade-off between offspring number and
quality in the bank vole. Evolution 58: 645-650.
Nordlund, H.R., Laitinen, O.H., Hytönen, V.P., Uotila, S.T., Porkka, E. and Kulomaa, M.S. 2004. Construction of a dual chain pseudotetrameric chicken avidin by combining two circularly permuted
avidins. J. Biol. Chem. 279: 36715-19.
Pulkkinen, K. and Eberl, D. 2004. Host starvation decreases parasite load and mean host size in
experimental populations. Ecology 85: 823-833.
Puurtinen, M., Knott, K.E., Suonpää, S., Van Ooik, T., and Kaitala, V. 2004. Genetic variability and
drift load in populations of an aquatic snail. Evolution, 58: 749-756.
Upla, U., Marjomäki, V., Kankaanpää, P., Hyypiä, T., van der Goot, F. and Heino, J. 2004. Clustering
induces a lateral redistribution of a2b 1 integrin from membrane rafts to caveolae and subsequent PKC-dependent internalization. Mol. Biol. Cell. 15: 625-636.

Vesien luonnonvarojen osaston kansainvälistyminen jatkui uuden
maisteriohjelman ’Sustainable Management of Inland Aquatic Resources’
perustamisen myötä. Osastolle saatiin uusi kalaekologian lehtori, jonka
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DEPARTMENT OF BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
The Department of Biological and Environmental Science is one
of the biggest Departments at the University of Jyväskylä. The
Department has a field station at Konnevesi, where a new director,
Hannu Ylönen, was chosen after the retirement of Jussi Viitala. Both
research and education at the Department is very active, and the
Department participates in several International research networks
and six graduate schools and it also has a centre of excellence in
evolutionary ecology. The Department has several international
graduate students and researchers and an international master
program in aquatic resources.
The Department of Biological and Environmental Science promotes
education and research in four main sections: molecular recognition
(molecular biology, cell biology, chemical biochemistry and biotechnology), ecology (ecology and environmental management and evolutionary
genetics), aquatic resources (hydrobiology, limnology and fish biology)
and environmental sciences (environmental analytics and ecotoxicology,
environmental technology and environmental impact assessment). In
2004 the number of masters degrees was 79 and the number of doctoral
degrees 17.
During 2004 the research was active in all sections. In molecular recognition section, the research groups studied e.g. the interaction between
the structure and function of biological macromolecules, with research
focused on viruses being exceptionally productive.
In ecology section the research was focused on basic evolutionary
questions, including life cycles and the maintenance of variation in
wild populations, signal evolution, sexual selection and host-parasite
and predator-prey coevolution.
In the section of aquatic resources, internationalisation continued to develop with the launch of a new International Aquatic Masters Programme

Vuosikertomus 2004 ylimenot.indd 9

(AMP) entitled ‘Sustainable Management of Inland Aquatic Resources’.
Research in this section continued on a wide range of fundamental and
applied topics, including the structure and function of lake and stream
ecosystems and the restoration of freshwater environments, diseases
and parasites of aquatic organisms, fish bioenergetics and immunology
and fisheries management and aquaculture.
Research in environmental sciences included studies on the waste treatment technologies (biogas, composting, landfilling), on ecotoxicological
risk assessment of forest industry sediments, as well as e.g. studies on
environmental impact analysis of road planning.

Bio- ja ympäristötieteiden laitos 2004
Department of Biological and Environmental Science 2004
Henkilökunta
Professorit
Muu opetushenkilökunta
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat
Tutkimuksen apuhenkilökunta
Hallinto- ja toimistohenkilökunta

186
13
28
114
22
9

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

186
13
28
144
22
9

Opiskelijat (pääaine)
Maisterin tutkinnot
Tohtorin tutkinnot

67
79
17

Students (main subject)
Master’s degrees
Doctorates

67
79
17

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

5,5
5,0

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

5,5
5,0

Vahvuus- ja kehittämisalueet
Evoluutioekologia
Molekyylitunnistus
Ympäristöntutkimus ja ympäristöteknologia
Vesien luonnonvarat

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

11.3.2005 10:34:42

J

Y

V

Ä

S

K

Y

L

Ä

N

Y

L

I

O

P

I

S

T

O

10

FYSIIKAN LAITOS
Laitoksen toiminta jatkui aktiivisena ja tuloksellisena vuoden 2004
aikana. Tutkintojen osalta päästiin lähes asetettuihin tavoitteisiin.
Opetusta kehitettiin tutkintorakenteen uudistuksen yhteydessä.
Nanofysiikka ja elektroniikka saivat uudet tilat nanotalosta. Uusia
tutkimuslaitteita hankittiin mm. Akatemian infra- ja lääninhallituksen EU-rahoituksella. Professori Harry Whitlow nimitettiin
fysiikan professoriksi. Yli 100 tutkimustulosta julkaistiin alan
huippulehdissä, mm. Sciencessä ja Naturessa. Akatemialle jätettiin kolme huippututkimusyksikköhakemusta 2006 alkavalle
uudelle kaudelle. Laitoksen uhkakuvana ovat erityisesti kokeellisen tutkimustoiminnan edellytykset; nämä ratkaisevat pitkälle
pystytäänkö tutkimustoiminta pitämään parhaiden ulkomaisten
yliopistojen tasolla.
Opetuksen osalta laitoksen tilanne on henkilöresurssien niukkuutta
lukuun ottamatta erinomainen. Opetus- ja tutkimushenkilökunta on
aidosti kiinnostunut opetuksesta ja sen kehittämisestä, ja laitos on
jatkuvasti onnistunut rekrytoimaan riittävästi hyvätasoisia opiskelijoita.
Tilannetta kuvaa mm. se, että laitos on opetusministeriön valitsema
koulutuksen laatuyksikkö. Pyrkimys ja menetelmät opettajien ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen ovat herättäneet huomiota
myös muissa yliopistoissa.
Opetuksen kehittämisessä vuoden 2004 toimintaa hallitsi Bologna-prosessin mukainen tutkintorakenteen uudistustyö. Uuden tutkintorakenteen mukainen opetus alkaa syksyllä 2005 ja siihen liittyvä opetuksen
kehitystyö saatiin pääosin valmiiksi syksyllä 2004. Sen eräänä pääteemana on ollut laboratoriotöiden ja luentodemonstraatioiden kehittäminen. Työn ripeän etenemisen varmistamiseksi tehtävään kiinnitetyllä
assistentilla ei ole muita opetusvelvollisuuksia.

Valikoituja julkaisuja – Selected publications
Tutkimustoiminnan osalta laitoksen toimintamahdollisuudet ovat monilta osin erinomaiset: Tilat ovat viihtyisät ja nanotieteiden ja –teknologian rakennuksen, nanotalon (NanoScience Center) valmistuttua myös
riittävät. Laitoksesta eläkkeelle jääneiden tai muualle lähteneiden tilalle
tehdyssä henkilörekrytoinnissa on myös onnistuttu hyvin. Syksyllä astui
virkaan professori Harry Whitlow tutkimus- ja koulutusalanaan kiihdytinpohjainen materiaalifysiikka. Hänen virkansa on erityisen tärkeä, koska
se vahvistaa yhteyttä laitoksen kahden kokeellisesti vahvan tutkimusalueen, materiaalifysiikan ja ydinfysiikan välillä. Tutkimustoiminnassa
vaikein ongelma liittyy tutkimuslaitteiden rahoituksen niukkuuteen ja
muutosten vaikeaan ennakoitavuuteen. Erityisesti kunnianhimoisiin
kansainvälisiin hankkeisiin on vaikea sitoutua, jos ei ole tietoa rahoituksen jatkuvuudesta.
Laitoksen meneillään oleva kausi Suomen Akatemian huippututkimusyksikkönä päättyy vuoden 2005 lopulla ja uudet hakemukset mukanaolon
varmistamiseksi vuoden 2006 alussa käynnistyvässä huippuyksikköohjemassa on jo laadittu. Hakuprosessin lopputuloksesta riippumatta tilanne
laitoksessa tulee muuttumaan, sillä saatujen terveisten mukaan huippuyksikkömme nykyistä rakennetta pidetään liian laajana. Yksikön sisällä
rakenne ei ole aiheuttanut ongelmia, sen on katsottu tuoneen selvästi
lisäsynergiaa erityisesti yksikön kokeelliselle tutkimustoiminnalle.

Vuosikertomus 2004 ylimenot.indd 10

P. Keränen, J. Maalampi, M. Myyryläinen, and J. Riittinen, Effects of degenerate sterile neutrinos
on the supernova neutrino flux, Phys.Lett.B597 (2004)374-381.
J. Kinnunen, M. Rodriguez, and P. Törmä, Pairing gap and in-gap excitations in trapped Fermionic
superfluids, Science 305, 1131 (2004).
J. A. Åström, F. Ouchterlony, R. P. Linna, and J. Timonen, Universal Dynamic Fragmentation in D
Dimensions, Phys. Rev. Lett. 92, 245506 (2004).
E. Holmlund, M. Kortelainen, T.S. Kosmas, J. Suhonen, J. Toivanen, Physics Letters B 584 (2004)
31-39.
F. Sannino and K. Tuominen, Tetracritical behavior in strongly interacting theories, Phys. Rev. D
70, (2004) 034019.
Hans O. U. Fynbo, Christian Aa. Diget, Uffe C. Bergmann2, Maria J. G. Borge, Joakim Cederka, Peter
Dendooven, Luis M. Fraile, Serge Franchoo, Valentin N. Fedosseev, Brian R. Fulton, Wenxue Huang, Jussi Huikari, Henrik B. Jeppesen, Ari S. Jokinen, Peter Jones, Björn Jonson, Ulli Köster,
Karlheinz Langanke, Mikael Meister, Thomas Nilsson, Göran Nyman, Yolanda Prezado, Karsten
Riisager, Sami Rinta-Antila, Olof Tengblad, Manuela Turrion, Youbao Wang, Leonid Weissman,
Katarina Wilhelmsen, Juha Äystö & The ISOLDE Collaboration Revised rates for the stellar triplea process from measurement of 12C nuclear resonances, NATURE, VOL 433 (2005) 136.
B. Hadinia, B. Cederwall, K. Lagergren, J. Blomqvist, T. Bäck, S. Eeckhaudt, T. Grahn, P. Greenlees,
A. Johnson, D. T. Joss, *R. Julin*, S. Juutinen, H. Kettunen, M. Leino, A.-P. Leppänen, R. J.
Liotta, P. Nieminen, M. Nyman, J. Pakarinen, E. S. Paul, P. Rahkila, C. Scholey, J. Uusitalo,
R. Wadsworth, and D. R. Wiseman, First identification of -ray transitions in ^107 Te, Physical
Review C 70 (064314) 2004.
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DEPARTMENT OF PHYSICS
The Department continued its activities successfully during the year
2004. The goal on Master’s and Doctor’s degrees was almost achieved.
The Bologna process has been used as an opportunity for an overall
review of teaching on all levels. Nanophysics and nanotechnology
obtained new premises in the Nano Science Center. Research equipment was substantially financed from the Infrastructure Program of
the Academy of Finland and from the local EU programs. Professor
Harry Whitlow took up a professorship in physics. More than 100
manuscripts were published in the leading journals, like Nature,
Science and Physical Review Letters. Three applications were filed
into the new Center of Excellence program of the Academy of Finland. The most serious threat in the future is the lack of sufficient
resources to ensure the adequate development and acquisition of
experimental equipment.
In teaching, both undergraduate and graduate, the situation is excellent
except for the too high goal for the degrees as compared to the number
of teaching personnel. Teachers are dedicated and the department has
succeeded well in recruiting new students. Presently, the Department
is also a Teaching Quality Unit of the Ministry of Education. Teaching
according to the new degree programs, based on the Bologna process
to unify the European university degrees, will start next fall. One of the
main emphasis in renewing the teaching has been on the laboratory
exercises and lecture demonstrations. To ensure a good progress, one
of teaching assistants has been fully assigned for this work.
The conditions for research are very good in many ways and after the
construction of the Nano Science Center was completed, also the shortage of space is at least temporarily over. Recruiting of personnel has
been successful and last fall Dr. Harry Whitlow entered the professorship
in physics with accelerator based materials physics as his specialty of
research. His chair is of particular importance since it should strengthen
the connection between the two main areas of experimental research,
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condensed matter and nuclear physics. The lack of continuity in financing the experimental research is a serious problem especially for larger,
demanding projects in international collaboration.
The second three-year period as the Center of Excellence of the Academy
of Finland ends this year and the applications for the next center-ofexcellence program have already been sent in. Independent of the
results, there will be a change from the present: for the next round the
present form which includes both condensed matter and nuclear physics
is considered to be too large. In the Center this has not been found to
be a problem, instead it has been seen to provide additional synergy
in particular in the experimental research of the unit.

Fysiikan laitos 2004
Department of Physics 2004
Henkilökunta
154 Staff
Professorit
12 Professors
Muu opetushenkilökunta
17 Other teaching staff
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat
95 Researchers and research trainees
Tutkimuksen apuhenkilökunta
26 Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta
4 Administrative personnel

154
12
17
95
26
4

Opiskelijat (pääaine)
Maisterin tutkinnot
Tohtorin tutkinnot
Rahoitus
Budjettirahoitus (M€)
Ulkopuolinen rahoitus (M€)

573
40
8

Vahvuus- ja kehittämisalueet
Ydin- ja kiihdytinpohjainen fysiikka
Materiaalifysiikka
Elektroniikka
Fysiikan opettajien koulutus

573 Students (main subject)
40 Master’s degrees
8 Doctorates
Financing
5,9 Expenditure (budget, M€)
4,6 External funding (M€)

5,9
4,6

Main research and development areas
Nuclear and accelerator physics
Condensed matter physics
Electronics
Physics teacher training
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KEMIAN LAITOS
Vuosi 2004 merkitsi kemian laitokselle voimakkaan kehityksen
ja muutoksen aikaa. Nanoscience Centerin (NSC) valmistuminen
elokuussa tarkoitti käytännössä koko fysikaalisen kemian kokeellisen tutkimuksen siirtymistä uusiin tiloihin, pois tutusta ja turvallisesta. Uusien ajanmukaisten laserlaboratorioiden käyttöönotto
sujui ”talkoohengellä” ripeästi, ja ennakkoluuloton tutkijajoukkomme lunasti välittömästi paikkansa monitieteellisessä tutkimusympäristössä. Vahva henkinen side emolaitokseen kuitenkin
säilyi. Laitoksen tutkimuslaitekantaa vahvistettiin merkittävästi
röntgendiffraktometrien, NMR spektrometrin sekä laserlaitteiston
hankintojen myötä.
Kemian laitoksen tutkimustoiminta oli hyvin vilkasta ja uusia hankkeita
käynnistyi. Ilahduttava ja ajan haasteisiin vastaava piirre oli tutkimusyhteistyön lisääntyminen laitoksen sisällä ja erityisesti tiedekunnan
muiden laitosten kanssa. Kemistit ovat osoittautuneet halutuiksi
yhteistyökumppaneiksi. Tutkimusryhmät pystyivät myös kilpailemaan
ulkopuolisesta rahoituksesta: projektirahoituksen volyymi kasvoi ja
merkittävää tutkimuslaiterahoitusta onnistuttiin hankkimaan Suomen
Akatemian Infrastruktuuriohjelmasta sekä EAKR-hankkeen kautta. Hyvä
yhteistyö tiedekunnan sisällä tuotti tässäkin tulosta. Yliopiston uuteen
rahoitusjärjestelmään siirtyminen asetti laitoksen taloushallinnon uusien haasteiden eteen, mutta osaavan henkilöstömme ansiosta selvisimme
tästä mallikkaasti.

Valikoituja julkaisuja – Selected publications
J. Louhelainen and R. Alen, Behaviour of carbohydrate-based material in black liquor during heating, Thermal Science 8 (2004) 81.
J. Eloranta, H. Ye. Seferyan and V. A. Apkarian, Time-domain analysis of electronic spectra in
superfluid 4He, Chem. Phys. Lett. 396 (2004) 155.
A. Kuusisto-Rajala, J. Knuutinen, J. Lipponen and M. Ljung, Control of the absorption two-sideness
of SC paper through chemical surface treatment, Paperi ja Puu –Paper and Timber, 86 (2004)
497.
E. Virtanen and E. Kolehmainen, Use of bile acids in pharmacological and supramolecular applications, Eur. J. Org. Chem. (2004) 3385.
V. Lehtovuori, J. Aumanen, P. Myllyperkiö, M. Rini, E. T.J. Nibbering and J. Korppi-Tommola,
Transient Mid-IR Study of Light Induced Dissociation Reaction of Ru(dcbpy)CO2I2 in Solution, J.
Phys. Chem. A 108 (2004) 1644.
S. L. Fiedler, H. Kunttu and J. Eloranta, Charge transfer states of C2 in Kr clusters, Chemical Physics,
307 (2004) 91.
J. Ropponen, S. Nummelin and K. Rissanen,Bisfunctionalized JANUS polyester dendrimers, Org.
Lett.(2004), 2495.
A. Lehtonen and R. Sillanpää, Tungsten(VI) complexes with amino-bis(phenolato) [O,N,O] donor
ligands, Inorg. Chem. 43 (2004) 6501.
T. Maaninen, H. Tuononen, G. Schatte, R. Suontamo, J. Valkonen, R. Laitinen and T. Chivers,
Experimental and theoretical investigations of structural trends for selenium(IV) imides and
oxides: X-ray structure of Se3(NAd)2, Inorg. Chem. 43 (2004) 2097.

Laitoksella suoritettiin vuoden aikana 8 filosofian tohtorin tutkintoa,
joiden aiheet vaihtelivat matriisi-isoloitujen atomien magneettisesta
resonanssista, ultranopeaan spektroskopiaan, dendrimeerien kemiaan,
bambu-selluloosan valkaisuun ja siivouksen kemiaan. Väitöskirjojen taso
oli poikkeuksellisen korkea. Kansainvälisenä yhteistyönä toteutetusta
huippututkimuksesta on esimerkkinä työ, jossa pystyttiin reaaliaikaisesti havaitsemaan kemiallisen sidoksen katkeaminen ja sitä seuraava
additioreaktio. Mittauksia tehtiin Jyväskylän laserlaboratorion lisäksi
kahdessa EU:n ns. Large Scale Facility laboratoriossa (Milano, Berliini)
ja tutkimuksen tulokset raportoitiin XXth IUPAC Symposium of Photochemistry –konferenssissa.
NSC:n myötä orgaanisen ja fysikaalisen kemian tutkimus haki uusia
linjoja kohti monitieteellistä nanotieteen tutkimusta. Tutkimusta ei
tehty pelkästään akateemisesta mielenkiinnosta: laitoksella muutaman
vuoden intensiivisesti tehty hiilinanoputkien tutkimus johti nanoputkien puhdistukseen ja derivatisointiin erikoistuneen spin-off yrityksen
(NanoLab Systems) perustamiseen.
Jyväskylän yliopiston kemistien, ainejärjestö Radikaalin ja Keski-Suomen kemistiseuran järjestämä Alumnitapahtuma keräsi lokakuussa 200
osallistujaa muistelemaan menneitä ja ideoimaan tulevaa. Soveltavan
kemian osasto juhli menestyksekästä 10-vuotista taivaltaan järjestämällä juhlaseminaarin. Laitos osallistui ympäristökemiaa käsittelevän
suomalais-venäläisen CEOEC’2004 konfererenssin sekä kansallisen NMRsymposiumin järjestämiseen.
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DEPARTMENT OF CHEMISTRY
Year 2004 will be remembered as a year of progress and change
at the department. The new Nanoscience Center (NSC) was completed in August, and the experimental research groups in physical
chemistry moved into the new building, specially designed for
interdisciplinary research in nanoscience. The change of location,
away from Chemistry building, is definitely one of the major milestones in the history of the department founded in 1965. Thanks to
the enthusiastic researchers, operation in new laboratory facilities
started rapidly. Investments in X-ray diffractometer, solid state
NMR spectrometer, and ultrafast laser system improved the research
infrastructure significantly.
The increasing trend in research activity continued, and several new
projects were launched. A positive keyword associated to many of the
new research initiatives was collaboration, not only inter-departmental,
but also with groups from other departments of the Faculty of Science
and Mathematics. It is not too much say that the chemists are very
respected and wanted partners today. Moreover, our research groups were
successful in raising research funding, the new annual record being 2.7
milj. Partularly, funding provided by the Infrastructure Programme of
Academic of Finland, and Regional Development Funds of EU should be
mentioned here. The latter was, again, an outcome of very productive
collaboration in the faculty. The new funding system of the university put
new challenges over the financial management of the department.
Eight PhD degrees with subjects varying from magnetic resonance of
matrix isolated atoms to ultrafast spectroscopy, dendrimer molecules,
bleaching of bamboo cellulose, and chemistry of cleaning, where earned
during the year. In one of the thesis defended detailed mechanisms and
molecular time frames of a dissociation reaction and the consequent
addition reaction of a typical catalytic organic ruthenim carbonyl compound were presented. The work included use of services of two EU-large
scale laser facilities (Berlin, Milan), and the results were presented at
the XXth IUPAC Symposium of Photochemisty in Granda.

The Chemist Club of University of Jyväskylä together with student association ”Radiakaali” and the regional division of the Finnish Chemical
Society organised a chemistry Alumni meeting in October. This very
succesful event attracted some 200 present and former students to
memorize the past and look for the future. The laboratory of applied
chemistry organized a seminar to celebrate its 10 years of operation.
Department of Chemistry chaired the Sixth Finnish-Russian Seminar on
Chemistry and Ecology of Organo-Element Compounds (CEOEC’2004) and
the National NMR Symposium organized in Keuruu.

Kemian laitos 2004
Department of Chemistry 2004
Henkilökunta

104

Professorit
Muu opetushenkilökunta
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat

10
20
53

Tutkimuksen apuhenkilökunta
Hallinto- ja toimistohenkilökunta
Opiskelijat (pääaine)
Maisterin tutkinnot
Tohtorin tutkinnot

Vahvuus- ja kehittämisalueet
Rakennekemia
Kemiallinen dynamiikka ja
laskennallinen kemia
Puunjalostuskemia
Kemian opettajien koulutus
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104

15
6

Professors
Other teaching staff
Researchers and research
trainees
Technicans
Administrative personnel

53
15
6

535
54
8

Students (main subject)
Master´s degrees
Doctorates

535
54
8

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

Staff

10
20

Financing
4,0
2,8

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

4,0
2,8

Main research and development areas
Structural chemistry
Chemical dynamics and
computational chemistry
Wood processing chemistry
Chemistry teacher training
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MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS
Vuoden 2004 huipputapahtumia matematiikan ja tilastotieteen
laitoksella olivat Jyväskylän yliopiston ensimmäisen tilastotieteen
kunniatohtorin Dietrich Stoyanin promootio ja kesäkuussa järjestetty 20. Pohjoismainen matemaattisen tilastotieteen konferenssi.
Uusina professoreina aloittivat Antti Penttinen tilastotieteessä
ja Esa Järvenpää matematiikassa. Tutkinnonuudistuksen suunnittelua, ns. Bologna-prosessia, jatkettiin sekä matematiikassa että
tilastotieteessä.
Laitoksen päätutkimusalat matematiikassa ovat matemaattinen analyysi
ja stokastiikka. Analyysin tutkimus keskittyy geometriseen analyysiin,
geometriseen mittateoriaan ja epälineaariseen potentiaaliteoriaan.
Laitoksen ja Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen yhteinen
Geometrisen analyysin ja matemaattisen fysiikan tutkimusohjelma on
Suomen Akatemian huippuyksikkö vuosina 2002–2007. Stokastiikan
tutkimuksessa pääpaino on stokastisissa prosesseissa. Tilastotieteessä
tutkimuksen vahvimmat alat ovat spatiaalinen tilastotiede sekä parametrittomat ja robustit monimuuttujamenetelmät.
Toukokuussa promovoitiin tilastotieteen kunniatohtori, professori
Dietrich Stoyan (TU Bergakademie Freiberg, Saksa). Stoyan on spatiaalisen tilastotieteen ja stokastisen geometrian grand old man ja vahva
taustavaikuttaja Jyväskylän yliopiston spatiaalisen tilastotieteen tutkimusryhmän synnyssä ja kehittymisessä. Ryhmän vetäjä Antti Penttinen
nimitettiin tilastotieteen professoriksi keväällä 2004.
Esa Järvenpää nimitettiin matematiikan professorin virkaan syksyllä
2004. Järvenpään tutkimustyön keskittyy fraktaaleihin ja dynaamisiin
systeemeihin. Alan tutkimuksen Jyväskylässä aloitti hänen edeltäjänsä
Pertti Mattila. Järvenpään johtama tutkimusryhmä matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on osa em. Suomen Akatemian huippuyksikköä.
Pohjoismaisella matemaattisen tilastotieteen konferenssilla on pitkä
perinne tilastotieteilijöiden ja stokastikkojen kohtauspaikkana. Konferenssi järjestetään joka toinen vuosi vuorollaan eri Pohjoismaissa. Viime
vuosina myös Baltian maiden edustus on ollut vahva. Tällä kertaa jär-
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jestelyvastuu oli Jyväskylän yliopistolla, ja konferenssi pidettiin 6.–10.
kesäkuuta. Osallistujia oli toista sataa 16 eri maasta. Pääesitelmöijät
olivat Adelchi Azzalini Padovasta ja Hans-Georg Müller Kaliforniasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on opetettu matemaattisia
aloja kattavasti yleisestä matematiikasta stokastiikkaan ja edelleen
tilastotieteeseen. Syksyllä 2004 tarjontaa päätettiin laajentaa edelleen
data-analyysiin, johon perustettiin määräaikainen virka. Data-analyysillä
tarkoitetaan tässä suurten tietovarantojen, esimerkiksi kuvien, laskennallisesti vaativaa käsittelyä ja analysointia, jolla on läheinen yhteys
sekä matematiikkaan että tilastotieteeseen.
Sekä matematiikan että tilastotieteen tutkintovaatimuksia on pohdittu
ja ollaan uudistamassa syksyllä 2005 käynnistyvää uutta kaksivaiheista
tutkintojärjestelmää silmällä pitäen. Monia uudistuneita kursseja on jo
otettu opetusohjelmaan. Tavoitteena on uudistaa tutkintojen sisältöjä
vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden tarpeita. Laitoksen maisterituotannon merkittävin osa, matematiikan opettajankoulutus, on
ollut erityisen huolellisen tarkastelun kohteena, kuten myös selvästi
uudistuva tilastotieteen maisterikoulutus. Tilastotieteen opiskelun
suosio niin pää- kuin sivuaineena on kasvanut viime vuosina. Vuonna
2004 tilastotiede pääaineenaan aloitti ennätysmäärä opiskelijoita, yli
40. Vuonna 2001 käynnistetty tilastotieteen sivuaine-approbaturin uudistushanke on loppusuoralla ja valmistuu keväällä 2005. Uudistuksesta
on saatu laajalti kiittävää palautetta.

Valikoituja julkaisuja – Selected publications
S. Aizicovici and V.-M. Hokkanen: Doubly nonlinear equations with unbounded operators. Nonlinear Anal. 58 (2004), 591–607.
G. Aronsson, M. G. Crandall and P. Juutinen: A tour of the theory of absolutely minimizing functions. Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) 41 (2004), 439–505.
C. Geiss and S. Geiss: On approximation of a class of stochastic integrals and interpolation.
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DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS
The Conferment of Dietrich Stoyan as the first Honorary Doctor
in statistics in the University of Jyväskylä, and the 20th Nordic
Conference on Mathematical Statistics were the highlights at the
Department of Mathematics and Statistics in the year 2004. Antti
Penttinen was appointed as a new professor in statistics, and Esa
Järvenpää as a new professor in mathematics.

The teaching of the Department of Mathematics and Statistics covers
mathematics disciplines from mathematical analysis, via stochastics, to
statistics and data analysis. The last subject is to be strengthened as a
new associate professorship was established at the department in late
2004. Data analysis means here computationally intensive treatment
and analysis of large data sets such as images. The area has close connections to both mathematics and statistics.

The research in mathematics at the department concentrates in mathematical analysis and stochastics. In analysis the research focuses on
geometric analysis, geometric measure theory and nonlinear potential
theory. The joint research programme of Geometric Analysis and Mathematical Physics with the University of Helsinki is a Center of Excellence
nominated by the Academy of Finland for the years 2002–2007. The research in stochastics concentrates in stochastic processes. In statistics,
the main branches of research are spatial statistics and nonparametric
and robust multivariate methods.
In May, Professor Dietrich Stoyan (TU Bergakademie Freiberg, Germany),
was confermed as a Honorary Doctor in statistics. Stoyan is a grand
old man in spatial statistics and in stochastic geometry and also an
important figure in the development of the spatial statistics group in
Jyväskylä. The leader of the group, Antti Penttinen was nominated as
a new professor in statistics in 2004.
Esa Järvenpää was nominated as a new professor in mathematics in
2004. The main interests of Järvenpää are in fractals and dynamic
systems. The research in this field in Jyväskylä was started by his
predecessor, Professor Pertti Mattila. Järvenpää’s research group at
the department is a part of the Center of Excellence of the Academy of
Finland mentioned above.
th

In June 2004 the department organized the 20 Nordic Conference on
Mathematical Statistics, which gathered more than one hundred participants. This biennial conference has a long tradition as a meeting point
of statisticians and probabilists from the countries of Northern Europe.
The invited speakers included Adelchi Azzalini and Hans-Georg Müller.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos 2004
Department of Mathematics and Statistics 2004
Henkilökunta

56

Staff

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

10
17
21
4
4

Professors
10
Other teaching staff
17
Researchers and research trainees 21
Technicians
4
Administrative personnel
4

Opiskelijat (pääaine)
Maisterin tutkinnot
Tohtorin tutkinnot

504
33
2

Rahoitus
Budjettirahoitus (M€)
Ulkopuolinen rahoitus (M€)
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Students (main subject)
Master’s degrees
Doctorates

56

504
33
2

Financing
2,2
0,8

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

Vahvuus- ja kehittämisalueet

Main research and
development areas

Matemaattinen analyysi
Tilastotiede
Stokastiikka
Matematiikan opettajien koulutus

Mathematical analysis
Statistics
Stochastics
Mathematics teacher training

2,2
0,8
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Ydin- ja materiaalifysiikan huippuyksikkö Nature-lehdessä
Center of Excellence in Nuclear and Condensed
Matter Physics appears in NATURE
Tähdissä syntyvän hiilen on tiedetty olevan tärkeä alkuaine
elämän syntymisen kannalta. Suomen Akatemian huippuyksikön
tutkijat Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselta ovat löytäneet
vastauksen merkittävään kysymykseen hiili-12 isotoopin ytimen
ominaisuuksista.

Carbon that is synthesized in the interiors of stars is known to be
important element for life. Scientists working in the Center of Excellence of the Academy of Finland at the Accelerator Laboratory of
the University of Jyväskylä have discovered important new findings
in the properties of the atomic nucleus, 12C.

Professori Juha Äystön johtaman huippuyksikön tutkimus auttaa ymmärtämään tähtien ydinreaktioissa tapahtuvaa hiilen muodostumista
aikaisempaa laajemmalla lämpötila-alueella. Maailman neljänneksi
yleisimmän alkuaineen eli hiili-12 isotoopin syntymiseen johtavan
kolmen alfa-hiukkasen fuusioprosessi on tunnettu tähän asti sangen
huonosti äärimmäisissä lämpötiloissa. Vastoin aikaisempia tutkimustuloksia ydinreaktion vauhti matalilla lämpötiloilla oli uusien mittausten
mukaan huomattavan nopea ja korkeissa lämpötiloissa taas huomattavan
hidas.

Research at the Center of Excellence led by Prof. Juha Äystö provides
new information on production of carbon in nuclear reactions acting
in stars over broader temperature range than before. The fourth most
common element of the Universe, 12C, is formed via fusion of three alpha
particles. Until now, this process has not been well known at extreme
temperatures. Against the earlier knowledge, the rate of this nuclear
processs at low temperatures was found to be considerably faster and
at high temperatures considerably lower.

Tällä on lukuisia vaikutuksia esimerkiksi astrofysiikan kiinnostavimpiin
kysymyksiin. Maailmankaikkeuden ensimmäiset tähdet syntyivät ilman
hiiltä, mutta kun kolmois-alpha-prosessi pääsi käyntiin alkoivat ne muodostaa sen isotooppia 12, joka puolestaan laukaisi vedyn fuusion. Tämä
auringonkaltaisiin tähtiin johtanut evoluutio näyttää uusien löytöjen
valossa tapahtuneen huomattavasti nopeammin - jopa puolet aikaisemmin arveltua rivakammin. Tuloksilla saattaa olla merkitystä myös rautaa
raskaampien alkuaineiden syntymekanismien ymmärtämiselle kuumien
tähtien prosesseissa, joita ovat esimerkiksi supernovaräjähdykset.
”Varsinainen mielenkiintomme kohdistui hiilen korkeasti viritettyihin kvanttitiloihin, joilla ei sinänsä ole suoranaista astrofysikaalista
merkitystä. Yllättäen ilmeni, että vaikutus oli näinkin suuri hiilen
muodostumisnopeuteen ’matalien’ lämpötilojen tähdissä”.
Tutkimus tehtiin kansainvälisenä yhteistyöhankkeena, jonka pääosallistujina olivat Aarhusin ja Jyväskylän yliopistot, Chalmersin teknillinen
korkeakoulu, CERN sekä Madridissa sijaitseva tutkimuslaitos. CERNissä
tapahtuva toiminta on toteutettu Helsingin yliopiston fysiikan tutkimuslaitoksen kanssa tehtävänä yhteistyönä.

This result will have several consequences, for example, for many interesting questions in astrophysics. The first stars in the Universe were
born without carbon in their interior, but when the triple-alpha-process
was ignited it started to produce 12C isotope which subsequently ignited
hydrogen fusion and formation of heavier elements. This evolution leading to development of stars like our sun seem to have happened much
faster than thought before. On the other hand, the obtained results may
have impact also on understanding of how the elements heavier than
iron are formed in cosmic scenarios such as Supernova explosions.
”Our primary interest focused in the highly excited quantum states of
carbon which do not have direct impact on astrophysical processes.
However, to our surprise the impact of the overall results obtained in
this study was very important in the case of young low-temperature
stars.”
Research was carried out in international collaboration where the main
participants were the Aarhus and Jyväskylä Universities, Chalmers University of Technology, CERN and Nuclear Research Institute in Madrid.
Ref: NATURE 433 (2005)136

Viite: NATURE 433 (2005)136
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ISBE 2004
– Highlight for the Center of Excellence in Evolutionary Ecology
The year 2004 for the Evolutionary Ecology Unit was dominated by
the 10th International Society for Behavioral Society meeting at
Jyväskylä during 10-15 July. This is the society that has offered
the background for our current success in evolutionary research. The
society is relatively new and our meeting was the tenth biannual
get-together for the topic. In spite of the annoying closure of the
Jyväskylä airport, a record number of 900 persons from 45 countries
registered for the meeting. The enormous interest in the meeting,
with a possibility to enjoy Finnish nature close to the midsummer,
guaranteed an extremely qualified scientific programme.

grouse call). The major innovation, however, occurred at 17 minutes,
when a carefully-selected three minute sound clip from Sibelius’ “Finlandia” blared in all five sessions simultaneously, effectively truncating
overly-long presentations. The three-minute ‘Finlandia’ clip proceeded
from bustling to successively quieter passages, providing a countdown
for those moving among sessions. The music not only synchronized
sessions and movements, it was also used to signal the end of coffee
breaks, lunch, and the mid-afternoon poster sessions. Organizers of any
future meetings, for any society, should take note, and the ISBE2004
organizing committee should submit their approach for publication in
”Nature”.

We can quote the ISBE conference review written by visitors from the
Simon Fraser University at Vancouver (Dov Lank, Kim Mathot, Andrea
Pomeroy, Ron Ydenberg) published in the society’s newsletter:
- The meeting was marked by professionalism, attentions to detail,
and innovation in every regard, including web-based registration and
abstract and talk submission. The superb lakeside Jyväskylä “Paviljonki”
Conference Center included space to display all 400+ posters for the
entire meeting, rooms for plenaries, five concurrent paper sessions, as
well as a lunch and a banquet facility.

- Veteran conference-goers expect to view posters in a hot and cramped
space, usually at the end of an already-long day. We’re drawn to these
events as much as by the availability of (sometimes free) drinks as by
science. Poster sessions at ISBE2004 broke with these traditions. Not
only were posters featured during three decidedly non-beery mid-afternoon sessions, it was extraordinary that all 400+ were up during the
entire meeting, and in quality space.

- We are thrilled to announce that the perennial problem of keeping
paper sessions in synchrony at scientific meetings has been brilliantly
solved by the ISBE2004 organizers. As at earlier ISBE meetings, speakers
were alerted to the approaching time limit by the playbacks of animal
sounds (at 13 minutes scarlet rose finch song, at 15 minutes black

Vuosikertomus 2004 ylimenot.indd 17

The great success of the meeting included also a visit by the most
enthusiastic guests to the working “Sauna museum” at Muurame, a
cruise for everyone with four boats through Päijänne to Juurikkasaari
for a barbeque and dance in the lingering twilight, and the Midsummer
night soccer tournament at the Harju stadium with another win to the
Norwegians.
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Jyväskylä NanoScience Center NSC
The multidisciplinary nanoscience research groups got home as
the construction of the new NanoScience Center (NSC) building
was finalized and the center was opened officially in 19th October
2004. Besides the office rooms the new building offers space for
well-equipped special laboratories including modern clean room
facilities as well as facilities for small spin-off companies. The
current nanoscience staff consists of about 100 researchers having a background in biology, chemistry and physics. The research
groups continued at publishing articles in world leading scientific
journals.
The nanosciences were successful in infrastructure program of Academy
of Finland. Infrastructure funding was given to four scientific groups
working in the NSC. The NSC got also EAKR funding for infrastructure
from Länsi-Suomen lääninhallitus.
The nanosciences continued at providing international cross-disciplinary
Master’s Programme in Nanoscience. The first three Master degrees were
awarded to foreign students. In collaboration with Helsinki University of
Technology cross-disciplinary doctoral education in the nanosciences was
arranged. Several multidisciplinary nanoscience courses were arranged
in the Jyväskylä International Summer School.

The first scientific seminar celebrating the opening of the NSC was
arranged in 20th October. After the opening words by Rector Aino
Sallinen five presentations were given by well-know scientists
Professor Fraser Stoddart (UCLA, California)
“Nano Meccano in Action”
Professor David Reinhoudt (Twente, NL)
“Writing with Molecules on Molecular Printboards”
Professor Viola Vogel (ETH, Zurich, Switzerland)
“Biological Nanotricks”
Professor Reginald Penner (Irvine, California)
“Sensing with Metal Nanowires”
Professor Sumio Iijima (Univ. of Meijo, Japan)
“Science and Technology of Carbon Nanotubes”

Päivi Törmä to a Permanent Professorship in Physics
Päivi Törmä was nominated to a permanent professorship in Physics, especially nanoelectronics. Törmä has a strong background
in theoretical quantum physics; quantum optics and information,
cold atoms, superfluidity, many-body quantum physics, and quantum transport. While in Jyväskylä she has initiated projects on
DNA-conductivity, bionanosensors, and various microsensors in
collaboration with biologists and chemists. Törmä is the chairman
of the steering committee of the NSC.
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Hiilinanoputkien fysiikkaa
Hiilipohjaisilla molekyyleilla ja makromolekyyleilla arvioidaan olevan nanofysiikassa ja nanoteknologiassa ratkaisevan tärkeä rooli.
Varsinkin sellaisissa sovellutuksissa, joissa jonkin nanokomponentin
aktiivinen osa on yksittäinen molekyyli, tämä molekyyli on suurella
todennäköisyydellä orgaaninen eli hiilipohjainen. Nanofysiikan
uuden professori Markus Ahlskogin tutkimus painottuu paljolti
hiilinanoputken fysikaalisiin ominaisuuksiin. Hiilinanoputket löysi
vuonna 1991 elektronimikroskoopilla Sumio Iijima NEC:n laboratoriossa Japanissa. Professori Iijima vieraili Jväskylässä NanoScience
Centerin (NSC) avajaisten yhteydessä lokakuussa.
Ahlskog teki väitöskirjassa sähköä johtavista polymeereistä Suomessa
VTT:llä ja Kalifornian Yliopistossa Santa Barbarassa. Tuolloin nanofysiikka
oli vasta tuloillaan eikä se näkynyt Ahlskogin väitöskirjassa vuonna
1996 millään tavalla.
- Kun etsin väitöskirjani jälkeistä tutkijan paikkaa, se ei johtunut
siitä, että olisin ollut kyllästynyt silloiseen aiheeseeni, vaan halusta
laajentaa kokemustani, ja nanofysiikan näin alana johon kannatti
paneutua. Luettuani belgialaisen ryhmän artikkelin, jossa kerrottiin
ensimmäisistä yksittäisen hiilinanoputken sähkönjohtavuudesta
mittauksista, hakeuduin tähän ryhmään.
Belgiassa Ahlskog tutustui ensi kertaa atomivoimamikroskooppiin, josta
tuli 80-luvun lopulla nanotieteiden kokeellisen puolen keskeinen työväline. Ennen Jyväskylään siirtymistään Ahlskog oli muutaman vuoden
Teknillisen korkeakoulun kylmälaboratoriossa, jossa myös oli aloitettu
nanofysiikan tutkimus.
- Kun Jyväskylässä avautui alaani liittyvä virka ja samaan aikaan
valmistui NSC, minun ei tarvinnut paljoakaan miettiä lähtemisen
mielekkyyttä, vaikka en juurikaan tuntenut Jyväskylää aiemmin. NSC:
ssä tulen viemään eteenpäin kokeellista tutkimusta, jossa pyritään
hyödyntämään kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita hiilinanoputken
löytö avaa sekä perustutkimuksessa että käytännön nanoteknologian
sovellusten alalla. Tarkoitus on myös menetelmien ja osaamisen kehittyessä laajentaa tutkimusta muihin nanoskaalan objekteihin. Kysymykseen voisi tulla hyvinkin hiilinanoputken funktionalisoiminen
biomolekyyleillä, siihen NSC:n poikkitieteellinen tutkimusympäristö
antaa hyvät mahdollisuudet.

metalliset ja toiset taas puolijohteen ominaisuudet. Tästä ja hiilinanoputken mekaanisesta ja kemiallisesta stabiilisuudesta seuraa edelleen,
että sillä on runsaasti potentiaalia uusiin fysikaalisiin ja teknologisiin
sovelluksiin, esimerkkinä yksittäiseen hiilinanoputkeen perustuvat
transistorit.
Ahlskog nimitettiin fysiikan professorin virkaan 1.2.2004 alkaen.

Physics with Carbon Nanotubes
Organic, that is, carbon based, molecules and macromolecules are
likely to play a major role in the emerging nanoscale physics and nanotechnology. Carbon nanotubes were discovered in 1991 by S. Iijima in
Japan, who visited Jyvskylä at the opening of the Nanoscience Center
(NSC) last October. Since then the research on carbon nanotubes has
steadily picked up speed, with significant new results and applications
streaming in every year.
Carbon nanotubes will be an essential part of my research effort at NSC,
and 2-3 other research groups will participate in this multidisciplinary
effort as well. I will also put an emphasis on developing atomic force
microscopy. Other nanoscale objects besides carbon nanotubes will
inevitably be at the focus of interest. For example, functionalizing
carbon nanotubes with biomolecules is a suitable research project in
the multidisciplinary environment of the NSC.
Ahlskog started as a professor in physics 1.2.2004.

Yksittäisen nanoputken konfiguraatioita on periaatteessa lukemattomia.
Tärkein seuraus tästä on, että jotkut näistä antavat hiilinanoputkelle

Hiilinanoputkea voi pitää nolladimensioisen C60, eli fullereenimolekyylin yksiulotteisena jatkeena. Kuva esittää yksiseinäisen nanoputken rakennetta. Jokaisessa verkoston solmukohdassa on hiiliatomi, jolla on sidos kolmeen naapuriatomiin. Neljäs valenssi-elektroni on vapaa liikkumaan nanoputkea pitkin.
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Bridging Accelerator Physics with Nanoscience
One of the most exciting recent developments is the emerging
application of these large particle accelerators for a new range
of applications in nanoscience and technology. The developments
originally made for fundamental nuclear physics research make these
instruments powerful tools for experimental study and tailor-making
advanced materials on a nanometre scale. In august 2004 Harry J.
Whitlow was appointed as a new professor in experimental materials
physics with a mission to develop this research at JYFL.

make new materials constellations that can be used in batteries and
solar energy converters.

In the research programme in experimental materials physics we are
building up a facility to use ions from the JYFL cyclotron in many exciting
new materials applications. In particular we will act as a bridge between
the new NanoScience Centre and the Accelerator Laboratory that will
enable us to combine our competence in accelerator physics with, for
example, nano-scale biology. Using the accelerator to machine material in 3-dimensions with nanometre precision opens the possibility to
make special structures for biomedical tissue engineering and analysis
such a specially prepared nano-pipes with diameters much less than
a thousandth of a millimetre where the flow of biological liquids can
be measured. Other exciting applications that are being investigated
are to combine electrochemical methods and ion beam modification to

Before moving to Jyväskylä Professor Whitlow was commuting between
Sweden and Japan, where together with Japanese colleagues he has
been developing new computer methods for predicting how ions interact
with material on a nanometre scale. Results from this work have given
a powerful tool that will be used in planning the new experiments in
Jyväskylä. Harry J. Whitlow said, “What attracted me to Finland is the
internationally recognised dynamic research climate in Jyväskylä. I work
best in an international environment with the stimulation of different
viewpoints and new ideas. Finland has also made large investments in
science and technology, such as the recently opened Nanoscience Center
connected to the accelerator laboratory in Jyväskylä. Really, it is a perfect
combination for me.”

Recently we instigated a research collaboration with Pacific Northwest
National Laboratory in USA. This work is directed towards studying the
fundamental processes such as atomic migration in key future materials.
This will bring together the unique capabilities of the IGISOL facility in
Jyväskylä with the materials characterisation and preparation capabilities at PNNL.

Harry J. Whitlow was born in England in 1954. He obtained a B.Sc. degree
in Physics with Physical Electronics from the University of Bath in 1976
and M.Sc. in Applied Solid State Physics at Brighton Polytechnic 1977,
before undertaking a doctorate (1977-1980) at the University of Sussex
on “Low energy ion implantation of silicon”. He then spent periods as a
postdoctoral worker at Aarhus University, Denmark and the University of
Helsinki, Finland. Subsequently he spent 20 years in Sweden. Initially
this was in the Accelerator Laboratory in Uppsala and the Royal Institute of Technology, then between 1990 and 2004 the base was Lund
Institute of Technology where he was awarded a professors title in June
2000. Since the summer of 2002 has also worked part-time as a guest
professor at Malmö University. In 1998 Harry Whitlow was granted the
Doctor of Science degree by the University of Bath. In August 2004 Harry
Whitlow moved again to Finland were he was appointed full professor
of experimental materials physics at the University of Jyväskylä. Today
his research is carried out with collaborators in Japan, China, Australia,
Sweden, Singapore and USA and focuses on using energetic beams from
accelerators as tools for nanometre technology.

Vuosikertomus 2004 ylimenot.indd 21

11.3.2005 10:35:28

J

Y

V

Ä

S

K

Y

L

Ä

N

Y

L

I

O

P

I

S

T

O

22

Ympäristövaikutusten arviointi ehkäisee ympäristöhaittoja
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on syksystä 2000 alkaen ollut
mahdollista opiskella ympäristövaikutusten arviointia ja hallintaa
pääaineena. Kursseilla opiskelijat perehdytään laajasti moderniin
ympäristöajatteluun, asioiden ja niiden syyseuraussuhteiden arviointiin ja alaan liittyvään tutkimukseen ja menetelmiin. Vaikutusten
arviointi on ympäristövaurioita ennaltaehkäisevää toimintaa, ja
tietyllä tavalla myös tulevaisuuden tutkimista.

oman roolinsa, jossa nousevat esiin niin hanketta kannattavat kuin
vastustavatkin edut. Kurssi on ollut yksi laitoksen suosituimmista
opintojaksoista jo vuosia. Siihen osallistuvat mielellään myös muut
ympäristötieteiden, uusiutuvan energian, kehitysmaatutkimuksen sekä
ekologian ja ympäristönhoidonkin opiskelijat. Kurssille on otettu n. 25
opiskelijaa, tulijoita olisi reilusti enemmän. Myös virtuaaliopetusta on
kehitetty pääaineen tueksi.

Pääaineessa aloittaa vuosittain viidestä kahdeksaan maisteriopiskelijaa
ja pääaineen puitteissa tekee jo nyt väitöskirjojaan seitsemän jatkoopiskelijaa. Ensimmäinen väitös valmistui 27.11.2003 kehitysmaakaupunkien ympäristöongelmista (Kwasi Boadi, Ghana) ja seuraava väitös
on 29.1.2004 aiheella ”Boreaaliset metsät, pirstoutumisen vaikutukset
ja lintujen pesintämenestys” (Ari Jäntti). Lisäksi tutkitaan mm. YVA:n
vaikuttavuutta, kestävän kehityksen indikaattoreita, porotalouden ympäristövaikutuksia ja maankäytön muutosten vaikutuksia eliöstöön.

Opiskelijoilla, jotka ottavat pääaineekseen yva:n, on mahdollisuus ottaa
sivuaineikseen hyvin erilaisia tieteenaloja riippuen kunkin toiveista ja
tavoitteista tulevaisuutensa suhteen. Yhteistyötä tehdäänkin erittäin
poikkitieteellisesti oman laitoksen ja tiedekunnan puitteissa, mutta
myös yhteiskuntatieteellisen, taloustieteellisen ja kasvatustieteellisen
tiedekunnan kanssa. Paikkatietomenetelmien käytössä yhteistyö kattaa
myös IT-, liikuntatieteellisen - ja humanistisen tiedekunnan.

Maisteriopiskelijoiden koulutus sisältää aineopinnot ympäristötieteistä
mm. ekotoksikologiasta ja analytiikasta, teknologiasta, kemiasta, ekologiasta, fysiikasta ja taloustieteistä. YVA- pääaine korostaa ympäristövaurioiden ennalta ehkäisevää toimintaa. Opetus sisältää varsinaisen
YVA:n hallinnollisen, lainsäädännöllisen ja käytännöllisen opetuksen
lisäksi ekologista rakentamista, ympäristöjohtamista ja paikkatiedon
hallintaa.

Tutkimuksessa on viime aikoina painottunut erityisesti YVA:n vaikuttavuus. YVA on varsin mittava prosessi etenkin isojen hankkeiden ympärillä. Myös kansainvälisesti on noussut esiin kysymys, mitä merkitystä
YVA:lla on, miten sen toteuttaminen vaikuttaa itse ympäristön tilaan
ja miten sen vaikutusmekanismit toteutuvat. Tutkimusta Jyväskylässä
ovat tukeneet Maj ja Tor Nesslingin säätiö sekä Suomen Akatemia
kuluvan vuoden alusta käynnistyneellä ”Ympäristö ja Oikeus” -tutkimusohjelmallaan.

Hanke -YVA käydään läpi pääaineen peruskurssilla, joka toteutetaan
kahden viikon intensiivijaksona. Sen aikana opiskelijat laativat yhden
yhdessä sovitun ”keissin” osalta YVA-ohjelman ja kurssin aikana tehdään
tälle hankkeelle selostus. Kurssi sisältää pienimuotoisia tutkimuksia,
runsaasti vierailuja virastoihin, jotka vaikuttavat YVA:ssa tavalla tai
toisella (mm. ympäristökeskus, maakuntaliitto, tielaitos, kaupungin
ympäristövirasto, voimalaitos, sellutehdas, turvetuotanto, jäteasema
jne.). Osallistumiseen tutustutaan järjestämällä kuulemistilaisuus, joka
toteutetaan roolipelin muodossa. Kukin opiskelija saa vedettäväkseen

Markku Kuitunen nimitettiin ympäristötieteiden, erityisesti
ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta, professoriksi
1.8.2004 alkaen.
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Spatiaalinen tilastotiede analysoi ja mallintaa paikkatietoaineistoja
Spatial Statistics Analyses and Models Georeferenced Data
Spatiaalinen tilastotiede analysoi ja mallintaa paikkatietoaineistoja, joissa havaintoon liittyy tieto paikasta ja joskus myös ajankohdasta. Spatiaalinen kysymyksenasettelu on yleistynyt voimakkaasti
paikkatietojärjestelmien kehityksen myötä 1990-luvun puolivälistä
lähtien. Tärkeitä sovellusaloja ovat mm. metsäntutkimus ja kaukokartoitus, paperiteknologia, epidemiologia, ympäristöntutkimus
ja biologia, sekä aluetiede. Jyväskylän yliopistossa aloitettiin spatiaalisen tilastotieteen järjestelmällinen jatkokoulutus 1980-luvun
loppupuolella, ja yliopisto on ollut alan asiantuntijoiden tärkein
kouluttaja Suomessa. Uuden professuurin myötä koulutus laajenee
matematiikan ja tilastotieteen laitoksella myös perusopetukseen
yhteistyössä stokastiikan ja data-analyysin kanssa.
Paikkatietoaineistot koostuvat riippuvista havainnoista. Siksi niiden
tilastoanalyysiin tarvitaan uusia menetelmiä, paikkatiedon huomioonottavia stokastisia malleja ja laskennallisia työkaluja. Erityisesti Markovin
ketjuihin perustuvat simulointimenetelmät (MCMC) ovat keskeisiä. Useita
spatiaalisia ongelmia kuten kaukokartoitusta ja pienalue-estimointia
lähestytään Bayes-tilastotieteen keinoin. Ala on moderni.
Omia tutkimuskohteitani ovat satunnaiskenttiin, merkkisiin pisteprosesseihin ja stokastiseen geometriaan liittyvien mallien tilastotiede.
Tutkimus on ensisijaisesti sovellusorientoitunutta, mikä edellyttää yhteistyötä tärkeiden sovellusalojen kanssa. Olenkin hyvin avoin sovelluskontaktien suhteen. Toimin mm. Metsäntutkimuslaitoksen ulkopuolisena
tutkijana metsäninventoinnin kysymyksissä. Sovellusyhteistyötä minulla
on myös epidemiologisissa ongelmissa Kansanterveyslaitoksen kanssa.
Lisäksi tuoreita yhteishankkeita ovat osallistuminen kirjan kirjoittamiseen kansainväliselle kustantajalle sekä tropiikin metsien rakenteen
tutkimusmenetelmien kehittäminen yhdessä brittitutkijoiden kanssa.
Pyrin myös osallistumaan oman paikkakunnan teollisuusprojekteihin
yhteistyössä mm. Numerolan, Metso Paperin ja VTT:n kanssa.

Spatial statistics is a science for analysing and modelling georeferenced data. Spatial question-setting in statistics is popular, partly
due to the rapid development in geographical information systems
(GIS) since the middle of 1990. Important areas of application are
forestry, remote sensing, paper technology, epidemiology, environmental research and biology, and regional science, among others.
Organized postgraguate training in spatial statistics started at the
University of Jyväskylä as early as in late 1980s giving the institute
a dominating role in Finland. Along the new professorship this education, in cooperation with stochastics and data analysis, has been
extended to consider also the graduate program in statistics.
Georeferenced data consist of dependent observations. Hence new
methods, stochastic models and computational tools are needed. Escpecially Markov chain Monte Carlo simulation methods have a central
role. In many spatial problems, such as remote sensing and small-area
estimation, Bayesian approach has been useful. This is a modern
research area.
The research problems I am involved in belong to statistics for random
fields, marked point processes and stochastic geometry. This research is
mainly application oriented which provides cooperation with research
institutes such as Finnish Forest Research Institute and National Institute of Public Health. In addition, I participate a textbook project for an
international publisher and a British group for methodology development
in the analysis of structures in tropical forests. Local industrial projects
are also in my interest and has lead to cooperation with Numerola, Metso
Paper and Technical Research Centre of Finland.

***
Mari Myllymäki on yksi spatiaaliseen tilastotieteeseen suuntautuneista
opiskelijoista. Hänen lopputyönsä käsittelee satunnaiskenttien simulointia ja simulointimallien soveltamista paperin rakenteen tutkimiseen
beeta-läpivalaisukuvista.
“Aloitin matematiikan opiskelijana. Jyväskylään minut veti tietoisuus
kaupungin hyvistä hiihto- ja yleensä urheilumahdollisuuksista. Ensimmäiset tilastotieteen kurssini kävin toisena opiskeluvuotena. Tilastotiede kiinnosti, koska ajattelin sen tarjoavan paremmat mahdollisuudet
työllistymiseen kuin matematiikka. Kun vielä sain harjoittelupaikan
kesäksi yliopistolle ja pääsin osallistumaan NordStat-konferenssiin,
tilastotiede alkoi tuntua entistä kiinnostavammalta vaihtoehdolta.
Laskuharjoitusten ohjaaminen laitoksella on tuonut uskoa omiin kykyihin. Pidän spatiaalisesta tilastotieteestä, koska se on haastavaa ja
vaatii vahvaa matematiikan osaamista, mutta ongelmat ovat kuitenkin
todellisia. Kesäksi 2005 olen päässyt tutkijaharjoittelijaksi Itävallassa
sijaitsevaan tutkimuslaitokseen International Institute for Applied
Systems Analysis.”
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Antti Penttinen nimitettiin tilastotieteen professoriksi 1.8.2005
alkaen. Mari Myllymäen tilastotieteen maisteriopinnot ovat loppuvaiheessa.
Antti Penttinen was nominated to a professorship in statistics
starting 1.8.2005. Mari Myllymäki is a graduate student in statistics.
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Center of Excellence in Geometric Analysis and Mathematical Physics
The centre of excellence Geometric Analysis and Mathematical Physics combines some central fields of research in mathematical analysis
and mathematical physics. Analysis is one of the major branches
of mathematics and it plays a central role in the applications of
mathematics to science and technology. Mathematical physics has
during the past decades become one of the most prestigious fields
in mathematics. It has created surprising connections between
fields of mathematics that were thought to be independent and
it has provided fresh applications to the most recent new ideas
in mathematics. Examples of this intersection between physics
and mathematics are such concepts familiar from popular science
as “chaos”, “complexity” and “fractals”. These fields are strongly
represented in the research unit. Its researchers work among other
things on dynamical systems (“chaos”), geometric measure theory
(“fractals”) and statistical mechanics and turbulence (“complexity”).

Vuosikertomus 2004 ylimenot.indd 24

The research of the geometric analysis group in Jyväskylä is wideranging. 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. Analysis in metric
spaces has been developed in many different aspects. In nonlinear partial
differential equations and potential theory, research has been directed
to uniqueness and regularity properties for equations with irregular data
and viscosity solutions. Methods of geometric measure theory have been
used to study complicated fractal type objects.

The centre is very active in the training of researchers: During the
first three years of activity, 14 PhD degrees were obtained by graduate students involved in the centre of excellence, eight of these in
Jyväskylä.
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Dynaamisia fraktaaleja
Dynamic Fractals
Jo pienenä päätin, että minusta tulee fyysikko. Niinpä lähdin
lukion jälkeen opiskelemaan fysiikkaa. Hain Jyväskylään, koska
olin lukenut sanomalehdestä, että Jyväskylän yliopiston fysiikan
laitos oli todettu Suomen parhaaksi jossakin fysiikan tutkimuksen
vertailussa. Opinnot sujuivat ihan mukavasti varsinkin armeijassa
vietetyn välivuoden jälkeen, ja valmistuin filosofian kandidaatiksi
1992 ja lisensiaatiksi vuotta myöhemmin. Fysiikan ohella olin lukenut myös matematiikkaa, ja mitä pidemmälle opiskeluni etenivät,
sitä voimakkaammin vaaka alkoi kallistua matematiikan suuntaan.
Kilpailu matematiikan ja fysiikan välillä ei kuitenkaan ollut reilu,
sillä matematiikan luennoilla oli ylivertainen etu puolellaan – tuleva
vaimoni Maarit. Niinpä päätin tehdä väitöskirjan matematiikasta ja
professori Jussi Timosen suosiollisella avustuksella pääsin professori Antti Kupiaisen oppilaaksi Helsinkiin.
Väitöstemme jälkeen kiersimme Maaritin kanssa pari vuotta maailmaa ja
vierailimme muiden muassa St. Andrewsin, Rutgersin ja Geneven yliopistoissa. Tänä aikana aloimme tehdä yhteistyötä, joka jatkuu edelleen.
Tutkimuksemme keskittyy fraktaaleihin ja dynaamisiin systeemeihin.
Fraktaalien tutkimuksen Jyväskylään (ja Suomeen) toi edeltäjäni
professori Pertti Mattila, joka oli vaimoni ohjaaja. Dynaamisiin systeemeihin perehdyin väitöskirjaa tehdessäni. Mattilan lähdettyä Helsinkiin
ryhmässämme on nyt kaksi senioritutkijaa, kaksi äskettäin väitellyttä
ja kaksi jatko-opiskelijaa. Ryhmämme on osa Helsingin ja Jyväskylän
yhteistä Suomen Akatemian huippuyksikköä ”Geometrinen analyysi ja
matemaattinen fysiikka’’.
Tutkimuksemme on matematiikan perustutkimusta. Erityisesti olemme
keskittyneet fraktaalien geometristen ominaisuuksien tutkimiseen.
Fraktaalit ovat epäsäännöllisiä joukkoja tai mittoja, joille on ominaista,
että niiden dimensio ei ole kokonaisluku. Tyypillinen esimerkki tutkimusongelmistamme on fraktaalin dimension käyttäytyminen erilaisissa
muunnoksissa kuten projektioissa tai leikkauksissa. Osoittautuu, että
vastaus riippuu siitä, mitä dimension käsitettä käytetään. Vaikka tutkimuksemme onkin matematiikan perustutkimusta eivätkä sovellukset
ole ensisijaisena tavoitteena, motivaatio tietyn ongelman pohtimiselle
on usein peräisin dynaamisten systeemien teoriasta tai peräti reaalimaailman ilmiöistä. Hyvä esimerkki on kysymys fraktaalin näkyvän
osan dimensiosta, joka sai alkunsa keskusteluista kosmologien kanssa.
Karkeasti sanoen fraktaalin näkyvä osa koostuu niistä pisteistä, jotka
nähdään, kun fraktaalia valaistaan lampulla. Saamiamme tuloksia on jo
sovellettu maailmankaikkeuden dimension mittaustulosten tulkinnassa.
Toinen, vieläkin konkreettisempi esimerkki on digitaalinen aurinkokello,
jonka olemassaolon Kenneth Falconer todisti jo 1980-luvulla. Digitaalinen aurinkokello on esine, jonka varjo muuttuu auringon kääntyessä
siten, että esimerkiksi kello 13:05 joukon varjo koostuu numeroista
1305 (ja kaksoispisteestä 3:n ja 0:n välillä). Itse asiassa Falconerin
todistuksessa on myös resepti kellon valmistamiseksi, joten se odottaa
vain tekijäänsä.

I came to study physics to Jyväskylä, since I had read from a newspaper article that Jyväskylä had been ranked first in a national evaluation of the research in physics. I graduated in 1992 and finished
my licentiate thesis a year later. Parallel to my physics studies I
had also read mathematics. During the years I drifted more and
more towards mathematics – not least due to my forthcoming wife
Maarit. So I decided to make my thesis in mathematics. Thanks to
Professor Jussi Timonen’s contacts I became a student of Professor
Antti Kupiainen.
After our dissertations I traveled a couple of years with Maarit around
the world visiting long periods at the Universities of St. Andrews,
Rutgers, and Geneva. During these years we became also collaborators.
Our main research topics are fractals and dynamical systems. The study
of fractals was initiated in Jyväskylä (and Finland) by my predecessor
Pertti Mattila who was my wife’s adviser. Dynamical systems I studied
during my PhD years. At the moment our group consists of two senior
members, two post docs, and two PhD students. We are part of the Center
of Excellence “Geometric Analysis and Mathematical Physics’’.
Our research is focused on geometric properties of fractals. An example
of a typical question is: how does the dimension of a fractal behave
under projections? Although the applications are not the main purpose
of our research, the motivation for choosing a particular problem comes
often from the theory of dynamical systems or even from some real life
phenomena. A good example of such a problem is the visible part of a
set. Roughly speaking, it is the part of a set which is illuminated when
a light is turned on at some point. We got interested in this problem
after discussions with cosmologists, and our results have already been
applied in the interpretations of the measurements of the dimension of
the universe. Another ”practical’’ example is the digital sun dial whose
existence was proven by Kenneth Falconer already in the 80’s.
Esa Järvenpää was nominated to a professorship in mathematics starting
1.1.2005.

Esa Järvenpää nimitettiin matematiikan professoriksi 1.1.2005 alkaen.
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Uusiutuvalla energialla vilkas toimintavuosi
Renewable Energy Program
Uusiutuvan energian koulutus- ja tutkimusohjelmalla oli vilkas
toimintavuosi. Mittaukset Vaajakosken UE-laboratorion aurinkolämpökeräinlaitteistoilla aloitettiin. Pellettipolttoainetta hyödyntävän
mikrokokoluokan CHP -laitteiston suunnittelu ja lämpövirtaussimuloinnit saatettiin päätökseen ja rakentaminen saatettiin aloittaa,
samoin tuuli- ja aurinkoenergiaa hyödyntävän hybridiärjestelmän
rakentaminen. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävä ja laajalti esittelevä
ABC-liikennemyymälä vihittiin käyttöönsä uudenvuodenaattona
Viitasaarella. Ensimmäiset maisterit valmistuivat UE-ohjelmasta
ja Suomen Luonnonsuojeliitto ry myönsi ohjelmalle vuoden ympäristöpalkinnon.
UE-maisteriohjelmassa on yhteensä 48 opiskelijaa tekniikan-, ympäristöja sosio-ekonomian linjalla. Opiskelijoilla on yliopisto- tai ammattikorkeakoulutausta. Kansainvälistä kokemusta ja näkökulmaa tuo erityisesti
intialainen tutkimusjohtaja Dr. Mohanlal Kohle. Ensimmäiset kaksi
UE-maisteria valmistuivat joulukuussa 2004. Jyväskylän kansainvälisen
kesäkoulun yhteydessä järjestetyille UE-kursseille osallistui toista sataa
opiskelijaa kotimaasta ja ulkomailta. Vastaavia kursseja järjestetään
myös vuonna 2005.
Vaajakosken UE-laboratoriossa aurinkolämpökeräinlaitteistot ovat nyt
toimintakunnossa ja tuottavat tietoa keräinten toimivuudesta pohjoissa
olosuhteissa. Pellettipolttoainetta hyödyntävän mikrokokoluokan CHPlaitteiston (50kW:n lämmitysyksikkö tuottaen 8 kW:n teholla sähköä)
rakentamista rahoittaa mm. TEKES:n Densy- ja paikallinen osaamiskeskusohjelma. Rakenteilla olevassa pienikokoisessa (500W) hybridijärjestelmässä tuotetaan vetyä tuuli- ja aurinkoenergialla, ja vety hyödynnetään PEM -polttokennossa tapahtuvassa sähkön tuotannossa.
Viitasaarelle valmistunut ABC-liikennemyymälä toimii 97 % uusiutuvilla
energialähteillä (UE). Myymälän UE-järjestelmä toteutettiin Kauppa- ja
teollisuusministeriön, Keskimaan, Viitasaaren kaupungin rahoituksella.
Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa UE-hankkeen tutkijat olivat
keskeisellä tavalla mukana. Myymälässä, jossa käy vuosittain noin miljoona asiakasta, on yleisölle UE-infokeskus. UE- laitteistoista saatava
mittausinformaatio hyödynnetään alan tutkimuksessa.
UE-ohjelma on mielenkiintoinen esimerkki yliopiston jalkautumista
ympäristöönsä, hankkeesta joka nivoutuu saumattomasti maakunnan
kehittämissuunnitelmiin. UE-sivustot löytyvät osoitteesta
www.uusiutuvaenergia.jyu.fi
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After two years of operation it seems that the Renewable Energy
(RE) program fulfills or rather exceeds the targets set in the beginning. The program has been well presented in the media and was
rewarded the Environmental Prize of the year 2004 by the Suomen
Luonnonsuojeluliitto ry. At New Years 2005 a new ABC-servicemarket
in Viitasaari, utilizing 97% of renewable energy, was inaugurated.
The joint funding from Ministry of Trade and Commerce, Keskimaa
Inc. and city of Viitasaari made this RE project a reality. The researchers of our RE program played a key role in the design and practical
construction. The ABC-market will be visited by a million customers
annually for whom a multimedia RE-info center was established.
Digital information that is collected from all energy forms (bioenergy, lakeheating, solar heating and -electricity, wind energy) that
flow into the building is used for research purposes.
Forty eight students have enrolled in the study program and they pursue
towards master’s degree in RE-technology, environmental technology
or socio-economy. All students receive a common two year training in
renewables. Dr Mohanlal Kohle has shown excellency in teaching, creating several exciting new courses that were not available before. The first
two RE-master’s degrees were granted in December 2004. International
training for the program was introduced in 13th Jyväskylä Summer School
program, where more than hundred domestic and foreign students attended three special courses. The theme will be repeated in 2005.
The RE-laboratory in Vaajakoski has provided six moths of solar heat data
using flat plate and vacuum collectors. The results are being analyzed.
The design and heatflow simulations of a new micro-CHP concept, that
uses wood pellets and a Stirling engine to produce electricity have been
completed. Funding has been received from TEKES Densy and regional
development programs and intensive expert network including VTT,
HUT(Technical University of Helsinki) and DTU(Danish Technical University) has been established to accomplish this pioneering concept. A
hybrid system based on solar and wind electricity, which will be used to
generate hydrogen and utilized in a PEM fuel cell is under construction.
The program carries out in a concrete way a task given to the Finnish
universities: export know how into the surrounding communities. The
RE-program fits nicely in the university profile and the regional development plans in the field of future renewable energy solutions. The web
site of the program may be found at www.renewablenergy.jyu.fi
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Integrating Renewable Energy Technologies
I, Mohanlal Kolhe, joined as a Research Director (Renewable Energy
Technology), in the Renewable Energy Program of this University,
in Dec 2003. The recruitment process for this position was quite
transparent and candidate friendly. It impressed me a lot.
Before joining here, I did my post-doctoral research at the Hydrogen
Research Institute, Université du Québec at Trois-Riviéres, QC, Canada,
where I worked on integrated stand-alone renewable energy system
based on energy storage in the form of hydrogen. Before that, I was
doing research and teaching on the renewable and electrical energy
systems at the Indian Institute of Technology, Delhi and the MA National Institute of Technology Bhopal, India. This program has given
me a very good opportunity to utilize my academic background in an
effective way in this University.
The multidisciplinary renewable energy program (education, research
and demonstration) has fascinated me very much. Much of my recent
research interest lies in hydrogen energy technologies, fuel cells, and
integration of renewable energy technologies. One of my aims at the
University of Jyväskylä is to establish a facility for the integration of
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renewable energy technologies based on hydrogen and fuel cell. Professor Jouko Korppi-Tommola, Chair of the Renewable Energy Program, is
always encouraging me to develop this facility and also to introduce new
courses in this program. I am very much impressed by the renewable
energy demonstration projects of this program (i.e. integrated renewable
energy system at the ABC Gas Station, Viitasaari; the grid-connected
solar photovoltaic system at the Saarijärvi, the micro-CHP & solar thermal
system at the renewable energy laboratory Vaajakoski). The long-term
performance result from these projects will give an opportunity to
evaluate these systems in the Nordic climatic conditions, and also to
do the research on the output power quality, power system stability,
etc. of such type grid connected renewable energy systems.
I have introduced some of the courses in this program. In this multi
disciplinary program, not only the renewable energy program students
but also the students from different disciplines have actively participated in these courses. I am very much happy with my teaching and
students performance in the courses. Here, the academic environment
is very encouraging, flexible and student friendly. I love Finnish people
because of their honesty, simplicity, and straight forwardness.
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Ympäristötieteet 10 vuotta
Vuonna 1970 perustettiin Jyväskylän yliopistoon biologian laitos,
jonka nimi myöhemmin (1994) muutettiin bio- ja ympäristötieteiden laitokseksi. Nimenmuutos johtui ympäristötieteiden oppiaineen
perustamisesta kymmenen vuotta sitten 1994. Ainekset uudelle
pääaineelle luotiin kuitenkin jo laitoksen perustamisvaiheessa. Laitokseen pääaineet olivat ekologia ja luonnonhoito, hydrobiologia ja
solubiologia. Näiden pohjalta syntyi etupäässä ympäristönsuojelua
tutkiva ja sen opetusta antava laitos.

uutta oppiainetta. Näin ollen vasta professori Aimo Oikarin aloitettua
täysipäiväisessä virassa oli mahdollista saada kehitys alkuun.

Ympäristöala kuohui edelleen 1980-luvulla ja monitieteiselle koulutusyksikölle oli suuri tarve. Jyväskylän yliopisto perusti 1990 ”Ympäristökoulutuksen ja tutkimuksen kehittämistyöryhmän” ratkaisemaan
muutospaineita. Samaan aikaan matemaattis-luonnontieteellinen
tiedekunta aloitti ympäristötieteiden approbatur-opetuksen. Siten oli
hyvät edellytykset yhdistää tavoitteet ja aloittaa ympäristötieteiden
opetus. Aluksi käynnistyi cum laude tasoinen opetus 1992 ja heti sen
jälkeen ensin kokeiluluontoisesti laudatur tasoisena. Opetus käynnistyi
näin ollen vähitellen vuosina 1992–1993, mutta vasta vuotta 1994
voidaan pitää varsinaisena aloitusvaiheena.

Vuonna 2004 vain kymmenen vuoden kehitystyön jälkeen ympäristötieteissä on opettajina kolme professoria, yksi tutkimusjohtaja, neljä
yliassistenttia ja yksi assistentti. Yhteensä näin ollen yhdeksän opetushenkilöä. Pääaineita on kolme, uusia perusopiskelijoita otetaan vuosittain noin 15 ja jatko-opiskelijoita on noin kolmekymmentä. Väitöksiä
osastolla oli mm. vuonna 2004 kaikkiaan kuusi kappaletta.

Aluksi opetusta hoiti ympäristönsuojelun yliassistentti ja osa-aikainen
professori. Osa-aikaisen professorin aika ei kuitenkaan riittänyt luomaan
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Alkutaipaleella oli varsin vaikeata ennustaa, miten oppiaine tulee kehittymään. Mm. uuteen laitosrakennukseen Ambioticaan ei alkuvaiheessa
osattu lainkaan ajatella sellaista määrää tarvittavia laboratorioita,
aineistojen käsittelytiloja ja työhuoneita, kuin niitä kymmenen vuotta
myöhemmin on käytössä.

Menneisiin kymmeneen vuoteen voidaan olla enemmän kuin tyytyväisiä.
Kiitos tästä kuuluu kaikille ympäristötieteiden kehitykseen vaikuttaneille opettajille ja muulle henkilökunnalle sekä opiskelijoille. Myös
kehitysnäkymät tulevaisuuden suuntaan ovat hyvät osaston erittäin
motivoituneessa ja innostuneessa ilmapiirissä.
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Soveltavan kemian toiminnan dekavuosi
Soveltavan kemian osasto aloitti toimintansa syksyllä vuonna 1993
tuolloin Jyväskylän yliopistossa meneillään olleen soveltavien
luonnontieteiden kehittämisohjelman puitteissa, jolloin pyrittiin
vahvistamaan koulutusta ja tutkimusta Keski-Suomen elinkeinoelämän tutkimuksen, tuotekehityksen ja tuotannon kannalta
tärkeillä alueilla. Osaston toiminta on pohjautunut selkeästi perustamisestaan lähtien kaikkiin nykyisin yliopistoille asetettuihin
keskeisiin päätehtäviin. Opetuksen sekä tutkimuksen yleistavoitteen räätälöidä syvällinen luonnontieteellinen perusosaaminen
vahvistettuna annettavalla erikoisosaamisella (puunjalostuskemia)
ja ottamalla erityisesti huomioon teollisuuden tarpeet voidaan siten
katsoa täyttyneen hyvin.
Opetustarjonta on monipuolistunut vähitellen nykyiseen laajuuteensa
(66 ov). Pakolliset luentokurssit (9 opintojaksoa) liittyvät puun rakenteeseen ja kemialliseen koostumukseen, puunjalostuksen kemiaan,
paperikemiaan, soveltavan kemian tutkimusmetodiikkaan sekä ympäristökemian analytiikkaan. Tämän lisäksi valinnaiset erikoiskurssit
(12 opintojaksoa) käsittelevät mm. teknillistä kemiaa, kemometriaa,
modernia sellutehtaan kuitulinjaa, keittokemikaalien talteenottokemiaa,
puunjalostuksen sivutuotekemiaa ja biotekniikkaa, päällystystekniikkaa
sekä biomassavarojen hyödyntämistä. Eräänä merkittävänä osatekijänä
on ollut hyvin toimiva ulkopuolisten luennoitsijoiden hyödyntäminen.
Tutkimustoiminnasta selkeästi suurin osa liittyy myös aihepiiriin ”puusta paperiksi” lopun toiminnan käsitellessä muita kemianteollisuuden
osa-alueita.
”Perinteisen maisterilinjan” lisäksi soveltavassa kemiassa on toteutettu
vuodesta 1995 lähtien ns. ”kemiallisen puunjalostuksen maisterikoulutusohjelma”. Kyseiselle koulutusohjelmalle tunnusomaista on mahdollisuus sisällyttää tutkintoon perinteistä vaihtoehtoa enemmän valinnaisia
kursseja sekä erilaisia peruskursseja. Jatko-opetukseen liittyen soveltava
kemia on mm. kuulunut alan johtavien korkeakoulujen ja yliopistojen
perustamaan kansainväliseen tohtorikoulutusohjelmaan ”International
Doctoral Programme in Pulp and Paper Science and Technology” (PaPSaT)
jo heti sen perustamisesta (vuonna 1995) lähtien.

ry:n Nuorten Foorumissa ja hoiti esim. tammikuussa 2005 Jyväskylän
Paviljongissa järjestetyn FBI(Forest Based Industries)-päivän käytännön
järjestelyt. Kyseinen teemapäivä oli verkostoitumistapahtuma, johon
osallistui noin 100 metsäteollisuuden edustajaa sekä noin 350 alan
suomalaista opiskelijaa.
Soveltavan kemian osastolle on ollut tyypillistä teollisuuden kanssa
tiiviissä yhteistyössä suoritettu tavoitetutkimus, eikä toiminta sisällä
kovin merkittävästi pelkästään ”uteliaisuustutkimukselle” tunnusomaisia
piirteitä. Lisäksi tyypillistä on ollut voimakas verkostoituminen teollisuuden ja muiden tutkimuskeskittymien piirissä. Toiminnan painottuminen jatkuu pitkälti samanlaisena, joskin ”paperikemian” ja erityisesti
uusimman tutkimusalueen, ”puhdistusainekemian” suhteelliset osuudet
tulevat todennäköisesti kasvamaan lähivuosina. Osasto juhli toimintansa
ensimmäistä virstanpylvästä työn merkeissä järjestämällä kutsuseminaarin osastolta valmistuneille kemisteille.

Versatile activities of the Laboratory of Applied
Chemistry during its first decadal working period
The conversion of wood into various products, such as pulp and paper,
involves processes that require an in-depth knowledge of wood chemistry. This is the area (“from wood to paper”) in which our Laboratory has
mainly been engaged during the last ten years since its early establishment. The majority of the research work has been conducted in terms
of graduate (about 140 Master´s degrees) and postgraduate (about 40
postgraduate degrees) studies, either on more fundamental topics or
on the actual problems connected with the pulp and paper industry and
other related fields. Most of our graduates have been employed by the
international forest cluster, but other positions have been available
as well. During the next decade we will strongly continue our earlier
traditions, but also some new fields, such as Cleaning Chemistry, will
be emphasized.

Pääaineesta soveltava kemia on valmistunut vuoden 2004 loppuun
mennessä noin 140 maisteria, joista noin puolet on suorittanut tutkintonsa edellä mainitussa maisterikoulutusohjelmassa. Jatkotutkintonsa
on saattanut päätökseen noin 40 opiskelijaa ja tämän lisäksi soveltavan
kemian on valinnut jatkotutkintonsa sivuaineeksi lähes 30 opiskelijaa.
Toistaiseksi valmistuneet kemistit ovat ohjautuneet puunjalostustehtävien lisäksi varsin moninaisiin paikkoihin, sillä heillä on hyvät valmiudet
toimia kemistinä lähes missä alan työtehtävässä tahansa.
Opiskelijat ovat perustaneet vuonna 1996 oman vireästi toimivan
ammatillisen opiskelijayhdistyksensä, Fintappi ry:n. Kyseinen yhdistys oli ensimmäinen Pohjois-Amerikan ulkopuolinen TAPPI(Technical
Association of the Pulp and Paper Industry)-organisaatioon kuuluva
opiskelijajaosto. Jäsenistö koostuu perus- ja jatko-opintojaan suorittavista soveltavan kemian ja fysiikan opiskelijoista. Fintappi ry on
myös kolmatta vuotta edustettuna Suomen Paperi-insinöörien Yhdistys
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Suoravalinta laajeni kemian aineenopettajankoulutukseen
Direct application to the chemistry teacher education program
Kemian laitos on viime vuosina panostanut määrätietoisesti kemian
aineenopettajan koulutuksen kehittämiseen. Aineenopettajille suunnattuja kursseja on mm. kehitetty vastaamaan enemmän käytännön opettajan työssään kohtaamia tilanteita. Myös yleisellä tasolla
kiinnostusta aineenopettajaksi opiskeluun on pyritty kasvattamaan.
Erityisenä toimenpiteenä on toteutettu ns. kemian aineenopettajien
suoravalinta. Suoravalituille on mahdollista järjestää jo opintojen
alkuvaiheessa opettajan työhön orientoivaa toimintaa.
Suoravalinnassa opiskelijaksi aikova ilmoittaa jo hakuvaiheessa halukkuutensa aineenopettajan koulutukseen. Tällöin myös soveltuvuuskoe
suoritetaan ennen opintojen aloittamista. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa opettajien suoravalintajärjestely on ollut aiempina
vuosina käytössä matematiikan ja fysiikan laitoksilla. Vuoden 2004
haussa menettely oli ensimmäistä kertaa käytössä kemian laitoksella
ja tämän hetkisten kokemusten perusteella sitä on tarkoitus jatkaa
myös tulevaisuudessa.
Suoravalinnan avulla pyritään ensisijaisesti parantamaan opiskelijoiden hakeutumista aineenopettajankoulutukseen sekä tehostamaan ja
parantamaan itse koulutusta. Kun opiskelijalla on jo heti alussa selkeä
kuva tulevista opinnoista ja ammatista, saadaan huomattavasti motivoituneempia ja määrätietoisempia opiskelijoita. Alusta asti opiskelijalle pyritään luomaan vahva käsitys siitä, että he ovat opiskelemassa
kemian aineenopettajiksi. Toisaalta heidän on hyvä nähdä heti alussa
mitä käytännön aineenopettajan työ on ja pohtia opetustilannetta
uudelleen opettajan näkökulmasta. Tapaamisten avulla voidaan myös
luoda paremmat kontaktit kemian aineenopettajan koulutukseen
osallistuvan opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Opintojen
myöhemmässä vaiheessa tämä tulee parantamaan luennoitsijoiden ja
opiskelijoiden välistä kommunikointia, koska ”tuttujen” henkilöiden
kanssa on helpompi asioida.
Vuoden 2004 kemian suoravalinnassa saatiin käytännössä sama opiskelijamäärä kuin aiemmin toteutetulla hakumenettelyllä. On mielenkiintoista nähdä miten kemian aineenopettajan koulutukseen hakeutuvien
opiskelijoiden lukumäärä kehittyy tulevaisuudessa.
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The department of chemistry has actively developed the chemistry
teacher education program over recent years. For example, the related courses have been redesigned to focus on practical issues that
chemistry teachers will encounter in their future work. Furthermore,
special efforts have been made to increase the popularity of the
program. Such efforts yielded the possibility to apply directly to
the chemistry teacher education program upon entering the university. As a consequence, it is now possible to arrange for special
student activities that will establish and motivate their interest
within the program.
In practice, the direct application procedure requires the applicant to
indicate their interest in the chemistry teacher education program.
The required oral examination will then be given before lectures begin.
Both the mathematics and physics departments have implemented this
procedure over the previous years. The department of chemistry offered
this possibility for the first time in the year 2004. Based on the current
experiences, it will be continued in the future as well.
One of the main goals of the direct application procedure is to increase
the number of students in the program. Furthermore, the procedure allows for improving the program in terms of quality and effectiveness.
When students are given sufficient information about their future studies
and practical teacher’s work, they will be more motivated and determined. The new students will have orientation meetings and classroom
visits. This should help the students to identify themselves as part of
the chemistry teacher education program. The orientation meetings
also establish better contacts between faculty and the students. In
the long run, this will enhance communication between students and
lecturers.
The 2004 the direct application process yielded about the same number
of students as in the previous years. Thus, at this point, the primary
advantage appears to be mainly in developing the teacher education
program. It will be interesting to see how the procedure will perform
in the long run.
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Bioimaging...
I am a scientist, 31 from Yorkshire, England. Coming to Finland
was precipitated by my partner meeting a group of Finns from Jyväskylä at a conference. She asked me if I wanted to work here, so
I investigated further. Knowing nothing about Finland, I searched
the internet for interesting scientists, then sent a few emails. To
my great surprise, they invited me for interviews! So, just before
Christmas 2002, my partner and I visited Finland for the first time.
Prof. Jyrki Heino offered me a post-doc position in the Cell Biology
group here. I chose Jyväskylä, as the groups all seemed nice, it best
fitted my skills and the facilities were impressive. Also, my partner
has a position here, so we could live in the same city! This was a
nice change, since I had been living in Rochester MN, USA for two
years, doing my first post-doc, while my partner finished at UEA,
Norwich, UK, from where we both gained Ph.D.s.
We started in Jyväskylä after Easter 2002, both in the Department of
Biological and Environmental Science. The university let us a nice modern
place to live, very close to work, with a wonderful view of the lake and
the city. We are impressed with standard of housing and how well the
city is maintained. Everything seems to work here: our apartment is
always warm, the bathroom floor doesn’t freeze your feet, and lots of hot
water always comes out of the shower. This is rare in England! Generally
we find the standard of living here is higher than at home; I’m not sure
some people here appreciate that. Jyväskylä feels quite happening with
cultural events and gigs, and the thriving nightlife around Kauppakatu!
I play rugby in one of only six teams in the country (Jyväskylä Rugby
Club http://www.jrc-rugby.com) and have had lots of fun teaching it
to the locals. We are Finnish champions this year!
At work, we enjoy the departments relaxed atmosphere, and have friends,
both Finnish and foreign. The hierarchy is very flat compared to England;
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Ph.D. students have more status and better pay than in England. We
haven’t learned Finnish (sorry!), since all our academic conversations
and written work is in English. Finns often think their standard of
English is bad: It’s usually very good! We were amazed by how well we
can communicate with everyone in English, with just a few exceptions
– like my mechanic. There remain some communication barriers, but they
are cultural rather than linguistic. People can be somewhat reserved;
which isn’t helpful in a scientific lab. Collaboration and communication
are key, especially in the bio-medical sciences. Labs function best when
everyone knows roughly what everyone else is doing and discusses their
work. We are changing the way our division seminar series works so that
every member of the lab has a chance to speak to all students and staff.
Technicians and lab assistants also have valuable information to give to
students and academics, and we need a channel for this.
We have been lucky to be able to work with very good scientists and
students here. I am doing well on the academic front, with several
projects and collaborations with biologists and nanoscientists. I’ve
been working on the cell biology of collagen receptors in cancer, molecular modelling of proteins, structural virology in nanoscience, and
also programming advanced 3D computer graphics and data analysis
software for microscopy. This January I started a new two-year position
as Bioimaging Coordinator, at erikoistutkija level. I now have some
teaching responsibilities, and am looking after the maintenance and
effective use of optical microscopy facilities at the Nanoscience Centre
and Division of Molecular Recognition, as well as continuing my own
research, hopefully with some new students to help me (yes, that’s an
advert!). All in all, I’m having a great time here in Jyväskylä, and often
tell my friends and family what a great place this is to live in. I’m really
looking forward to the next two years!
Dan White
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Geneettisen vaihtelun määrä ennustaa
lisääntymiskykyä ja tautiresistenssiä vesikotiloilla
Luonnollisten elinympäristöjen sirpaloituminen, ja siitä seuraava
eliöiden populaatioiden pieneneminen ja eristyminen uhkaavat
monien lajien tulevaisuutta. Vanhastaan on tiedetty että pienikokoiset populaatiot ovat alttiita sukupuutoille satunnaisten
populaatiokoon vaihtelujen seurauksena. Hiljattain on kuitenkin
ymmärretty että pienet populaatiot voivat olla vaarassa vaikka
niiden yksilömäärä kyettäisiin pitämään vakaana suojelutoimin.
Pienissä populaatioissa haitalliset geenimuunnokset yleistyvät ja
geneettisen vaihtelun määrä vähenee aiheuttaen ongelmia yksilöiden lisääntymisessä puolustuksessa tauteja ja loisia vastaan.
Suomen Akatemian nimittämässä evoluutioekologian huippuyksikössä
tehdyssä väitöskirjassa selvitettiin kuinka vesikotilon (Lymnaea stagnalis) populaatioiden eristyneisyys ja koko ovat vaikuttaneet kotiloiden
lisääntymiseen ja loisresistenssiin. Tutkimus paljasti että kotiloiden
lisääntymiskyky oli suoraan yhteydessä populaation eristyneisyyteen
ja kokoon: mitä pienempi ja eristyneempi populaatio, sitä heikompi
oli lisääntymismenestys standardoidussa laboratorioympäristössä. Lisäksi havaittiin että yksilöt joilla oli enemmän geneettistä vaihtelua,
pystyivät paremmin torjumaan kotiloiden luonnollisten vihollisten,
imumatoloisten, hyökkäyksiä.
Mikael Puurtisen väitöskirja ”Kaksineuvoisten lisääntymistrategioiden
evoluutio eläimillä” tarkastettiin 4.9.2004 Jyväskylässä.

The amount of genetic variability is linked to reproductive
success and parasite resistance in aquatic snails
Habitat fragmentation and consequent dwindling and isolation
of populations threaten the survival of many species. It has long
been known that small populations are at risk of extinction due
to stochastic fluctuations in population sizes. more recently it has
been recognized that small populations may be at risk even if they
can be kept stable by management procedures. In small populations
deleterious mutations increase in frequency and the amount of genetic variability decreases, which results in decreased reproductive
output and resistance against diseases.
A thesis work done in the Centre of Excellence in Evolutionary Ecology
examined how population size and isolation have influenced reproductive
output and parasite resistance in an aquatic snail Lymnaea stagnalis.
The studies revealed that population history was directly linked to
individual performance: the smaller and more isolated a population
had been, the lower was reproductive output of snails in standardized
laboratory environment. Additionally, individuals with more genetic
variability were better able to resist infection by the snails’ natural
enemies, trematode parasites.
Mikael Puurtinen defended his thesis ”Evolution of hermaphroditic mating systems in animals” September 4th 2004 in Jyväskylä.

Puurtinen on kotoisin Espoosta, tuli opiskelemaan
Jyväskylään biologiaa 1991 ja valmistui maisteriksi
1997. Hän harrastaa kevyttä kuntoilua ja lintujen
bongausta hyvällä säällä viikonloppuisin. Innostus
kaksineuvoisten eläinten pariutumissysteemeiden
tutkimukseen tuli gradunjälkeisestä tutkimusprojetista, jossa tutkittiin lierojen herkkyyttä ympäristömyrkyille. Tutkimuksen suunta on ollut soveltavasta
perustutkimukseen ja evoluutioteoriaan. Jatkossa
on tarkoitus jatkaa evolutiivista tutkimusta mm.
mahlakärpästen seksuaalivalinnan parissa täällä
Jyväskylässä.
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Joukkuepelaajana yliopistossa
Minulle on suotu mahdollisuus läheltä seurata matemaattis- luonnontieteellisen tiedekunnan ja erityisesti fysiikan laitoksen kasvua
ja kehitystä koko niiden 40-vuotisen olemassaolon ajan. Tiedekunnan nopea kasvu ja yhä korkeammalle asetettujen päämäärien uuttera tavoittelu on havaittu lähiympäristössä ja globaalistikin.
Aloitin matematiikan ja fysiikan opiskelun syksyllä 1965, kun tiedekunnan toiminta alkoi. Toisena lukuvuotena valitsin fysiikan pääaineekseni.
Aloittavan tiedekunnan kolmen laitoksen ensimmäiset professorit
Kantele, Louhivaara ja Lumme olivat mieleen jääviä persoonallisuuksia.
Fysiikan laitoksen ensimmäisille vuosille oli ominaista opiskelijoiden
ottaminen mukaan opetuksen kehittämiseen ja suunnitteluun. Myös
laitoskokouskäytäntö vakiintui jo ennen lakiin perustuvan edustuksellisuuden tuloa.
Syksyllä 1967 sain osa-aikaista työtä assistenttina fysiikan laitoksella.
Vuoden 1968 alusta työ on jatkunut keskeytymättä. Työtehtävät ovat
vaihdelleet, mutta jo 70-luvun alusta alkoi suuntautuminen teknisiin
asioihin. Laboratorioinsinöörin tehtävää olen hoitanut syyskuusta 1974
alkaen. Vuodesta 1974 alkaen olen toiminut myös fysiikan laitoksen
säteilyturvallisuudesta vastaavana johtajana.
Jo 60-luvun lopulla professori Juhani Kantele käynnisti hankkeen
pienen syklotronin saamiseksi laitokselle. Tehtäväkseni tuli suunnitella
kiihdyttimen jälkeen tulevan suihkuputkiston ionioptiikka, tyhjiöjärjestelmä ja muuta laitteistoa sekä huolehtia putkiston rakentamisesta.
Kiihdyttimen tutkimuskäyttö maanalaisissa tiloissa Nisulankadulla
alkoi 1976 ja se palveli ydinrakenteen tutkimusta 90-luvun alkuun
asti. Viimeistään 80-luvulle tultaessa oli selvää, että kansainvälisesti
merkittävän ydinfysiikan kokeellisen tutkimuksen tekeminen edellytti
huomattavasti suorituskykyisemmän kiihdyttimen hankkimista. Laitos
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päätyi 1982 esittämään suprajohtavan syklotronin rakentamista omin
voimin yliopiston yhteyteen perustettavaan kansalliseen raskasionilaboratorioon. Valmistauduin suprajohtavan magneetin toteutukseen
osallistumalla vuonna 1984 puolen vuoden ajan vastaavan magneetin
rakentamiseen Texasissa. Muitakin valmisteluja toteutettiin ennen
kielteistä päätöstä, jossa kuitenkin kehotettiin etsimään halvempaa ja
nopeammin toteutettavaa ratkaisua.
Uusi esitys jätettiin maaliskuussa 1986. Saman vuoden syksyllä tuli
myönteinen rahoituspäätös. Kiihdytinlaboratorion toteuttaminen
aloitettiin projektipäällikkö Esko Liukkosen johdolla. Samaan aikaan
oltiin suunnittelemassa fysiikan ja kemian laitosten uusia tiloja Ylistölle. Kiihdytinlaboratorion toteutuksessa vastuulleni tuli säteilysuojelu, tyhjiölaitteet, rakennustekniikkaan kuuluvan teknisen laitteiston
määrittelyä sekä myöhemmin vastuu kiihdytinlaitteiston mekaanisesta
asennuksesta. Kiihdytinlaboratorion rakentamisessa haluttiin vanhaan
laboratorioon verrattuna nostaa laatutasoa kaikilla osa-alueilla mukaan
luettuna oman henkilökunnan asiantuntemus. Professori Esko Liukkosen
johdolla projekti toteutettiin poikkeuksellisen lyhyessä ajassa. Tällaisen
projektin toteuttaminen on tyypillistä joukkuepeliä, jossa jokaisen
pelaajan suoritus on tärkeä onnistuneen lopputuloksen kannalta.
Uuden kiihdytinlaboratorion esittely yliopistolle ja kansainväliselle
tiedeyhteisölle kiihdytinlaboratorion vihkiäisissä lokakuussa 1992 oli
palkitseva tilaisuus vuosien uurastuksen jälkeen. Kiihdytinlaitteiston
luotettava toiminta yli kymmenen vuoden ajan on osoitus siitä, että
asetetut tavoitteet saavutettiin.

Kuvassa on syklotronijoukkue suurimmillaan kiihdytinlaitteiston asennuksen ollessa käynnissä vuonna 1991. Kirjoittaja, laboratorioinsinööri
Teuvo Poikolainen on eturivissä toinen vasemmalta.
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Kansainvälinen kesäkoulu järjestettiin 29.7. – 27.8.2004
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja informaatioteknologian tiedekunta järjestivät kansainvälisen kesäkoulun 14. kerran heinä-elokuussa 2004. Kesäkoulu tarjosi neljän viikon aikana
yhteensä 19 biologian, ympäristötieteiden, kemian, matematiikan,
fysiikan, tieteellisen laskennan ja informaatioteknologian kurssia
suomalaisille ja ulkomaisille opiskelijoille.
Kesäkoulun kursseilla luennoi 35 tutkijaa 11 maasta. Opiskelijoita
saapui 280 yhteensä 49 maasta seuraamaan kesäkoulun korkeatasoista
opetusta. Suomalaisten opiskelijoiden lisäksi opiskelijoita tuli eniten
Saksasta, Venäjältä, Ukrainasta, Puolasta, Italiasta, Yhdysvalloista ja
Ruotsista.
Kesäkoulun opiskelijoilta saama palaute oli jälleen kerran hyvin myönteistä. Erityistä kiitosta kesäkoulu sai monitieteisyydestään, laajasta
kurssivalikoimasta, kurssien hyvästä tasosta sekä sosiaalisesta ohjelmasta. Opiskelijat korostivat kesäkoulun merkitystä myös sosiaalisten
suhteiden luojana. Monikulttuurisissa ryhmissä omaan tutkimusalaansa
saa uutta näkökulmaa ja nämä kesäkoulussa hankitut kokemukset osaltaan edistävät opiskelijoiden etenemistä akateemisella uralla.
Jyväskylän kesäkoulu tarjoaa vuosittain syventäviä kursseja maisteriopiskelijoille ja pitemmälle meneviä erikoiskursseja tohtoriopiskelijoille.
Kesäkoulun tavoitteena on tukea monitieteistä opiskelua ja opiskelijoiden kansainvälistymistä tarjoamalla korkeatasoista englanninkielistä
opetusta arvostettujen luennoitsijoiden johdolla.
Italialainen tekniikan tohtori Ferrante Neri (kuvassa) Barin teknillisestä
korkeakoulusta osallistui kesäkouluun jo kuudetta kertaa. Neri on hyödyntänyt kesäkoulussa saamiaan tietoja ja taitoja opintojensa eri vaiheissa
ja myöhemmin monitieteisessä tutkimustyössään. 14. kesäkoulussa hän
opiskeli matematiikkaa ja tieteellistä laskentaa.

14th Jyväskylä Summer School was organised
29th July – 27th August 2004
The Faculty of Mathematics and Science and the Faculty of Information Technology organised an international summer school for
the 14th time in July-August 2004. The summer school offered 19
courses in the fields of biology, environmental science, chemistry,
mathematics, physics, scientific computing and information technology during the four weeks.
At the summer school 35 researchers from 11 countries gave lectures. In
total, 280 students from 49 different countries attended the high quality
teaching of the summer school. In addition to the Finnish students, the
largest groups of students came from Germany, Russia, Ukraine, Poland,
Italy, USA and Sweden.
The students’ feedback of the summer school was once again very
positive. The summer school received several compliments, particularly
regarding the wide range of fields and courses available, the high
quality of the courses in addition to the social programme. The students also stressed the importance of the summer school as an arena
which facilitates the possibility of social, academic and professional
networking. - In the multicultural groups the students acquire a new
viewpoint towards their field of research and the experiences which
they have gained at the summer school will advance their progress in
their academic career.
The Jyväskylä Summer School offers annually courses for advanced
undergraduate students, graduate students and post-docs. The aim is
to support interdisciplinary studies and students’ internationalisation
by offering high quality teaching in English with the lead of respected
lecturers.
Italian doctor Ferrante Neri (left) from Politecnico di Bari attended the
summer school for the sixth time already. Neri has exploited the knowledge he has gained at the summer school during his studies and later
in his research work. At the 14th Jyväskylä Summer School he studied
mathematics and scientific computing.

www.jyu.fi/summerschool/
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Fysiikan laitos – opetuksen laatuyksikkö
Physics Department – Hiqh-quality Education Unit
Korkeakoulujen arviointineuvosto on nimennyt Fysiikan laitoksen
yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi vuosiksi 2004-2006, ainoana
laitoksena Suomessa eksaktien luennontieteiden alalla. Laatuyksikköstatus perustuu pitkäjänteiseen opiskelun interaktiivisuuden
kehitystyöhön laitoksella, yhtenä kulmakivenä ensimmäisen vuoden
opiskelijoille suunnattu Lentävä lähtö –opintojakso. Lentävän lähdön ideoita ja opiskelumenetelmiä pyritään hyödyntämään muillakin
fysiikan opintojaksoilla. Laitoksen maine hyvänä opiskelupaikkana
on entisestään kasvanut ja nuoret opiskelijat ovat aiempaa sitoutuneempia suorittamaan opintonsa valmiiksi nimenomaan Fysiikan
laitoksella.

The Physics department was nominated by the Finnish Higher Education Evaluation council as a high-quality education unit for the
years 2004-2006, the only such unit in exact natural sciences in the
country. This status is based on a long development on increasing
the interactivity and improving the communication in teaching and
learning of physics. The flagship of this program has been the twoweek crash course for the first year students, known as the Flying
start. The ideas behind the Flying start are now made use of also
to diversify the learning methods on other courses. The positive
reputation of the Department has increased and young students are
now better motivated to complete their studies here.

Lentävä lähtö [1] pidettiin nyt neljäntenä peräkkäisenä syksynä. Kaksiviikkoisen kurssin aikana uudet opiskelijat viettävät suurimman osan
ajastaan laitoksella, oppien fysiikan tutkimuksesta ja sovelluksista,
tutustuen henkilökuntaan ja toisiinsa sekä oppien ryhmätyötaitoja. Joka
vuosi noin 30 henkilökunnan jäsentä, professoreista assistentteihin ja
vieraileviin ulkomaalaisiin tutkijoihin, osallistuu kurssin toteutukseen.
Lentävän lähdön tulosten seurannan ja jatkokehittelyn sekä sen ideoiden
muille kursseille soveltamisen tukemiseksi on laitoksella käynnistetty
tutkimusprojekti, jonka yhteydessä on kerätty palautetta henkilökunnalta ja opiskelijoilta [2]. Joitakin otteita opiskelijapalautteesta
syksyltä 2004:

We have continued the development of the Flying start [1], which
has now been given four times. 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.
Each year around 30 staff members, including professors, lecturers, assistants and foreign visiting researchers, are involved in teaching and
the practical arrangements. To support the further development of the
Flying start and the transfer of its key ideas to other physics courses,
a research project was initiated [2].

”Lentävä lähtö alkuun on erittäin hyvä idea. Laitos alkaa vaikuttamaan
kiinnostavammalta.” ”Parempi aloittaa näin mielenkiintoisemmilla
aiheilla kuin esim. aloittaa ensimmäinen päivä keskinopeuden määritelmästä.” ”Parasta oli eri alojen esitelmät, käytännön kokeet, kierrättäminen ympäri laitosta ja englanninkielellä kuullut esitelmät.” ”Tuli
tervetullut olo, kaikki vaikuttivat ystävällisiltä ja avuliailta.”
Lentävä lähtö pyrkii auttamaan opiskelijoita pääsemään tiiviimmin mukaan laitoksen toimintaan ja lisäämään heidän tietoisuuttaan fyysikoille
tarjolla olevista ammatillisista mahdollisuuksista. Monessa Euroopan
maassa fysiikassa suoritettujen akateemisten loppututkintojen määrä on
pitkään ollut laskussa, syynä motivaation puute ja epätietoisuus fysiikan
opiskelun kannattavuudesta. Työelämän edellyttämät monipuoliset ja
monitieteiset valmiudet sekä ristiriita sen välillä, mitä opetetaan ja mitä
toisaalta opitaan, ovat suuria haasteita. Lentävä lähtö syntyi halusta
vastata näihin haasteisiin heti fysiikan opintojen alusta alkaen ja se on
osoittautunut erittäin onnistuneeksi [2]. Se myös sopii hyvin Bolognan
prosessin päämääriin.
Kaiken kaikkiaan Fysiikan laitoksella on tehty paljon opetuksen tuomiseksi lähemmäs opiskelijoita. Tähän sisältyy ryhmätyöskentelyn edistäminen, luentodemonstraatioiden kehittäminen ja opetuksen liittäminen
ajankohtaisiin tieteellisiin ja käytännön ongelmiin opintojen kaikissa
vaiheissa. Käytännössä on esimerkiksi palkattu demonstraatioassistentti,
muunnettu yksi luentosali opiskelijoiden ryhmätyötilaksi ja järjestetty
kyseiseen tilaan säännöllinen assistenttipäivystys. Kesälukukauden
hyödyntämiseksi ja opiskelumuotojen monipuolistamiseksi tarjottiin
kolme pakollista laudatur-kurssia tavanomaisten luentokurssien lisäksi
myös ohjattuna itseopiskeluna. Samanaikaisesti on lisätty kesäharjoittelupaikkoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutustua tutkimustyöhön
käytännössä.
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The aim of the Flying start is to get the students involved with the
various activities of the Department, to improve the awareness of professional opportunities available for physicists. In many European countries,
the number of academic physics degrees has been decreasing for a long
time, because of the lack of students’ motivation and confidence on the
usefulness of physics studies. The increasingly diverse and multidisciplinary nature of the requirements of the job market and differences
between what is taught and what is actually learned are big challenges.
To tackle these problems from the very beginning of studies, the Flying
start was originally developed and it has proved very successful [2]. It
also supports well the aims of the Bologna process.
Overall, the Department has devoted significant efforts to develop the
teaching to take it closer to the students. These include promoting
teamwork and developing lecture demonstrations, as well as relating
teaching to current research and industrial and other practical applications at all stages of studies. Resources have been allocated to this
work, including hiring an assistant concentrating on the demonstrations,
opening a former lecture room for students for group work and getting
teaching assistants to be available in that room on a regular basis. To
make better use of the summer term and also to diversify the learning
and teaching methods, three compulsory M.Sc. level courses were, in
addition to giving them as conventional lecture courses, offered during
the summer 2004 as guided self-study courses. The Department has also
expanded its summer student program for familiarizing young students
with research work in practice.

[1] www.phys.jyu.fi/opetus/opintoneuvonta/lentava_lahto.html
[2] Inkeri Halkosaari, “The Flying Start”, M.Sc. Thesis (December 2004)
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Kemian opiskelijoita yhdistää muukin kuin valkoiset takit
- Kemian laitoksen ilmapiiri on motivoiva. Kemian opiskelijoiden
yhteistyö ja toiminta laboratorioissa synnyttää yhteenkuuluvaisuutta.
Opiskelumotivaatio kasvaa opintojen edetessä ja opiskelijakavereista
tulee ihan oikeita ystäviä. Perusopintojen ”koulumaisuuden” jälkeen
alkaa hahmottua akateeminen vapaus. Sivuainepintoja voi suorittaa
omien mieltymysten mukaan ja pääaineopintoja siinä järjestyksessä
kuin kiinnostaa. Kursseja voi suorittaa luentoja kuuntelemalla tai itse
kirjoista opiskelemalla. Kurssit voi suorittaa halutessaan hyvinkin
nopeassa tahdissa.
Nämä ovat kolmannen vuoden kemian opiskelijoiden Atte Koliksen ja
Niko Aarnen ajatuksia kemian opiskelusta.
Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että kun kemian opiskelujen pariin
on tultu, niin ei sieltä tee mieli juuri pois lähteä. He ovat löytäneet
opiskelijakavereista hyviä, samoista asioista kiinnostuneita ystäviä.
Atte sanoo tulevansa usein tapaamaan kavereita tai käymään kirjastossa
vain, koska hän viihtyy siellä. Näitä ystäviä tavataan myös opiskelujen
ulkopuolella. Kemian laitoksen ilmapiiriä he kuvaavat motivoivaksi ja
opiskelijoiden välille on syntynyt voimakas yhteisöllisyys. Tämä johtunee samoista alkuvaiheen opinnoista ja labratöiden parissa vietetyistä
hetkistä laboratorioissa. Yhteenkuuluvuus on Aten ja Nikon mielestä
muutakin kuin valkoiset labratakit.
- Perusopinnot koostuvat luennoista, laskuharjoituksista sekä laboratoriotöistä. Luennoilla käytyjä asioita täydennetään laskuharjoituksissa
aiheeseen liittyvillä laskuilla ja muilla tehtävillä. Labroratoriossa teoria
tuodaan lähemmäs käytäntöä, jolloin teorioita ja ilmiöitä on helpompi
ymmärtää ja sisäistää. Työskentely labrassa on hyvää vaihtelua teoriapohjaisille luennoille, sanoo Atte.
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- Voit itse valita sopivat sivuaineet, joita opiskellaan kemian rinnalla.
Perusopintojen jälkeen vielä aineopinnotkin ovat kaikille kemian opiskelijoille samat.
Aten mukaan oma kemian ala eli pääaine kyllä löytyy aineopintojen
yhteydessä. Niko toteaa, että kynnys syventävien opintojen aloittamiseen on vähän korkeampi.
- Ensimmäisen kurssin suoritettuani huomasi niiden olevan vain aiempia
kursseja erikoistuneempia eikä lainkaan epäinhimillisiä.
Kemian opinnoissa erikoistuminen tapahtuu syventävissä opinnoissa
neljäntenä opiskeluvuotena. Niko sanoo opintojen edettyä hoksanneensa, että yliopisto ei olekaan se paikka, jossa tullaan kaikkitietäväksi,
vaan hyvä pohja tulevalle uralle, joka odottaa maisteriksi valmistumisen
jälkeen.
Kemistin työtehtävät vaativat modernien kemian mittaus- ja analyysimenetelmien tuntemusta. Kemian alalla halutaan valmistaa uusia yhdisteitä
tai vaikuttaa johonkin materiaaliin, jotta siihen saataisiin haluttuja
ominaisuuksia. Kemian tutkimus pureutuu myös siihen, että mitä itse
kemiallisen reaktion aikana tapahtuu. Mitä sitten tulee maisteriksi
valmistumisen jälkeen? Kemia tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet eri
tavoilla opinnoissaan suuntautuneille opiskelijoille.
Valmistuneet kemistit ovat työllistyneet hyvin ja toimivat vaihtelevissa
tehtävissä teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa sekä valtion ja kuntien hallinnossa tutkijoina, asiantuntijoiksi ja kemisteinä.
Kemistejä on myös yritysten johto-, hallinto- ja markkinointitehtävissä.
Aineenopettajia tarvitaan peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa
oppilaitoksissa. Opintojen jatkaminen tohtorin tutkintoon on myös
hyvä vaihtoehto.
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Peruskoulutus uudistuu syksyllä 2005
Bolognan julistus, mitä se tarkoittaa?
Yliopistot uudistavat tutkintojaan yhteensopivaksi ns. eurooppalaisen mallin kanssa. Kaikki uudet yliopisto-opiskelijat tulevat
tekemään sekä kolmivuotisen luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) että filosofian maisterin
tutkinnon (ylempi korkeakoulututkinto). Myös opiskelijavalintoja
uudistetaan. Entistä useampi pääsee tulevaisuudessa matemaattisluonnontieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan suoraan ylioppilastodistuksen ja lukion päästötodistuksen perusteella!
Yliopistoissa syksyllä 2005 aloittavat uudet opiskelijat tulevat uuden
tutkintojärjestelmän piiriin. Uuteen tutkintojärjestelmään siirtymistä
suositellaan myös opintojensa alkuvaiheessa oleville. Tutkintorakenneuudistuksessa pyritään parantamaan opintojen laatua ja vertailtavuutta
sekä tukemaan opiskelijoiden liikkuvuutta. Uusia tutkintovaatimuksia
varten laitosten henkilökunta on arvioinut kaikkien opintojaksojen
sisällöt vastaamaan entistä paremmin työllistymisen ja mahdollisten
jatko-opintojen suorittamisen kannalta tärkeitä taitoja.

Kevään ja syksyn opiskelijavalinnoissa opiskelijat valitaan suorittamaan
kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Suuri osa tiedekunnan opiskelijoista
fysiikan, kemian ja matematiikan aloille sekä tilastotieteeseen valitaan
suoraan ylioppilastodistuksen ja lukion päästötodistuksen perusteella.
Bio- ja ympäristötieteisiin valintakokeet ovat toistaiseksi pakolliset
uusina opiskelijoina hakeville. Muissa aineissa valintakokeiden merkitys
on lähinnä siinä, että niillä voi korottaa ylioppilaskirjoitusten kokeiden
pisteitä tai arvosanoja. Fysiikan, kemian ja matematiikan aineenopettajankoulutukset ovat omina hakukohteinaan, mutta opettajankoulutukseen voi hakeutua myös opintojen myöhemmässä vaiheessa. Alemman
korkeakoulututkinnon tai sitä vastaavia opintoja suorittaneita voidaan
valita suorittamaan myös pelkästään maisteriopintoja.
Lisätietoja: www.jyu.fi/mtdk, mlopsiht@cc.jyu.fi

Mitä tutkinnonuudistus eli niin kutsuttu Bolognan julistus tuo tullessaan?
- luonnontieteiden kandidaatin tutkinto, LuK
3v
180 op
- filosofian maisterin tutkinto, FM
2v
120 op
- tieteellisen koulutuksen lisäksi painotetaan työelämävalmiuksia
- opiskelijat otetaan suorittamaan samalla kertaa LuK- ja FM –tutkintoa
- opiskelemaan voi päästä myös suoraan todistusten perusteella
- alemman korkeakoulututkinnon suoritettuaan voi vaihtaa pääainetta,
alaa tai jopa yliopistoa
- kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma,
HOPS
- opintoviikot muuttuvat opintopisteiksi
- arvosteluasteikko muutetaan eurooppalaisen mallin mukaiseksi
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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)
Evoluutioekologian tutkijakoulu • Graduate School in Evolutionary Ecology
(JY, OY, TY, HY)
Graduate School in Computing and Mathematical 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)
Matematiikan, 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)

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
Solubiologia • Cell Biology
Molekyylibiologia • Molecular Biology
Biotekniikka • Biotechnology
Biokemia ja kemiallinen biologia • Biochemistry and Chemical Biology
Evoluutiogenetiikka • Evolutionary Genetics
MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS
Matematiikka • Mathematics
Stokastiikka • Stochastics
Tilastotiede • Statistics
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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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Opiskelijamäärät tiedekunnittain
Number of students according to
faculties in 2004
Kokonaisopiskelijamäärä / Total number 12 766

Ylemmät korkeakoulututkinnot tiedekunnittain
MSc degrees according to faculties in 2004
Tutkintojen yhteismäärä / Total number 1 233
14%

11%

9%

18%

13%

8%

19%
7%

14%

12%

12%
9%
24%

27%

Tohtorin tutkinnot tiedekunnittain
PhD degrees according to faculties in 2004
Tutkintojen yhteismäärä / Total number 106

Vuonna 2003 julkaistut referoidut tieteelliset
artikkelit • Puclications in ref. journals in 2003
Julkaisujen yhteismäärä / Total number 824
10%

7%
9%

7%

31%

33%

9%

12%

13%
8%

20%

7%

13%

3%

18%

Humanistinen tiedekunta
Faculty of Humanities

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Faculty of Mathematics and Science

Informaatioteknologian tiedekunta
Faculty of Information Technology
Kasvatustieteiden tiedekunta
Faculty of Education

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Faculty of Social Sciences

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta
Faculty of Sport and Health Sciences

Muut
Others

Maisterin tutkinnot matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa 2004
MSc degrees in Mathematics and Science at the
Finnish Universities in 2004
Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 1 419
8%

Taloustieteiden tiedekunta
School of Business and Economics

Tohtorin tutkinnot matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa 2004
PhD degrees in Mathematics and Science at the
Finnish Universities in 2004
Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 303
7%

18%

25%

10%

15%

9%
36%
11%

16%

5%
15%

4%

3%
7%

14%

Helsingin yliopisto • University of Helsinki

Oulun yliopisto • University of Oulu

Joensuun yliopisto • University of Joensuu

Tampereen yliopisto • University of Tampere

Jyväskylän yliopisto • University of Jyväskylä

Turun yliopisto • University of Turku

Kuopion yliopisto • University of Kuopio

Åbo Akademi University
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Tilastoja
ja
Statistics
tistics

1996–2004

OPISKELIJAMÄÄRÄT
Kaikki opiskelijat 1
Uudet opiskelijat

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1915
352

2113
502

2021
336

2162
440

2276
399

2424
395

2493
502

2605
529

2588
487

NUMBER OF STUDENTS
All students 1
New graduate students

79
40
41
21
12
193

M.SC. DEGREES ACCORDING TO
MAIN SUBJECT
Biology/Environmetal Sciences
Physics
Chemistry
Mathematics
Computer Science 2
Statistics 3
Total

MAISTERIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN
Bio- ja ympäristötieteet
Fysiikka
Kemia
Matematiikka
Tietotekniikka 2
Tilastotiede 3
Maisterin tutkinnot yhteensä

40
39
49
24
12
–
164

33
36
50
22
26
–
167

72
41
51
33
18
–
215

59
37
45
21
–
–
162

59
36
39
25
–
–
159

60
42
60
17
–
4
184

55
32
58
17
–
8
170

72
41
54
20
–
9
196

TOHTORIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN
Bio- ja ympäristötieteet
Fysiikka
Kemia
Matematiikka ja tietotekniikka 2
Tilastotiede 3
Tohtorin tutkinnot yhteensä

5
4
–
7
–
16

7
4
5
8
–
24

13
9
5
3
–
30

9
5
5
–
–
19

10
9
6
1
–
26

17
11
7
1
1
37

11
5
6
5
1
28

11
11
6
3
2
33

17
8
8
1
1
35

PH.D. DEGREES ACCORDING TO
MAIN SUBJECT
Biology/Environmental Sciences
Physics
Chemistry
Mathematics and Computer Science2
Statistics 3
Total

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

34
14
20
38
24
85
17
151

35
14
23
34
31
89
17
186

37
15
24
30
28
90
18
190

39
16
25
33
30
95
18
200

39
16
27
30
32
95
23
222

42
15
28
32
27
96
23
247

47
21
32
29
27
96
24
264

47
20
32
29
27
88
22
273

45
18
29
27
26
67
23
265

PERSONNEL
Professors
Lecturers
Senior Assistants
Assistants
Other teaching staff
Technicians
Administrative personnel
Researchers and doctor graduates

Yhteensä

383

429

432

456

484

510

540

538

500

Total

RAHOITUS (1000 €)

FUNDING (1000 €)

Budjettirahoitus 4

9,7

10,0

10,9

10,0

10,8

11,9

12,0

12,7

19,4

Budget funding 4

Ulkopuolinen rahoitus

7,4

8,6

9,5

11,0

11,4

12,0

13,0

12,8

13.2

External funding

1

Näistä 12–13 % on jatko-opiskelijoita
THE PROPORTION OF Phd STUDENTS IS 12–13%
2 Tietotekniikan tutkinnot vuodesta 1999 informaatioteknologian tiedekunnasta
DEGREES IN COMPUTER SCIENCE SINCE 1999 ARE CONFERRED BY THE FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
3 Tilastotieteen tutkinnot vuodesta 2001 matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta
DEGREES IN STATISTICS SINCE 2001 ARE CONFERRED BY THE FACULTY OF MATHEMATICS AND SCIENCE
4 Sisältää vuodesta 2004 alkaen myös kiinteistömenot
INCLUDES THE ESTATE COST SINCE 2004
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International Programmes 2004

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEET • BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
EU Marie Curie Training Site: Evolutionary Ecology: Interactive Framework from Genes to Communities 2000–2004
EU Confirming the International Role of Community Research, specific research and technological programme: Development of cost-effective
biotechnical methods 2001–2004
EU Thematic Networks: Conservation of Soil Organism Diversity under Global Change (CONSIDER) 2003–2006
EU Marie Curie Research Training Network: Biotic Interactions in the Rhizosphere as Structuring Forces for Plant Communities (BIORHIZ) 2004–2008
EU Marie Curie Intra-European Fellowships: MEIF-CT-2004-502224, 2004–20006
EU CRAFT: Multiplex Bioassays using the Two-Photon Excitation Method 2004–2005
EU Marie Curie Research Training Network: Genetic Co-Evolved Traits 2003–2006
EU 6th Framework: Renewable energy from crops and agrowastes (CROPGEN) 20004–2006
EAKR: Päijänteen osaamis- ja tutkimusympäristö 2004–2006
EAKR: Yhdyskuntajätteen kaatopaikkojen biokaasun puhdistaminen liikennekäyttöön 2003–2004
KOR: Muikkukantojen kestävä käyttö 2004
Nordisk ministerråd Nordplus: Fisknät 2004–2005
Nordisk ministerråd Energiforskning: Nordic BIOH2 2003–2006

Total funding (€)

JYU funding (€)

240 000

240 000

515 200
930 965
2 902 213
164 267
785 000
999 848
2 099 730
414 000
158 240
170 991
12 000
712 000

121 594
39 540
189 000
164 267
100 000
177 904
300 000
414 000
158 240
170 991
12 000
60 000

960 000
1 500 000
750 000

960 000
132 321
150 000

1 400 000
1 900 000
404 655
1 799 625

170 000
30 262
58 000
404 655
169 925

180 000
245 000
131 168

180 000
10 800
131 168

FYSIIKKA • PHYSICS
IHP-Programme: Study of and search for new phenomena in atomic nuclei at the Accelerator
Laboratory of the JU (JYFLACCLAB) 2000–2004
IHP-Programme: Studies of exotic nuclei using tagging spectrometers (EXOTAG) 2000–2005
IHP-Programme: Frontiers in Nuclear Physics and Astrophysics (FINUPHY) 2000–2005
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
IST-Programme: Superconducting Qubits: Quantum Computing with Josephson Junctions (SQUBIT-2) 2003–2005
NORFA: Mesoscopic Solid State and Molecular Electronics 2001–2004
ESR, EAKR: Paper science and technology 1999–2004
IHP-Programme (Access to Research Infrastructures): NIPNET-Novel instrumentation for precision nuclear experiments in traps 2001–2005
IHP-Programme (Marie Curie Training Site Fellowship): JYFLPHDTRAINING-Doctoral training in nuclear physics
at the JYFL Accelerator Laboratory 2002–2006
IST-Programme Quantum Properties of Distributed Systems (QPRODIS) 2003–2005
IHP Programme (Marie Curie Individual Fellowships, Cat 30) Scalale quantum computing with Josephsons junctions, 2003–2005
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
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
ESR Nanoelektroniikan koulutusohjelmat (NANKO), 2002–2005
European Nuclear Structure Integrated Initiative (EURONS) 2005–2009

2 400 000

662 000

2 112 110
295 000
14 056 000

329 500
295 000
1 246 500

KEMIA • CHEMISTRY
European Science Foundation, ULTRA (femtochemistry and -biology) research network programme 2001–2004
EU Socrates Programme (Thematic Network), MedNatNet training and student exchange programme 2003–2004
ESR Uusiutuvan energian koulutusohjelma (UENKO) 2003–2005
EAKR Uusiutuvan energian tutkimusohjelma (UENTO) 2003–2005
EAKR Uusiutuvan energian demonstraatio-ohjelma (UENDO) 2003–2005
Deutscher Akademischer Austausch Dienst DAAD / Academy of Finland exchange programme to advance research co-operation 2003–2005
European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research, COST Action D32 2004–2008
BSR Interreg III B Neighbourhood Programme 2005–2006

605 400
212 000
254 000
17 150
2 641 500
1 162 700

605 400
212 000
254 000
17 150
300 000
40 000
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TOIMITUS
Anneli Hoikkala, Harri Högmander, Juha Karjalainen, Kirsti Peltola, Matti Pylvänäinen, Vesa Ruuskanen, Reijo Sillanpää

KIRJOITTAJAT
Niko Aarne, Markus Ahlskog, Rauno Alatalo, Raimo Alén, Tiina Haikola, Harri Högmander, Esa Järvenpää, Atte Kolis, Jouko Korppi-Tommola,
Markku Kuitunen, Henrik Kunttu, Matti Manninen, Juha Merikoski, Kirsti Peltola, Antti Penttinen, Teuvo Poikolainen, Mikael Puurtinen,
Matti Pylvänäinen, Jukka Rintala, Vesa Ruuskanen, Dan White, Harry J. Whitlow, Juha Äystö

TILASTOT
Soili Leskinen, Marketta Maukonen, Matti Pylvänäinen, Paula Sarkkinen, Hannele Säntti-Ahomäki, Eeva-Liisa Tauriainen

KUVAT JA GRAAFIT
Tapani Anttonen, Ismo Hannula, Juho Jäppinen, Pauli Heikkinen, Vladimir Khryashchev, Ari Lehtonen, Juha Merikoski, Paavo Niutanen,
Katja Ojala, Kirsti Peltola, Matti Pylvänäinen, Mikko Rantanen, Jukka Rintala, Jenni Räinä, Pekka Rötkönen, Tarja Vänskä-Kauhanen

GRAAFINEN SUUNNITTELU
Juho Jäppinen, Jussi Jäppinen Ky

PAINOPAIKKA
Hetimonex
Jyväskylä, 2005
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2004
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Faculty of Mathematics and Science
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
Kotisivu • home page: http://www.jyu.fi/mtdk
Puh/tel +358 14 260 2200
Fax +358 14 260 2201

Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Department of Biological and Environmental Science
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
Kotisivu • 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, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
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, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
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, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
Kotisivu • home page: http://www.maths.jyu.fi
Puh/tel +358 14 260 2700
Fax +358 14 260 2701
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