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DEKAANIN KATSAUS
Dekaani Matti Manninen

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan menestys perustuu arvostettuun
kansainväliseen tieteelliseen tutkimukseen. Sen ylläpitäminen takaa tiedekunnan vakaan kehityksen kaikissa olosuhteissa. Hyvä maine houkuttelee parempia
opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia sekä
helpottaa ulkopuolisen rahoituksen hankkimista.

DEANS’S OVERVIEW
The success of the Faculty of Mathematics
and Science is based on the internationally
recognized scientific research and a continuous support for research guarantees a
steady development of the Faculty. A scientific reputation attracts better students, researchers and teachers and helps to get research grants.

Yliopistojen ja siten myös tiedekunnan
perusrahoitus perustuu paljolti suoritettujen tohtorintutkintojen määriin. Tutkintotavoitteet ovat luonnontieteellisellä alalla
ovat Suomessa niin korkeat, että ne alkavat jo syödä resursseja huippututkimukselta ja vaikeuttaa kansainvälistä kilpailua. Tiedekunta pyrkiikin lisäämään resursseja senioritutkijoihin ja tutkijatohtoreihin.
Tutkimuksen ja opetuksen kehittämisessä merkittävin haaste on
nanotieteiden kehittäminen. Tämä aidosti poikkitieteellinen hanke on edennyt hyvin: koulutuksessa on alkamassa tiedekunnan
ensimmäinen kansainvälinen maisteriohjelma, tutkimusyhteistyö
eri laitosten välillä on tuottanut ensimmäiset tulokset, nanotieteiden rakennuksen suunnittelu on valmis ja rakentaminen
käynnistymässä. Kansainvälisessä mittakaavassa nanotieteiden resurssimme ovat varsin pienet. Uskon kuitenkin, että epäitsekkäällä eri laitosten välisellä tutkimusyhteistyöllä tulemme saavuttamaan merkittäviä tuloksia.
Tiedekunta sai toimintavuoden aikana neljä uutta professoria.
Professori Jussi Eloranta aloitti kemian professorina, professori
Roger Jones limnologian professorina, professori Jorma Virtanen
nanotieteiden professorina ja professori Eero Saksman matematiikan professorina 1. elokuuta 2002. Kemian ja limnologian professorin virat olivat haettavina. Nanotieteiden ja matematiikan professorin virat täytettiin kutsumismenettelyä käyttäen. Toivotan
uudet professorit lämpimästi tervetulleiksi tiedekuntaan.

The governement funding of the universities
and the Faculty of Mathematics and Science
is based largely on the number of doctor
degrees given by the Faculty. The goals for
doctor degrees in mathematics and sciences
are extremely high in Finland, even so that
the doctor production starts to hamper the
leading edge research due to the overload of
supervisors. The Faculty will carry on increasing the number of senior scientists and postdoctoral fellows.
An important challenge for the Faculty has been the development
of nanosciences. This interdisciplinary research and education
project has started succesfully: The first truly international edudacation project is starting, the first research collaborations between different departments get already results, and the plans for
the new nanoscience building are ready. While our nanoscience
center will be small in the international scale, I believe that the
unselfish close collaboration between Biology, Chemistry and Physics will make the center special.
The Faculty got reinforcement in the form of four professors in
2002. Professor Jussi Eloranta took a professorship in Chemistry,
Professor Roger Jones in Limnology, Professori Jorma Virtanen in
Nanoscience and Professori Eero Saksman in Mathematics on 1
August, 2002. I wish the fresh professors warmly welcome to the
Faculty.
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TIEDEKUNTA TUKEE ALUEELLISTA KEHITYSTÄ
Kansainväliset korkean teknologian yritykset tarvitsevat huippuosaamista ja se kumpuaa perustutkimuksesta. Omiin vahvuuksiin tukeutuen matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan on luotu osaamiskeskittymä, joka tuottaa elinkeinoelämälle huipputason osaajia. Verkottumalla muiden yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa seutukunnan yritykset saavat käyttöönsä parasta mahdollista osaamista.
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta perustettiin 1960-luvun puolivälissä kouluttamaan matemaattisten aineiden opettajia
laajenevan koululaitoksen tarpeisiin. Perustamisestaan lähtien
tiedekunta on reagoinut monin tavoin aikansa yhteiskunnallisiin,
ekologisiin ja ympäristökysymyksiin. Kun maakunnan metsä- ja
metalliteollisuudesta katosi tuhansia työpaikkoja teollisuuden
murrosvaiheessa 1970- ja 1980-luvulla, tiedekunnassa käynnistettiin soveltavien luonnontieteiden kehittämisohjelma seutukunnan
kehityksen auttamiseksi uuteen nousuun.
Ohjelmakauden alussa, 1980-luvun lopulla panostettiin tietotekniikkaan, soveltavaan fysiikkaan ja soveltavaan kemiaan. Myöhemmin, 1990-puolivälissä mukaan tulivat paperinvalmistusteknologia, nanofysiikka ja elektroniikka, molekyylibiologia ja biotekniikka, ympäristötieteet ja ympäristöteknologia sekä vuosituhannen vaihtuessa uusimpina aluevaltauksina nanoteknologia ja uusiutuva energia. Kaikki uudet alat tukeutuvat tiedekunnassa kolmen vuosikymmenen aikana syntyneeseen osaamiseen.
Soveltavien ohjelman nopeasta käynnistymisestä ja vaikuttavuudesta kertoo mm. se, että kymmenessä vuodessa sadat valmistuneet maisterit ja kymmenet tohtorit ovat saaneet työpaikan alan
yrityksissä. Maakuntaan on muodostunut kolme vahvaa seutukunnan kehitystä tukevaa osaamiskeskittymää: paperinvalmistusteknologiaan, ympäristö- ja energiateknologiaan sekä informaatioteknologiaan. Nanoteknologian osaamiskeskittymän rakentaminen
on hyvässä vauhdissa. Uusiutuva energia –ohjelman odotetaan
luovan uutta yritystoimintaa jo lähi vuosina, myös maakunnan
reuna-alueille.
Uusia ohjelmia ei ole toteutettu perustutkimuksen tai korkeimman
opetuksen kustannuksella. Päinvastoin, perustutkimus ja soveltava tutkimus ovat rikastuttaneet toinen toisiaan ja perustutkimus
on tiedekunnassa laadukkaampaa kuin kenties koskaan, mistä ovat
osoituksina mm. Suomen Akatemian nimeämät kolme tutkimuksen
huippuyksikköä. Kansainväliset korkean teknologian yritykset tarvitsevat huippuosaamista ja se kumpuaa nimenomaan perustutkimuksesta. Tiedekunnasta valmistuville uudet koulutusalat ja teollisuusyhteistyö ovat avanneet ja avaavat jatkuvasti runsaasti uusia työpaikkoja teollisuudessa, korkean teknologian yrityksissä ja
tutkimuslaitoksissa.

THE FACULTY PROMOTES REGIONAL DEVELOPMENT
The Faculty of Mathematics and Science is dedicated to promote regional development. Naturally this happens through training teachers, specialists and researchers to the different
fields of the society. The development programme in the
applied sciences (DPAS) intensified notably departments’
cooperation with companies and research centres located in
the Jyväskylä region. Today there are strong and well functioning clusters in paper and paper machine technology, energy
and environmental technology as well in electronics and information technology. The new promising development areas are
nanotechnology and renewable energy. The social and regional
impact of the Faculty is based on the strong research areas of
the Faculty.
The Faculty has always been sensitive to contemporary social,
ecological and environmental issues. The Faculty itself was set up
in 1965 to train teachers for the fast growing secondary and high
school system. The DPAS was launched in 1989 to promote regional development after the loss of thousands of workplaces in local
forest and metal industry. The programme has been very successful
and help immensely in creating new business and workplaces in
the Jyväskylä region. International companies as well as the new
high tech companies already operating in the region are making
more investments to research and development and that means
that there will increasing demand for well educated scientists in
the future.
The DPAS was not carried out in the cost of basic research. It is
rather the opposite: The DPAS and basic research have enriched
each other. Today basic research is doing very well in the Faculty
as indicated by the three research centres of excellence in the
Faculty. And the newest know how emerging from the top research
is exactly what the high tech companies need. Through networking the University, the companies and the research departments
can support each other and promote regional development.
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Opiskelijamäärät tiedekunnittain
Number of students according to faculties in 2002
Kokonaisopiskelijamäärä / Total number 14 664
9%

Ylemmät korkeakoulututkinnot tiedekunnittain
MSc degrees according to faculties in 2002
Tutkintojen yhteismäärä / Total number 1 168
10%

17%

15%

22%

7%

12%

15%

10%

12%

13%
7%
27%

25%

Tohtorin tutkinnot tiedekunnittain
PhD degrees according to faculties in 2002
Tutkintojen yhteismäärä / Total number 97

Vuonna 2001 julkaistut referoidut tieteelliset
artikkelit. Publications in ref. journals in 2002
Julkaisujen yhteismäärä / Total number 832

11%

8%
29%

10%

9%
39%
7%

12%
9%
14%
18%

5%
3%

4%

19%

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 2002
MSc degrees in Mathematics and Science
at the Finnish Universities in 2002
Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 1 390
9%

Taloustieteiden tiedekunta
School of Business and Economics

Tohtorin tutkinnot matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa 2002
PhD degrees in Mathematics and Science
at the Finnish Universities in 2002
Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 283

15%

8%

13%

7%

11%

24%
16%

37%
12%

6%
5%
19%

3%
6%

10%

Helsingin yliopisto • University of Helsinki

Oulun yliopisto • University of Oulu

Joensuun yliopisto • University of Joensuu

Tampereen yliopisto • University of Tampere

Jyväskylän yliopisto • University of Jyväskylä

Turun yliopisto • University of Turku

Kuopion yliopisto • University of Kuopio

Åbo Akademi University
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BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen koulutus ja tutkimus
kattaa laajasti aiheita molekyyleistä ekosysteemeihin ja globaaleihin ympäristöongelmiin asti. Laitos on alansa laajimpia
Suomessa ja lukeutuu usealla edustamallaan alalla kansainväliseen kärkeen.
Laitoksen opetus- ja tutkimus jakautuu neljään pääalueeseen,
jotka jakautuvat osa-alueisiin: (1) ekologia, (2) molekyylintunnistus (biokemia, biotekniikka, molekyylibiologia, solubiologia), (3)
vesien luonnonvarat (hydrobiologia, limnologia sekä kalabiologia
ja kalatalous) ja (4) ympäristötieteet (ympäristöanalytiikka ja
ekotoksikologia, ympäristöteknologia, ympäristövaikutusten arvioiminen ja hallinta (YVA)). Tutkimus- ja opetustoiminta tapahtuu
uudehkossa Ambiotica rakennuksen tiloissa Jyväsjärven rannalla,
Konneveden tutkimusasemalla ja Mustankorkean jäteaseman ympäristötekniikan koelaitoksella sekä käytännön kohteissa kedoilta
kaatopaikoille.
Laitoksella toimii Suomen Akatemian rahoittama evoluutioekologian huippututkimusyksikkö. Laitoksen yksiköt ovat mukana 5:ssä
tutkijakoulussa. Laitoksen tutkimus- ja julkaisutoiminta on vilkasta ja korkeatasoista. Ulkopuolisen rahoituksen merkitys laitoksen
toiminnassa on merkittävä. Tutkimushankkeiden rahoittajia ovat
ministeriöt, Suomen Akatemia, kunnat, alueelliset organisaatiot,
yritykset, EU ja säätiöt.
Ekologian ja ympäristönhoidon keskeisiä tutkimusaiheita ovat signaalien evoluutio, lisääntymisstrategioiden evoluutio ja populaatioekologia. Ekologian tutkimus on laajentunut ja kansainvälistynyt nopeasti mm. ulkomaisten post-doc tutkijoiden sekä EU:n
Marie Curie Training Site ohjelman jatko-opiskelijavierailujen ansiosta. Merkittäviä saavutuksia olivat osastolle tulleet Jyväskylän
yliopiston ja Suomalaisen Tiedeakatemian luonnontieteen alan
hyvä väitöskirja –palkinnot.
Molekyylibiologiassa merkittävänä tutkimusaiheena on biotieteiden ja lääketieteen monissa sovelluksissa käytettävien avidiinifuusioproteiinien ja kohdennetun mutageneesin avulla proteiinien
rakenteen ja toiminnan yhteyttä liittämällä kanan avidiiniproteiini
geenitekniikan menetelmillä muihin valkuaisaineisiin. Solubiologiassa on tutkittu mekanismeja, jolla virus voi tunkeutua solun
sisälle. Tutkimuksen kohteena olleen echoviruksen todettiin käyttävän aikaisemmin huonosti tunnettua reittiä, missä virus kiinnityttyään solun pintaan hakeutuu solun pinnan maljamaisiin syvennyksiin, kaveoleihin, päästäkseen solun sisälle.
Vesien luonnonvaroihin kohdistuvat tutkimushankkeet käsittelivät
mm. kalojen energetiikkaa ja immunologiaa, luonnonkalakantojen
kestävää hyödyntämistä, vesieliöiden tauteja ja loisia, vesiviljelyä, virtavesien ekologia sekä vesiympäristöjen kunnostuksia. Ve-

sivaroihin kohdistuva tutkimus sai uutta pontta, kun limnologian
professoriksi valittu Roger Jones aloitti Jyväskylässä elokuussa
2002. Osaston toteuttama osaamis- ja tutkimusympäristö Jyväsjärven tilan seurantaan herätti laajaa kiinnostusta. Vuoden aikana
tehdystä laadukkaasta tutkimus- ja koulutustyöstä esimerkkinä on
virtavesien pohjaeläinten monimuotoisuutta käsitellyt väitöskirja,
joka hyväksyttiin korkeimmalla mahdollisella arvosanalla.
Ympäristötieteiden osastolla ekotoksikologian keskeinen tutkimusaihe oli kemiallisen metsäteollisuuden historiallisesti saastuttamat sedimentit tavoitteena ekotoksikologisten riskien ja kunnostustarpeiden arviointi. Ympäristöteknologiassa tutkittiin jätehuollon biokaasu-, kaatopaikka- ja kompostointiteknologioiden
prosesseja sekä teknologioiden päästöjen hallintaa. Lisäksi tutkittiin ympäristövaikutusten arviointiprosessin merkitystä ja tehokkuutta vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia hanke- ja
ohjelma-arvioinneissa. Ympäristötieteiden opettajia ja opiskelijoita osallistui Etelä-Afrikassa järjestettyyn YK:n World Summit on
Sustainable Development –kokoukseen, jonka antia kestävän kehityksen edistämisestä käytetään myös opetuksessa ja tutkimuksessa.

VALIKOITUJA JULKAISUJA • SELECTED PUBLICATIONS
Piia Karisola, Harri Alenius, Jari Mikkola, Nisse Kalkkinen, Jari Helin, Olli T. Pentikäinen, Susanna Repo, Timo Reunala, Kristiina Turjanmaa, Mark S. Johnson, Timo
Palosuo, Markku S. Kulomaa (2002) The Major Conformational IgE-Binding Epitopes
of Hevein (Hev b6.02) are Identified by a Novel Chimera-Based Allergen Epitope
Mapping, J. Biol. Chem. 277, 22656-22661.
Maberly, S.C., King, L., Dent, M.M., Jones, R.I. & Gibson, C.E. (2002)Nutrient limitation
of phytoplankton and periphyton growth in upland lakes. Freshwater Biol. 47: 21362152.
V. Marjomäki*, V. Pietiäinen, P. Upla*, H. Matilainen*, J. Ivaska, L. Nissinen, H.
Reunanen*, P. Huttunen, T. Hyypiä, and J. Heino* (2002) Endocytosis of echovirus
1 in caveolae . The Journal of Virology 76: 1856-1865.
Oikari, A., Fragoso, N., Leppänen, H., Chan, T. & Hodson, P. 2002: Bioavailability to
juvenile rainbow trout of retene and other mixed-function oxygenase-active
compounds from sediments. Environmental Toxicology and Chemistry 21: 121-128.
Oksanen, T. A., Koskela, E. & Mappes, T. 2002. Hormonal manipulation of offspring
number: maternal effort and reproductive costs. Evolution 56: 1530-1537.
Puurtinen, M. & Kaitala, V. 2002. Mate-searching efficiency can determine the
evolution of separate sexes and the stability of hermaphroditism in animals. The
American Naturalist 160: 645-660.
Salminen E. & Rintala, J. 2002. Anaerobic digestion of organic solid poultry
slaughterhouse waste – a review. Bioresource Technology, 83, 13-26.
Virtanen, R., Muotka, T. & Saksa, M. 2002. Species richness - standing crop relationship
in stream bryophyte communities: patterns across multiple scales. J. Ecol. 89: 1420.
Vähätalo, A., Salonen K., Saski,E., & Salkinoja-Salonen, M. 2002.Bleaching of color of
kraft pulp mill effluents and natural organic matter in lakes, Can. J. Fish. Aquat.
Sci. 59: 808-818.
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DEPARTMENT OF BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
The education and research at the Department of Biological
and Environmental Science includes subjects covering from
molecules to ecosystems and global environmental issues.
The department is one of the largest and highly reputed of
its kind among the universities in Finland. Many research
groups at this department are renowned worldwide and
ranked high at the international level in their respective
disciplines.
The department promotes education and research in four main
sections which consists of different sub-sections: (1) ecology,
(2) molecular recognition (cell biology, molecular biology,
biochemistry and biotechnology) (3) aquatic resources (hydrobiology and limnology, fish biology and fisheries science) and
(4) environmental sciences (environmental analytic and ecotoxicology, environmental technology, environmental impact assessment)
The department hosts the centre of excellence in evolutionary
ecology and the different sections are members of several
graduate schools. The department has been successful in obtaining research funding and co-operates with several foreign
research groups on diversified research projects. The research
work is funded by the Academy of Finland, Technology Development Centre, European Union, different Ministries, municipalities, enterprises, and private foundations. The
number of foreign master and PhD students as
well as that of post-doc researchers is ever
increasing.
In 2002, the main research themes in ecology
were evolution of signals, evolution of sexual
strategy, and population ecology. Molecular recognition has been studied through the structure-function relationship of the avidin fusion
proteins using site-directed mutagenesis, and
the entry of human parechovirus into the host
cell. Research in aquatic resources concentrated
on fish bioenergetics and immunology, sustainable use of fish resources, diseases and parasites of aquatic organisms, aquaculture, stream
ecology and restoration of freshwater environments. Research in environmental sciences included studies on the ecotoxicological risk assessment and remediation need of forest industry contaminated sediments, development of
biological waste treatment processes as well as
studies on the environmental impact assessment analysis.

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS 2002
DEPARTMENT OF BIOLOGICAL AND ENVIROMENTAL SCIENCE 2002
Henkilökunta
Professorit
Akatemiaprofessori
Muu opetushenkilökunta
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat
Tutkimuksen apuhenkilökunta
Hallinto- ja toimistohenkilökunta

177
13
1
32
102
19
10

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

177
13
1
32
102
19
10

Opiskelijat (pääaine)
Maisterin tutkinnot
Tohtorin tutkinnot

732
55
11

Students (main subject)
Master’s degrees
Doctorates

732
55
11

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

3,5
5,6

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

3,5
5,6

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
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FYSIIKAN LAITOS (JYFL)
Fysiikan laitoksen toiminnan keskeinen piirre on tutkimuksen
ja opetuksen jatkuva kehittäminen. Valtaosa laitoksen tutkimusryhmistä kuuluu ydin- ja materiaalifysiikan tutkimusohjelmaan, joka jatkaa Suomen Akatemian huippututkimusyksikkönä. Sekä tutkimustoiminnassa että tohtorikoulutuksessa
kotimaiset ja kansainväliset yhteydet ovat laajat. EU-projektien merkitys laitoksen tutkimuslaitteiston kehittämisessä on
erittäin merkittävää ja laitoksen rahoituksesta ulkopuolisen
rahoituksen osuus on yli puolet. Laitos on mukana useissa
valtakunnallisissa tutkijakouluissa ja koordinoi hiukkas- ja
ydinfysiikan tutkijakoulua. Soveltavaa tutkimusta tehdään
sekä materiaali- että kiihdytinpohjaisessa fysiikassa ja sovellutuksia tukevia maisteriohjelmia on meneillään kaksi.

Teoreettisessa tutkimuksessa suurenergiafysiikan tutkimus on vahvistunut merkittävästi ja sen tutkimusalue on laajentunut kvarkkiaineen ja suurienergiaisten raskasionitörmäysten tutkimuksen lisäksi neutriinofysiikkaan ja hiukkaskosmologiaan. Viime vuoden
aikana hiukkasfysiikan standardimallin epätäydellisyys tuli ilmeiseksi: tehdyt havainnot osoittavat, että neutriinoilla on massa.
Neutriinojen massaongelman lisäksi ryhmä tutkii aineen alkuperää
maailmankaikkeudessa. Aineen ja antiaineen epäsymmetrian ei
uskota olevan peräisin maailmankaikkeuden alkuhetkestä. Ryhmässä tutkitaan onko mahdollista, että materian ylijäämä antimateriaan verrattuna olisi syntynyt maailmankaikkeuden laajenemisen yhteydessä tapahtuneessa sähköheikkoon vuorovaikutukseen
liittyvässä olotilan muutoksessa.

Huippututkimusyksikön tutkimustoimintaa selostetaan yksityiskohtaisemmin vuosikertomuksessa toisaalla; tässä rajoitutaan
pääasiallisesti laitoksen muuhun tutkimustoimintaan. Elektroniikan tutkimusryhmä on läheisessä vuorovaikutuksessa huippuyksikön nanoteknologiaan liittyvän tutkimuksen kanssa. Tiedekunnan
yhteinen nanotiedehanke vahvistaa yhteistyötä kemian ja biologian tutkijoiden kanssa. Teoreettinen tutkimus on lisäksi kohdistunut fermionikaasujen ominaisuuksiin matalissa lämpötiloissa.
Näissä olosuhteissa on alkaliatomien muodostamassa kaasussa
havaittu Bosen-Einsteinin kondensaatio ja fermionikaasujen tapauksessa tutkimukset osoittavat mahdollisuuden toisen makroskooppisen kvantti-ilmiön havaitsemiseen: fermioniset atomit
saattavat muodostaa Cooperin pareja, jolloin kaasu siirtyy suprajuoksevaan tilaan.

Laitoksen opetustoiminnan kehittämiseen on osoitettu resursseja
ja opetustyön tärkeyttä laitoksen tulosten kannalta on korostettu.
Opintoneuvonnan koordinoiminen ja kehittäminen määriteltiin
vastuualueeksi viime vuonna virkaansa nimitetylle lehtorille. Kyseinen lehtoraatti liittyy fysiikan opettajien koulutukseen, jonka
pitkäjänteiseen kehitystyöhön on viime vuosina saatu muitakin
lisäresursseja. Suuri osa opettajakunnasta osallistui syksyllä toisen kerran toteutettuun tiiviiseen kahden viikon tutustuttamisjaksoon uusille opiskelijoille. Sen aikana opiskelijat viettävät suurimman osan ajastaan laitoksella oppien fysiikan uusimmasta tutkimuksesta ja sen sovelluksista, tutustuvat henkilökuntaan ja toisiinsa, ja oppivat työskentelemään yhdessä.

VALIKOITUJA JULKAISUJA • SELECTED PUBLICATIONS
A. Nieminen et al., Jyväskylä-Manchester-Birmingham Collaboration, On@line Ion
Cooling and Bunching for Collinear Laser Spectroscopy, Physical Review Letters 88
(2002) 094801-1-4.
M. Kortelainen and J. Suhonen, Ordinary muon capture as a probe of virtual transitions
of double beta decay, Europhysics Letters 58 (2002) 666-672
S. Hofmann et al., Darmstadt-Bratislava-Jyväskylä-Dubna Collaboration, New results on
elements 111 and 112 Eur. Phys. J. A 14, 147 (2002)
P. A. Butler et al., Liverpool-Jyväskylä-Helsinki-Darmstadt-Saclay-Argonne-OsloMunich-Copenhagen Collaboration, Conversion electron cascades in 254No Phys.
Rev. Lett. 89 202501 (2002)
Gh.-S. Paraoanu, M. Rodriguez and P. Törmä, Josephson effect in superfluid atomic
Fermi gases, Phys. Rev. A 66, 041603R (2002)
Kimmo Kainulainen, Tomislav Prokopec, Michael G. Schmidt, Steffen Weinstock,
Semiclassical force for electroweak baryogenesis: three-dimensional derivation,
Phys.Rev.D66:043502,2002
S.M. Reimann and Matti Manninen, “Electronic structure of quantum dots” Rev. Mod.
Phys. 74, 1283 (2002).
A. Shakib-Manesh, J.A. Astrom, A. Koponen, P. Raiskinmaki and J. Timonen, Fouling
dynamics in suspension flows, Eur. Phys. J. E 9 (2002) 97
K. J. Eskola, K. Kajantie, P. V. Ruuskanen and K. Tuominen, Rapidity dependence of
particle production in ultrarelativistic nuclear collisions, Phys.Lett. B 543 (2002)
208.
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DEPARTMENT OF PHYSICS
In the policy of the Physics Department, one of the cornerstocomfortable at and welcome to the Department. A new permanent
nes is the continuous effort to develop both teaching and
lecturer, with the responsibility to advice and coordinate the
research. Most of the research groups of the Department contiguiding of undergraduate students in the detailed planning of
nue as the Centre of Excellence in Nuclear and Condensed
their studies, was appointed. Resources in teachers training,
Matter Physics. In research and graduate education both natiowhich is an important fraction of the undergraduate education,
nal and international contacts are extensive and active. Partihave been increased and the programme is proceeding well.
cipation to several EU projects is vital for the development of the research equipment and infrastructure. More
than half of the annual budget is financed from external
FYSIIKAN LAITOS 2002
sources. The Department participates in several national
DEPARTMENT OF PHYSICS 2002
graduate schools and coordinates the Graduate School in
Particle and Nuclear Physics. Applied research is carried
Henkilökunta
160 Staff
150
on both in materials science and nuclear and accelerator
physics with many links to industry and in education two
Professorit
13 Professors
13
application oriented masters programmes are in progMuu opetushenkilökunta
18 Other teaching staff
18
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat
99 Researchers and research trainees
99
ress.
The activities of the Centre of Excellence are described
elsewhere in this report and this part concentrates mainly
to the other activities of the Department. In electronics,
research is carried out in close collaboration with the
research in nanotechnology in the Centre of Excellence. The
combined effort of the Faculty strengthens the collaboration with research team in chemistry and biology. The theoretical studies in the electronics group has also dealt with the
properties of fermion gases at low temperatures. Under such
conditions, Bose-Einstein condensation has been observed
in the gas of alkaline atoms and the results on fermionic
gases point to a possibility to observe another macroscopic
quantum phenomenon: the fermionic atoms can form Cooper pairs leading to the formation of a superfluid.

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

25
5

Technicians
Administrative personnel

25
5

614
32
5

Students (main subject)
Master’s degrees
Doctorates

614
32
5

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

Financing
4,1
4,7

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

Vahvuus- ja kehittämisalueet

Main research and development areas

Ydin- ja kiihdytinpohjainen fysiikka
Materiaalifysiikka
Elektroniikka
Fysiikan opettajien koulutus

Nuclear and accelerator physics
Condensed matter physics
Electronics
Physics teacher training

In high-energy physics the theoretical research has widened
from the physics of quark-gluon plasma and ultra-relativistic heavy ion collisions to studies in neutrino physics and
cosmology. The fact that the standard model of particle
physics is inadequate was explicitly demonstrated last year: observations showed decisively that neutrinos have a non-zero mass.
Also the origin of matter in the Universe is studied in the highenergy group. The asymmetry between matter and antimatter is
not believed to have been the property of the very earliest state of
the Universe but a result of processes during the expansion of the
Universe. The possibility of the formation of the excess of particles
over antiparticles in the connection of electro-weak phase transition has been studied in great detail.

The importance of developing and improving the teaching is fully
recognized and more resources have been devoted to this area. A
large fraction of the teaching staff participated in the fall for the
second time into a two-week rush course for the first year students, presenting to the students the research topics of the
Department, one each day, and enabling them to meet several
staff members. The aim of this course is to increase their motivation of the students to study physics, to decrease the threshold to
communicate with the staff and, hopefully, to help them feel

4,1
4,7
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KEMIAN LAITOS
Vuosi 2002 jatkoi kemian laitoksen hyvien vuosien sarjaa.
Maistereita valmistui 58 ja tohtoreita 6. Tutkimusryhmien
hankkima ulkopuolinen rahoitus muodosti 45 % budjetista.
Laitoksen tutkimustyö ja siihen liittyvä kansainvälinen yhteistyö oli vilkasta: yhteistyötä tehtiin mm. kahden Nobelistin
kanssa. Uudet hankkeet, Uusiutuva Energia ja NanoScience,
käynnistyivät. Laitoksen professorikunta kasvoi kahdella Jussi
Elorannan (kemian opettajakoulutus) ja Jorma Virtasen
(nanotiede) nimitysten myötä. Laitos toimi 4th International
Conference on Low Temperature Chemistry ja Fundamental
Events in Photobiology konferenssien järjestäjänä.
Kemian laitoksen tutkimus ja opetus pohjautuu epäorgaaniseen ja
analyyttiseen, fysikaaliseen, orgaaniseen ja soveltavaan kemiaan.
Opiskelijat voivat erikoistua myös aineenopettajiksi. Tutkimuksen
ja opetuksen laaja-alaisuuden taustalla on pitkäjänteinen yhteistyö sekä kotimaisten että ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Opetuksen sovelluslähtöinen profiili sekä lukuisat
tutkimushankkeet yhdessä alan teollisuuden kanssa lisäsivät entisestään soveltavan kemian suosiota opiskelijoiden keskuudessa:
uusia maistereita valmistui ennätykselliset 21.
Kemian laitoksen koordinoimalle ja kolmen tiedekunnan yhteiselle
Uusiutuva Energia hankkeelle EU:n aluekehitämisrahaston myöntämät varat, yhteensä 1,3 milj. euroa vuosille 2003 – 2005,
merkitsivät ohjelman täysimittaista käynnistymistä vuoden 2003
alusta. Syksyllä UE-maisterinkoulutusohjelmaan valittiin 22 opiskelijaa. Hankkeella on laaja maakunnallinen tuki ja siihen liittyy
myös ylimaakunnallinen yhteistyö Vaasan yliopiston ja Etelä-Pohjanmaan alueen kanssa.
Matalan lämpötilan laboratorion tutkimus suuntautui kemialliseen
dynamiikkaan ja spektroskopiaan nestemäisen 4He lämpötiloissa
(n. 1.5 K). Kiinnostuksen kohteena olivat erityisesti pienten atomi- ja molekyyliryppäiden stabiloiminen heliumiin sekä heliumepäpuhtaus kondensaattien muodostumismekanismi. Tutkimusyhteistyö käynnistyi fysiikan Nobelistin David Leen (Cornell, USA)
kanssa.
Orgaanisen kemian laboratorion tutkimus suuntautui entistä selvemmin nanomolekyylien valmistamiseen, rakennetutkimuksiin
sekä jossain määrin myös sovellustutkimuksiin. Kansainvälinen ja
kansallinen yhteistyö oli erittäin aktiivista, yli puolet laboratorion
laajasta julkaisutoiminnasta, 42 kansainvälistä julkaisua, on tulosta tästä yhteistyöstä.
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DEPARTMENT OF CHEMISTRY
In terms of granted degrees, 58 Masters and 6 PhDs, the year
2002 was among the most productive ones for the Chemistry
Department. Also, the research groups were very succesful in
raising external funding, which made 45% of the annual
budget. Collaboration with two Nobel Laureates are among the
scientific highlights of the year. Chemistry Department chaired two recently launched multidisciplinary programmes: Renewable Energy, and NanoScience. Jorma Virtanen, the first
professor in nanoscience in Finland, and Jussi Eloranta, the
first professor responsible for education of chemistry teachers
in Finland, were appointed. The department organized two
international conferences.
Chemistry Department has undergraduate and graduate programmes in inorganic and analytical, physical, organic, and applied
chemistry. In addition, students can also specialize as chemistry
teachers. Most of the research projects are domestic or international collaborations with other research institutions or industry. This
provides, indeed, a variety of interesting topics for starting doctoral students. The masters programme in applied chemistry attracted a number of new students, and 21 students completed
their Masters studies in this very popular subject.
Chemistry Department coordinates a new multidisciplinary programme in Renewable Energy. The programme is a joint educational and research effort of three faculties in the University of
Jyväskylä, and received EU structural funding of 1.3 milj. € for the
years 2003 – 2005. The University of Vaasa, municipalities, and
several companies are strongly involved in the Renewable Energy.
The first call for students was very successful, and 22 new students
will start their studies in year 2003.
The research activities of the low temperature chemistry laboratory was directed towards chemical dynamics and spectroscopy in
liquid helium temperatures near 1.5 K. The first series of experiments was devised for stabilization of small atomic and molecular
clusters in liquid helium. This project is a collaboration with Nobel
Laureate David Lee (Cornell, USA).
The research in organic chemistry was strongly related to nanochemistry, namely synthesis and structural studies of molecules with
nanotechnological potential. Most of the projects are collaborations with front line international research groups. The publication
record of the laboratory, 42 international research papers, is
impressive.

VALIKOITUJA JULKAISUJA • SELECTED PUBLICATIONS
(vain tutkimusryhmän johtajan nimi • with only group leader’s name)
R. Alén, Thermochemical behavior of Norway spruce (Picea abies) at 180-225 oC, Wood
Sci. Technol. 36(2) (2002) 163.
J. Eloranta, A direct interrogation of superfluidity on molecular scales, J. Chem. Phys.
117 (2002) 1201.
E. Kolehmainen, Synthesis, 1H, 13C, 15N and 113Cd NMR, ESI-TOF MS, semiempirical MO
(PM3), ab initio/HF and cation/anion binding studies of Deoxycholyl-L-tryptophan,
J. Inclusion Phenom. Macrocycl. Chem. 43 (2002) 319.
J. Korppi-Tommola, Photoinduced ultrafast dye-to-semiconductorelectron injection
from nonthermalized and thermalized donor states, J. Am. Chem. Soc. 124 (2002)
489.
H. Kunttu, Host-guest charge transfer states: CN doped Kr and Xe, J. Chem. Phys. 117
(2002) 8867.
K. Rissanen, Self-assembly, characterisation and crystal structure of multinuclear
metal complexes of the [2x3] and [3x3] grid-type, Chem. Eur. J (2002) 3458.
R. Sillanpää, The separation of cis- and trans-1,3-cyclohexanediol isomers by copper
complexation. Crystal structures of cis-1,3-cyclohexanediol and copper(II) chloride
cis-1,3-cyclohexanediol complex, Polyhedron 21 (2002) 1133.
J. Valkonen, Preparation and structural characterization of (Me3SiNSN)2Se, a new
synthon for sulfur-selenium nitrides, Inorg. Chem. 41 (2002) 1430.

KEMIAN LAITOS 2002
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 2002
Henkilökunta

90

Staff

90

Professorit
Muu opetushenkilökunta
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat

10
21
40

10
21

Tutkimuksen apuhenkilökunta
Hallinto- ja toimistohenkilökunta

15
4

Professors
Other teaching staff
Researchers and research
trainees
Technicans
Administrative personnel

40
15
4

Opiskelijat (pääaine)
Maisterin tutkinnot
Lisensiaatin tutkinnot
Tohtorin tutkinnot

652
58
3
6

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

652
58
3
6

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

Financing
2,6
2,1

Expenditure (budget, M€)
External funding (M€)
Main research and development areas
Structural chemistry
Chemical dynamics and
computational chemistry
Wood processing chemistry
Chemistry teacher training

2,6
2,1
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MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen maisteri- ja tohtorikoulutus perustuu kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimustyöhön. Lisäksi laitos antaa erittäin paljon perus- ja menetelmäopetusta koko yliopistolle. Laitoksella on yksi Jyväskylän
yliopiston viidestä Suomen Akatemian huippututkimusyksiköstä, Geometrisen analyysin ja matemaattisen fysiikan tutkimusohjelma vv. 2002-2007 (yhdessä Helsingin yliopiston
kanssa). Professori Tero Kilpeläiselle myönnettiin joulukuussa
Suomalaisen Tiedeakatemian vuoden 2002 Väisälä-palkinto.
Uusi matematiikan professori Eero Saksman aloitti virassaan
syksyllä 2002.
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen vahvat alat ulottuvat
matemaattisesta analyysistä stokastiikan kautta tilastotieteeseen
ja matemaattiseen mallintamiseen. Mallintamisen tutkimuksen ja
opetuksen kehittämisestä vastaa laitoksella toimiva Center for
Mathematical and Computational Modeling (CMCM). CMCM:n alaisuuteen perustettiin vuoden 2002 alussa Data-analyysin laboratorio, jonka erikoisalaa on suurten tietoaineistojen analysointi. TkT
Pasi Koikkalaisen johtamassa laboratoriossa yhdistyvät matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelyn osaaminen.
Laitoksen tutkimustyön painoaloja ovat matematiikassa konforminen geometria, geometrinen mittateoria, epälineaarinen potentiaaliteoria ja stokastiset prosessit. Tilastotieteen vahvimmat alat
ovat parametrittomat ja robustit monimuuttujamenetelmät, laskentaintensiiviset tilastomenetelmät, spatiaalinen tilastotiede ja
survey-metodologia.
Laitoksen matematiikan opetus sisältää yleisen matematiikan
ohella myös soveltavia aloja, erityisesti stokastiikkaa. Matematiikan opettajien koulutus kattaa suurimman lohkon laitoksen maisterituotannosta, ja linjan kehittäminen on ollut ensisijaista. Tilastotieteestä valmistuvat päättävät tyypillisesti opintonsa tekemällä pro gradun jonkin yhteistyötahon kuten tutkimuslaitoksen tai
yrityksen kanssa. Laitoksella on kiinnitetty erityistä huomiota
opiskelijoiden rekrytointiin ja opintojen sujuvuuden edistämiseen.
Tilastotieteen soveltajille suunnattua perusopetusta on kehitetty
laajana opetuksen laatu -hankkeena vuodesta 2001 alkaen ja
tulokset ovat olleet erinomaisia.

Luennot, laskuharjoitukset ja aivoriihet kuuluvat matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoiden arkipäivään. Oppimisen edellytyksenä on myös omakohtainen työskentely, uuden tiedon
etsiminen ja soveltaminen erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Yksin ei tarvitse jäädä.
Siitä pitävät huolen laitoksen monet opettajat ja vanhemmat opiskelijat.
Lectures, exercises and brainstorms belong to the daily life of mathematics and statistics
students. Personal work, search and application of new information in various situations is an
essential part of learning. However nobody has to be alone. One can always get guidance
from Department’s teachers and mature students.
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DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS
The research profile of the Department of Mathematics and
Statistics reaches from mathematical analysis, via stochastics, to statistics and mathematical modeling. The joint
research programme of the universities of Jyväskylä and
Helsinki in geometric analysis and mathematical physics
has been elected to the status of Centre of Excellence for
the years 2002-2007 by the Academy of Finland. Furthermore, professor Tero Kilpeläinen was awarded the Väisälä
prize in mathematics by the Finnish Academy of Science
and Letters.
The mathematical research at the department concentrates in
conformal geometry, geometric measure theory, nonlinear potential theory and stochastic processes. The main branches in
statistics are robust multivariate methods, computationally
intensive statistical methods, spatial statistics and survey methodology. The research and teaching of mathematical modeling
is coordinated by the Center of Mathematical and Computational Modeling (CMCM) situated at the department. A new unit,
the Laboratory of Data Analysis, was established within CMCM
in January 2002. The laboratory concentrates in the analysis of
large data sets and in the education of experts for this purpose.
To this end, knowledge in mathematics, statistics and computer
science is combined.

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS 2002
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS 2002
Henkilökunta

55

Staff

55

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

11
14
23
2
5

Professors
Other teaching staff
Researchers and research trainees
Technicians
Administrative personnel

11
14
23
2
5

Opiskelijat (pääaine)
Maisterin tutkinnot
Tohtorin tutkinnot

423
28
6

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

Students (main subject)
Master’s degrees
Doctorates

423
28
6

Financing
1,8
0,7

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

Vahvuus- ja kehittämisalueet

Main research and
development areas

Matemaattinen analyysi
Tilastotiede
Stokastiikka
Matematiikan opettajien koulutus

Mathematical analysis
Statistics
Stochastics
Mathematics teacher training

1,8
0,7

VALIKOITUJA JULKAISUJA • SELECTED PUBLICATIONS
M. Bonk and P. Koskela: Conformal metrics and size of the boundary. Amer. J. Math.
124 (2002), 1247-1287.
S. Geiss: Quantitative approximation of certain stochastic integrals. Stochastics and
Stochastics Reports 73 (2002), 241-270.
V.-M. Hokkanen and G. Morosanu: Functional Methods in Differential Equations.
Chapman & Hall/CRC (2002), 243 pp.
E. Järvenpää and M. Järvenpää: Porous measures on Rn: local structure and
dimensional properties. Proc. Amer. Math. Soc. 130 (2002), 419-426.
S. Kärkkäinen, E. B. V. Jensen and D. Jeulin: On the orientational analysis of planar
fibre systems from digital images. J. Microscopy 207 (2002), 69-77.
T. Kilpeläinen: p-Laplacian type equations involving measures. In: Proceedings of the
International Congress of Mathematicians. Higher Education Press (2002), 167-176.
(Invited survey)
E. Ollila, T. P. Hettmansperger and H. Oja: Estimates of regression coefficients based
on sign covariance matrix. J. Royal Statist. Soc. B 64 (2002), 447-466.
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CENTER OF EXCELLENCE IN NUCLEAR
AND CONDENSED MATTER PHYSICS
Centre of Excellence in Nuclear and Condensed Matter Physics
at the Department of Physics (JYFL) carries three subject areas
which form a compact programme focusing on different aspects of the basic structure of matter and its constituents. One
part comprises experimental and theoretical nuclear physics
where the experimental part is carried out at the JYFL Accelerator Laboratory. The second part consists of applied research
accompanied by a research programme on ion beam - matter
interactions. The third part concerns theoretical and experimental condensed matter physics where the experimental part
is mainly carried out at the JYFL Laboratory for Nanotechnology.
Nuclear and accelerator physics at the CoE is a composition of
different themes in experimental and theoretical nuclear physics
as well as accelerator physics and technology. There are many links
to the material science research and to applied research in industry, space technology and medicine. New techniques have been
developed in manipulating rare isotopes with radiofrequency quadrupole ion traps as well as high-precision Penning traps. These
techniques will soon allow us to perform very high-precision
experiments on the fundamental properties of the weak and strong
nuclear force in atomic nuclei. In heavy element research studies
of microscopic structures of very heavy elements such as Nobelium
(Z=102) are actively pursued at the CoE paving the way for deeper
understanding of the stability of the superheavy elements. In
theoretical nuclear physics the focus is in the studies of the
fundamental properties of neutrinos in the nuclear environment.
In the semiconductor industry there is an increasing interest in
the use of MeV-ion implantations for device fabrication. The goal
of our research is to improve the understanding of mechanisms in
ion beam modification of selected microelectronics materials. The
studies proposed have direct impact on the development of radiation hard (RadHard) components and solar cells as well as on
space technology.

In Nanotechnology, our research focuses on nanoelectronics, experiments and theory of the electronic properties of micron and
submicron size structures and their fabrication. The laboratory is
equipped with high quality lithography and processing facilities.
Quantum coherence in small Josephson junctions are studied for
finding out whether these systems can be used as elements of a
quantum computer. Lithographies based on electron beam and
atomic force microscopy are used in the fabrication of nanostructures. We attempt to increase the operating temperature of the
single electron devices up to liquid nitrogen and ultimately to
room temperatures.
Atomic clusters are a nanoscopic state of matter in between small
molecules and bulk matter, with a multitude of properties interesting for basic research and applied materials science. Atomic
clusters and their relations to other areas (nuclear physics and
semiconductor nanostructures) have been studied in Jyväskylä for
about ten years. The main research emphasis will be in the coming
years in the electronic and magnetic structure of metal clusters on
surfaces, quantum dots, point contacts and nanowires. The research is done in collaboration with the experimental research in
nanotechnology.
Research on disordered materials is divided into three main areas.
The first area is theory of rigidity and fracture of both brittle and
ductile film like materials that can be modelled as random fibrous
networks in two and three dimensions. Applications will typically
be in paper physics. The second area is fluid flow in random porous
structures and particulate suspension flows. The third area is
propagation of interfaces in disordered (porous) materials.
Nuclear physics, ion beam physics and particle accelerators
(Prof. Rauno Julin, Prof. Matti Leino, Prof. Esko Liukkonen, Prof.
Jyrki Räisänen, Prof. Jouni Suhonen, Prof. Juha Äystö)
Condensed matter physics and nanotechnology (Prof. Matti
Manninen, Prof. Jukka Pekola, Prof. JussiTimonen)
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SOLAR WIND FROM THE JYFL CYCLOTRON
Modern semiconductor electronics installed in satellites suffer
from the harsh radiation environment in space. Since the first
days of the space conquest, electronic components have changed remarkably. In the seventies, they were insensitive to
radiation errors, but gradual increase in the integration density has led to functional failures caused by the space protons or
heavier subatomic particles.
In order to assure the reliability of the mission spacecrafts or the
communication satellites the radiation durability tests are necessary. The only practical way to simulate the space weather on the
ground is to use particle accelerators.
Therefore, a dedicated RADiation Effects Facility (RADEF) has been
installed in the JYFL accelerator laboratory. The facility fullfills the
requirements set by the European Space Agency, ESA, for the
irradiation tests.
The advanced semiconductor devices are assembled the way where
the complete failure assessment requires high penetration ions.
With the help of our new 14 GHz ECR ion source the maximum
penetration depths in silicon can range from 100 up to even 200
microns for heavy and light ions, respectively.

Picture 1. Dr. Ari Virtanen installing componets to the device under test (DUT).
Picture 2. An artistic view how sensitively components are exposed to space radiation.

This was also the interest of ESA in its evaluation of RADEF’s
capability to perform irradiation tests. By allowing for a direct
correlation between results the evaluation was done with the same
devices used at both the RADEF and the ESA coordinated test site,
HIF, at UCL, Louvain-La-Neuve, Belgium.
As a consequence the final approval for a
five years contract with JYFL under ESA’s
technology research TRP-programme has
recently been accepted in agency’s industrial policy committee. The plan is to
start the contract in 2004 after a oneyear upgrade and development phase.
This would also give to JYFL an official
external laboratory status of ESA.
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CENTRE OF EXCELLENCE IN EVOLUTIONARY ECOLOGY
This unit is formed by the many active research groups within
the subject of Ecology and Environmental Management in the
Department of Biological and Environmental Sciences. While
our scientific strength lies in the field of Evolutionary Ecology,
we are highly active in developing the applications of ecological research on the practical work in conservation biology and
environmental management. Indeed, this is the main line in
our most recent development in terms of training and research
objectives.
Our research groups cover several main fields of evolutionary
ecology. The sound and innovative know-how in designing and
conducting experiments is the main strength of our research unit.
Experimental approach is combined with mathematical modelling
of evolutionary and population biological questions. Furthermore,
we are combining ecological, quantitative genetic, population
genetic, molecular genetic, population biology and community
approaches in our studies. There are three main themes within the
unit, forming a network of research groups and objectives:
I. Signal evolution research is based on our strong experience in
experimental behavioural ecology of birds, mammals, and invertebrates. The focus of study is in signals used to attract mates, to
attract disperses for berries and in aposematic signals used to
warn predators for prey unprofitability.
II. Evolution of reproductive strategies is the main topic of our
research programme. We are studying the questions of evolutionary interest in terms of the optimal reproductive strategies. These
approaches are extended to study reproductive adaptations in

fragmented and isolated plant and animal populations, with the
further goal of exploring the conservation problems of small
populations. The questions in the evolution of reproductive strategies have mainly been studied using ecological and quantitative
genetic approaches. Recently the range of approaches has been
diversified, and presently population genetic approach and genetic markers are effectively used.
III. Population ecology and soil food webs are studied in the
light of conservation biology with the emphasis in theoretical and
evolutionary ecology. We study mathematically e.g. the role of the
intrinsic and extrinsic factors in population dynamics and environmental causes for sustained population oscillations. Recently, we
have combined the Jyväskylä tradition of experimental ecology
with theoretical ecology on population dynamics.
The research work has been very active during the first three year
period (2000-2002) within our group of 9 senior researchers, 14
post-doctoral researchers, and 21 PhD-students. The high quality
of research training is exemplified by the dissertation awards
received by three of the recent doctors (Leena Lindström, Tanja
Koskela, Heli Siitari). Our status as an international centre in
research and training has been strengthened by the rapidly increased number of foreign researchers. Our EU Marie Curie Training
Site hosts annually 4 – 6 visiting doctoral students, and additionally we have 3 - 4 foreign post-doctoral researchers. Our international role became emphasized last year as we were elected to
host the biannual conference of the International Society for
Behavioral Ecology. There will be nearly 1000 participants in the
forthcoming meeting “ISBE2004” in July 2004 in Jyväskylä.
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CENTER OF EXCELLENCY IN GEOMETRIC ANALYSIS AND
MATEHEMATICAL PHYSICS
Geometric Analysis and Mathematical Physics is a Center of
Excellence nominated by Academy of Finland for the years
2002-2007. It is a co-operation between the Department of
Mathematics and Statistics of University of Jyväskylä and the
Department of Mathematics of University of Helsinki. The
center continues in a natural way the co-operation of the
mathematical analysis groups in Helsinki and Jyväskylä, whose roots are already in the foundation of the Faculty of Mathematics and Natural Science of the University of Jyväskylä in
1965. Especially fruitful this co-operation became during the
years 1980-1993 when Olli Martio was a professor of mathematics in Jyväskylä. (At the moment Martio is a professor in
Helsinki and a member of the center of excellence). The
emphasis in this co-operation has been in geometric analysis
and its most central research areas are quasiconformal mappings, which for a long time has been the strong area of
Finnish mathematics, their generalizations and related nonlinear partial differential equations and potential theory.
Co-operation between the mathematical physics group of Helsinki
lead by Antti Kupiainen and the geometric analysis group is a new
feature in Finnish research in mathematical analysis. Now it seems
to be exactly the right time for this, and similar development has
taken place also elsewhere in the world.
The research of the geometric analysis group in Jyväskylä is quite
broad. Quasiconformal mappings still have a central place, and
they have been applied to material science. Their generalizations,
mappings of finite distortion, are natural in elasticity theory.
Analysis in metric spaces has been developed in many different
aspects. In nonlinear partial differential equations and potential
theory research has been directed to uniqueness and regularity
properties for equations with irregular data and viscosity solutions. Methods of geometric measure theory have been used to
study complicated fractal type objects.
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NANOTIETEIDEN TUTKIMUS JA KOULUTUS KÄYNNISTYI
Vuonna 2001 käynnistyneen NanoScience hankkeen keskeisenä toiminta-ajatuksena on yhdistää tiedekunnassa oleva nanotieteen osaaminen ja luoda kansainvälisesti kilpailukykyinen
monitieteellinen huippututkimusyksikkö. Vuosi 2002 sisälsi
lukuisia hankkeen kannalta keskeisiä virstanpylväitä, joista
voidaan mainita uudisrakennuksen rakentamiseen tähtäävän
hankesuunnitelman valmistuminen, maamme ensimmäisen
nanotieteen professuurin täyttäminen sekä rakennushankkeen
ja kansainvälisen maisteriohjelman aloittaminen. Useita laitostenvälisiä tutkimushankkeita käynnistyi. NanoScience sai
poikkeuksellisen paljon julkisuutta tiedotusvälineissä. Hankkeen toteuttamisesta vastasi 10 tutkimusryhmää bio- ja ympäristötieteen, fysiikan ja kemian laitoksilta.
Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on tehty nanotieteeseen liittyvää tutkimusta jo yli 10 vuoden ajan. Työn menestyksellisyydestä kertovat korkeatasoinen tieteellinen julkaisutoiminta, lukuisat alan patentit sekä ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä. Nanotieteen perustutkimuksen tuottamaa uutta tietoa
on myös kaupallistettu: kiinteässä yhteistyössä yliopiston kanssa
toimii tällä hetkellä yksi pelkästään nanoteknologiaan erikoistunut yritys. Tutkimusryhmien voimakas kansainvälistyminen on
osoitus siitä, että Jyväskylä koetaan houkuttelevana vaihtoehtona
myös maamme rajojen ulkopuolella.
Nanotiede on tutkimuksellisesti ja erityisesti sovellustensa kannalta siirtynyt vaiheeseen, jossa nanofysiikkaan yhdistetään keskeisiä elementtejä rakenne- ja synteesikemian, molekyyli- ja solubiologian sekä biotekniikan aloilta. Menestyksekäs toiminta voi

jatkossa perustua vain laitosrajoja ylittävään, eri alojen tutkijoiden kiinteään yhteistyöhön ja uuden eri tieteenalojen tutkimusmenetelmiä laajasti hallitsevan tutkijasukupolven kasvattamiseen.
Nanotieteen tutkimuksen erityisvaatimukset täyttävän uudisrakennuksen suunittelijaksi valittiin arkkitehtitoimisto Arto Sipinen
Oy. Bruttopinta-alaltaan 5300 m2:n laajuinen rakennus tulee keskeiselle paikalle fysiikan ja bio- ja ympäristötieteen laitosten
pääsisäänkäyntien välittömään läheisyyteen. Rakennukseen sijoittuu noin 80 tutkijaa ja useita erikoistutkimuslaboratorioita, mm.
ajanmukainen puhdasilmatila varusteineen. Myös yrityksille on
varattu toimitiloja. Rakennus valmistuu suunnitelmien mukaan
syksyllä 2004.
Nanotieteen professorin virkaan nimitettiin 1.8 alkaen FT Jorma
Virtanen. Ennen Jyväskylään siirtymistään Virtanen toimi 13 vuotta Yhdysvalloissa tutkijana (Arizona State University, University of
California at Irvine) sekä myöhemmin useiden nanoteknologiayritysten (Burstein Technologies, Inc., Moleculab Inc., Atomic Vision
Inc., Nanosensor Inc.) tutkimusjohtajana. Virtasen 1992 julkaisema nanoparisto uutisoitiin mm. CNN uutiskanavalla ja Time Magazine arvosti sen vuoden 10 merkittävimmän tieteellisen keksinnön
joukkoon. Useat kansainväliset teknologiayritykset ovat sijoittaneet Virtasen patentoiman CD-ROM teknologiaan perustuvan diagnostiikan kehittämiseen. Virtasen startti Jyväskylässä on ollut
lentävä, hän on käynnistänyt puoli tusinaa käytännön sovelluksiin
tähtäävää tutkimus-projektia.

Electron densities and spindensities in a lattice of quantrum
dots having 7,8 or 9 electrons.
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QUICK START IN MULTIDISCIPLINARY NANOSCIENCE
The NanoScience project launched in year 2001 aims at bringing together scientists from different disciplines sharing a
common interest in phenomena of nanoscale dimension. Year
2002 will be remembered from several important milestones
of progress. The first faculty position in Finland, fully devoted
to nanoscience, was filled and planning of the new nanoscience building started. Moreover, the first call for the International Masters Program in NanoScience was announced. Several
multidisciplinary research projects were initiated. The NanoScience project received exceptional interest in public media.
10 research groups from Chemistry and Physics Departments,
and the Department of Biological and Environmental Science
actively participated in the project.
The research tradition in nanoscience and closely related areas of
science go back to early 1990’s when nanophysics was established.
Numerous research articles in world leading scientific journals, the
number of patents and, most importantly, the amount of external
research funding raised by different research groups are all clear
indications that the past ten years have been very successful for
nanoscience in Jyväskylä. Moreover, Jyväskylä has attracted a
number of young talent scientists from abroad.
A firm of architects Arto Sipinen Oy will plan the new NanoScience
building. The building of 5300 m2 of total area will be conveniently located just next to the main entrances of both Physics of
Biology buildings. The new building has office space for ca. 80
researchers and several well-equipped special laboratories including modern clean room facilities. Besides academic research,
NanoScience building offers facilities for small spin-off companies.
The new building will welcome “nanopeople” in fall 2004.

Jorma Virtanen started in August as a professor in nanoscience.
Prior to moving to Jyväskylä, Dr. Virtanen had spent 13 years in
the United States. In addition to his research in Arizona State
University and University of California, Irvine, Dr. Virtanen has
made an impressive career as a Scientific Vice President of several
emerging new technology companies such as Burstein Technologies Inc., Moleculab Inc., Atomic Vision Inc, and Nanosensor Inc.
The discovery of world’s smallest battery in 1992 by Virtanen and
Penner was recognized by CNN Headline News, and considered as
top ten scientific achievements by the Time Magazine. More recently, the development of a revolutionary diagnosis system invented by Dr. Virtanen, and based on CD-ROM technology, has
received significant interest among global high technology investors. Dr. Virtanen describes his mission in Jyväskylä: “The target is
to develop ultimately sensitive, specific, and simple analytical
devices and methods.“In its extreme, this means the detection of
single molecules with hand-held devices. “This might be possible
only by the methods that are provided by nanoscience.” “Other
collaborative areas include optoelectronics, and solar cells.” In
these research projects the expertise in the areas of the supramolecular, photochemical, and nanoelectronics is combined to obtain
new results. Thus, the NanoScience project at the University of
Jyväskylä takes full benefit of the convergence of biology, chemistry, and physics.”

Atomivoimamikroskooppikuva
alumiininanolangoista. Viivan
leveys on 200 nm ja paksuus 50
nm.
AFM picture of aluminium wires.
The width of the line is 200 nm
and the thickness 50 nm.
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SUPRAMOLECULAR INTERACTIONS IN ACTION
The field of Supramolecular Nanochemistry (including materials) is one of the most rapidly developing areas of chemical
research and progress on this field will have a general impact
to other natural as well as medical sciences and technology.
The scientific goal of this research is to develop new molecular
systems capable of various functions (sensors, probes, molecular recognition, switching and/or transport functions, encapsulation of sensitive compounds, catalysis, etc.). The organic chemistry laboratory at the chemistry department has a
long tradition on the synthesis and structural studies of nonnatural nanomolecules. These molecules are designed so that
they are able to use intermolecular interactions in forming
large supramolecular and nanochemistry systems. Especial interest is focused on the study of selective molecular recognition, a phenomenon of crucial importance in Nature.
These two articles present a work that focused on a very specific
interaction (chiral recognition or discrimination) between a synthetic selector molecule and modified amino acid or oligo peptide.
The Journal of American Chemical Society is the most respected
general chemistry journal and Analytical Chemistry is the leading
journal in analytical chemistry. Both journals are being published
by the American Chemical Society.

The J. Am. Chem. Soc. publication reports how cinchona alkaloid
having extraordinary chiral discriminatory powers (Ra 32.6 for
dinitrobenzoyl leucine) is developed as a chiral stationary phase
(CSP) for chromatography. An explanation of how chiral discrimination takes place is presented. Using a soluble analogue of the
CSP, it was found that NMR spectrometry indicates that 1:1
complexes exist for both optical isomers interacting with the CSP,
that the free base form of the CSP exists in an open/closed ratio of
35/65 but that the protonated, bound-state form is exclusively in
the anti-open conformation, and that significant intermolecular
NOEs exist for the more stable diastereomeric complex but not for
the less stable complex. Stochastic molecular dynamics simulations were carried out in solvents of low and high dielectric.
Simultaneous multiple-contact ion-pairing, hydrogen bonding,
and p-stacking are possible for the longer retained enantiomer
only. An X-ray crystallographic study done in Jyväskylä of the more
stable complex confirms the conclusions derived from chromatography, NMR spectroscopy, and molecular modeling.

N. Maier, S. Schefzick, G. Lombardo , M. Feliz, K. Rissanen, W. Lindner and K.
Lipkowitz, Elucidation of the chiral recognition mechanism of cinchona
alkaloid carbamates type receptors for 3,5-dinitrobenzoyl amino acids, J. Am.
Chem. Soc. (2002), 8611-8629.
C. Czerwenka, M. Lämmerhofer, N. M. Maier, K. Rissanen and W. Lindner, Direct
High Performance Liquid Chromatographic Separation of Peptide Enantiomers:
Systematic Evaluation of the Influence of Structural Features of Selectors and
Selectands on Enantioselectivity, Analytical Chemistry (2002), 5658-5666.

The Analytical Chemistry publication reports an analytical chemistry application of the phenomena discussed in the J. Am.
Chem. Soc. publication. (All-R)/(all-S) peptide enantiomers with
up to ten amino acid residues were separated by HPLC on chiral
stationary phases based on various cinchona alkaloid selectors. It
is the first time that enantiomer separations of peptides of this
length are reported. Oligoalanines (Alan, n = 1 - 10) with Nterminal protection group were chosen as model analytes for a
broad and extensive selector structure optimization study. Thus
derived structure-enantioselectivity relationships provided insights into binding mechanisms. Their interpretation was supported again by X-ray crystal structures done in Jyväskylä of amino
acid and dipeptide, respectively, in complex with selector (see
figure 2.).
This research has been do in very close collaboration with professor Wolfgang Lindner and his research group in the Institute of
Analytical Chemistry, University of Vienna, Austria and professor
Kenny B. Lipkowitz, Department of Chemistry, University at Indianapolis (IUPUI), USA.
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Figure 1. Chemical structures of the studied cinchona alkaloid selectors and amino acid
derivative (DNB-Leu).

Figure 2. X-ray structure of a molecular complex formed by a selector molecule and the
amino acid derivative (left ball-and-stick, right CPK model).
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WOOD PROCESSING CHEMISTRY: FROM ”MACHINE POWER”
TO ”BRAIN POWER”
The forest industry and the entire forest cluster have globally
been in the long term an attractive sector and it will continue
to retain its status as one of the key industrial areas. Also in
Finland working in this sector is a challenging profession for a
young chemist, since it typically involves a wide range of
activities in international enterprises that have shown a gradual change in shifting the future emphasis more clearly from
”machine power” to ”brain power”.
The overall teaching and research goal of the Laboratory of Applied Chemistry (LAC) at the Department of Chemistry is to understand in detail the versatile chemistry needed for modern pulping
and papermaking. Since its start about ten years ago, LAC has
actively met the growing needs of the forest industry and systematically developed and established, for example, collaboration at
several levels with industrial companies and other research partners.
A high level of teaching combined with attraction of talented and
motivated students to the forest products utilization are key
factors for the future success of this technology. In practice, the
industry expects universities to produce chemists with a broad and
strong educational background, a sense of professionalism and
initiative together with a creativity to solve problems, an ability
to work in a team and in an international environment, as well as
a capacity to learn new things.
It is important for universities, not only to continue to turn out
the skilful chemists needed by the industry, with both basic and
advanced degrees, but also to ensure basic and applied research of
sufficient breadth and quality. The industry should support these
efforts in order to guide, for its part, the educational system

towards the forthcoming areas of significance. In addition, as in
case of the present study programme of LAC, the prevailing system
of bringing in experts from the industry to teach offers students a
possibility to contact with the practical side of the full-scale
production.
The research projects of LAC are conducted to a great extent as
collaborative work with research institutes, other universities, the
pulp and paper industry, and industries manufacturing the equipment and chemicals used in the forest-based technology. In
general, this close industrial collaboration has promoted efficiency, increased resources, and smoothed the transition of wood
chemists into the industry. Thus, these small-size research projects
together with practical training have also effective and necessary
ways of learning how the industry works.
It can be expected that in the near future the industry sees all
kinds of research collaboration with universities as an integral
part of the education and recruitment of young graduates. In this
development international traineeships play an increasingly important role in the education indicating that universities should
also develop further international networks. All these challences
cannot be met without active cooperation between industry and
universities.

The spent liquor, ”black liquor”, from kraft pulping is sprayed after evaporation into the
mill´s recovery furnace. Laboratory studies on the behavior of individual black liquor
droplets have indicated the following burning stages. 1 Ignition, 2 devolatilization, 3
char burning, and 4 smelt coalescence at the end of char burning.
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LIMNOLOGI TUHANSIEN JÄRVIEN MAASSA
Dr. Roger Jones nimitettiin limnologian professorin virkaan
syksyllä 2001 ja hän ryhtyi hoitamaan sitä 1. elokuuta 2002.
Jones on toiminut aikaisemmin tutkijana ja opettajana IsoBritannian yliopistoissa, viimeksi Lancasterin yliopistossa.
Hän on pitänyt jatkuvasti yhteyksiä suomalaisiin tutkijoihin
siitä saakka, kun hän toimi tutkijatohtorina 1976 Helsingin
yliopistossa.
Limnologia on järvien ja jokien tutkimusta, joten maan, jossa on
188 000 järveä, täytyy olla limnologin paratiisi. Jonesin omat
tutkimukset keskittyvät limnologian peruskysymyksiin, kuten ravintoketjun rakenteiden ja kemiallisten alkuaineiden biogeokemiallisen kierron selvittämiseen. Hänen tutkimusnäkökulmansa on
käytännönläheinen ja pyrkimyksenä tiedon soveltaminen järvien
ja jokien hoitamiseen sekä veden laadun parantamiseen.
Jones on käyttänyt viimeaikaisessa tutkimuksessaan stabiilien isotooppien analyysiä
(SIA) ja hänen yhtenä tavoitteena on rakentaa Jyväskylään tähän tekniikkaan perustuva
tutkimuslaitteisto. SIA:n käyttö ekologisessa
ja ympäristötutkimuksessa on lisääntynyt ja
uusia sovelluksia löytyy jatkuvasti. Hiilen SIA
on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi havaita ja määrittää organismien käyttämiä ravintolähteitä luonnossa. Jones on käyttänyt tätä
menetelmää osoittaakseen, että lähes puolta
Loch Ness –järven eläintuotannosta Skotlannissa ylläpitää ympäristöstä järveen huuhtoutuva orgaaninen aines. Tämänkaltaiset löydöt
kyseenalaistavat perinteiset käsitykset järvien ekosysteemin toiminnasta. Ne vaikuttavat
merkittävästi myös järvien hoitoon, sillä orgaanisten aineiden kulkeutuminen valumaalueelta järviin on herkkä sekä ilmaston että
maankäytön muutoksille. Typen SIA:ta on
käytetty vesieliöiden aseman määrittämiseen
ravintoketjussa. Tästä syystä SIA-menetelmää voidaan käyttää
tehokkaasti järvien ravintoketjujen ja niissä esimerkiksi valikoivalla kalastuksella aiheutettujen muutosten tutkimiseen. SIA on
soittautunut tehokkaaksi menetelmäksi myös saasteiden vaikutusten jäljittämisessä järvien ja jokisuistojen ekosysteemeissä.

A LIMNOLOGIST IN LAKELAND
In late 2001 I was nominated to the professorship in Limnology within the Department of Biological and Environmental
Science. I took up this position on 1 August 2002. Previously I
have held research and teaching positions at several UK universities, most recently as a staff member at Lancaster University. I have also maintained good contacts with Finnish science, following a postdoctoral fellowship held at the University
of Helsinki.
Limnology is the study of lakes and rivers, so Finland with its
188,000 lakes has to be some kind of paradise for a limnologist!
My own research interests include fundamental issues such as food
web structure in lakes and the biogeochemical cycling of key chemical elements. I am
also concerned with how this knowledge can
be used to manage lakes and rivers and to
improve water quality.
Much of my recent research has utilised Stable Isotope Analysis (SIA) to address these
issues, and one of my aims at Jyväskylä is to
establish a facility offering this technique.
SIA is an exciting development in ecological
and environmental research, where the range
of applications is increasing all the time.
Carbon SIA has proved effective as a means
of detecting and quantifying the different
food sources used by organisms in nature. I
have used this approach to show that almost
half the animal production in Loch Ness,
Scotland, is actually sustained by organic
matter washed into the lake from the surrounding land. Such findings challenge conventional views of how lake ecosystems operate. They also have important implications for lake management,
since the transport of organic matter from catchment to lake is
sensitive to changes in climate and land use. Nitrogen SIA has
been used effectively to determine the trophic position of organisms within food webs. This makes the technique valuable for
investigating food web structure in lakes and how that might be
altered by, for example, selective fishing. SIA has also been used
effectively to trace the impact of pollutants on lake and estuary
ecosystems.
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STOKASTIIKAN JA ANALYYSIN RAJAMAILLA
Matemaattisessa analyysissä on jo 1970-luvulta lähtien sovellettu stokastisia menetelmiä eräiden kysymysten yhteydessä.
Muun muassa harmonisessa analyysissä on useita syvällisiä
tuloksia, joiden ratkaisu perustuu stokastiseen analyysiin.
Useimmat mainituista tuloksista on myöhemmin todistettu
myös ilman stokastiikan apua, mutta stokastiikkaan pohjaavat
argumentit jääneet pysyvästi osaksi analyysiä. Tästä ovat esimerkkeinä mm. erilaiset martingaali- ja pysäytyshetkitekniikat harmonisessa analyysissä.
Viime vuosina analyysin ja stokastiikan vuorovaikutus on edelleen
voimistunut, ja yhä keskeisemmälle sijalle ovat nousemassa tutkimuskohteet, joissa stokastiikka ja analyysi ovat kumpikin elimellisesti mukana jo kysymyksenasettelussa. Yksi syy tähän on makroskooppisten ilmiöiden tulkinta satunnaisten mikromaailman tapahtumien yhteisvaikutuksena — tällä lähestymistavalla on toki puolentoista vuosisadan perinne tilastollisessa fysiikassa. Äskettäin
Schramm ja Smirnov todistivat tarkasti perkolaation konformiinvarianttisuuden, mikä oli ennustettu konformisessa kvanttikenttäteoriassa. Klassinen funktioteoria oli keskeisessä osassa heidän
ratkaisussaan.
Myös oma tutkimukseni on suuntautumassa kysymyksiin, joissa
stokastiikka on olennaisessa roolissa, ja oma enemmän matemaattiseen analyysiin pohjaava taustani on hyödyksi. Esimerkkinä tästä
on inversioteoriaan kuuluva työ, jossa tutkin sirontaa satunnaisista potentiaaleista. Tällöin potentiaalin satunnaisuus kuvaa aineen
mikrorakennetta, ja tehtävänä on tutkia tätä mikrorakennetta ratkaisemalla potentiaalin kovarianssistruktuuri mittauksista käsin.
Useat muutkin mielenkiinnon kohteeni liittyvät stokastiikkaan,
kuten satunnaisten osittaisdifferentiaaliyhtälöiden tutkimus sekä
Markov chain Monte Carlo -menetelmien kehittäminen. Työni käsittelee lisäksi harmonista ja geometrista analyysiä sekä funktionaalianalyysiä, joten voisin ehkä parhaiten kuvata ammatillista profiiliani ilmaisulla matemaattinen sekatyömies.

ON THE BORDERLINE BETWEEN ANALYSIS AND
STOCHASTICS
Stochastic methods have been applied in mathematical analysis for long time. For example, in harmonic analysis there are
many results proven for the first time by stochastic methods,
and certain concepts from probability, like martingales and
stopping times belong now to the permanent vocabulary of a
harmonic analyst. The relationship between analysis and
stochastics has deepened in last years, and many important
research topics are nowadays both probabilistic and analytic
by nature.
My own research is also converging to questions where stochastic
is involved, and I can make use of my analysis related background.
As an example, lately I have studied scattering from random
potentials. In this question one tries to determine the leading
covariance structure of the potential from measurements, which in
certain applications can be seen as a model for the microstructure
of a material. My work on Markov chain Monte Carlo methods and
stochastic partial differential equations is also connected with
stochastics. Other research interests include harmonic, geometric
and functional analysis.

Eero Saksman nimitettiin matematiikan professoriksi 1.8.2002 alkaen. Hän toimi sitä ennen
matematiikan professorina Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.
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SUPRAJUOKSEVA HELIUM
Nestemäisen heliumin (4He) kiehumispiste on 4 K (Kelviniä),
eli noin –269 oC. Kun nesteen lämpötila laskee niin on kokeellisesti havaittu, että 2 K lämpötilassa tapahtuu faasitransitio.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kvanttimekaaniset ilmiöt tulevat vallitseviksi eikä nestettä voida kuvata klassisen
mekaniikan mukaan. Tästä johtuen nestemäinen helium ei
kiinteydy edes absoluuttisessa nollapisteessä.
Suprajuoksevan heliumin äärettömästä lämmönjohtokyvystä on
seurauksena, että kemialliset reaktiot noudattavat hyvin tarkasti
minimienergia reaktiopolkua. Tämä luo mahdollisuuksia syntetoida
uusia molekyylejä sekä kontrolloida reaktion kulkua tehokkaasti
esimerkiksi ulkoisen sähkökentän avulla. Suprajuoksevan heliumin
aiheuttama häiriö molekyylin spektroskooppisiin ominaisuuksiin
on pieni, jolloin spektrien tulkinnassa nestevuorovaikutusta ei
välttämättä tarvitse huomioida. Jos nestevuorovaikutus kuitenkin
analysoidaan tarkasti, niin saadaan tietoa suprajuoksevan nesteen
ominaisuuksista. Esimerkkinä voidaan mainita mm. molekyylimittakaavassa toimiva nestemäisen heliumin viskosimetri.
Suprajuokseva helium on ns. kvanttineste, eli alhaisissa lämpötiloissa sen käyttäytymistä voidaan kuvata ainoastaan kvanttimekaniikan avulla. Supranesteen dynaamiikkaa voidaan useissa tapauksissa mallittaa ns. ajasta riippuvalla tiheysfunktionaaliteorialla.
Mallin avulla voidaan mm. karakterisoida aaltopakettien dynamiikkaa lineaarisella ja epälineaarisella alueella. Jälkimmäisessa tapauksessa puhutaan usein shokkiaalloista. Aaltojen tuottamiseen
voidaan käyttää esimerkiksi nesteeseen liuotettua molekyyliä,
joka viritetään optisesti elektronisesti virittyneelle tilalle.
Tutkimukseni painottuu tällä hetkellä sekä kokeelliseen että teoreettiseen työhön, jonka avulla selvitetään fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä suprajuoksevassa heliumissa.

SUPERFLUID HELIUM
Boiling point of liquid helium (4He) is 4 K, which corresponds
to –269 oC. When temperature of the liquid is further decreased, a phase transition is observed to occur around 2 K. In
practice this means that quantum mechanics begins to dominate and classical mechanics fails completely to model the
liquid. For this reason liquid helium does not freeze even at 0
K.
As the superfluid exhibits infinite thermal conduction, chemical
reactions follow strictly the minimum energy reaction path in the
liquid. This provides a novel way of synthesizing new chemical
species as well as to control chemical reactions using, for example,
external electric fields. Perturbation on spectroscopic observables
induced by the liquid is minimal in most cases, which means that
this interaction may be neglected. If, however, this interaction is
analyzed carefully it will provide detailed information on the
properties of the superfluid. An example of such analysis is provided by the molecular scale determination of liquid helium viscosity.
Superfluid helium is classified as a quantum liquid because its
properties at low temperatures can only be predicted by quantum
mechanics. In most cases dynamics of the superfluid can be
modeled by time dependent density functional theory. This theory
can describe, for example, wave packet dynamics in both linear
and non-linear regimes. In the latter case the packets are called
shock waves. These waves can be generated, for example, by
optical excitation of molecular centers that have been solvated in
the liquid.
At present my research is concentrated on experimental as well as
theoretical work on both physical and chemical aspects of superfluid helium.

Jussi Eloranta nimitettiin kemian professoriksi 1.8.2002 alkaen.
Jussi Elroranta was nominated to the Professorship in Chemistry starting 1.8.2002.

26

TUTKIJANKOULUTUS
Tiedekunnan tutkijankoulutus keskittyy kolmeentoista tutkijakouluun, joista kaksitoista on valtakunnallista ja kolme Jyväskylän yliopiston koordinoimaa. Tohtorin tutkintoja tiedekunnassa suoritettiin vuonna 2002 yhteensä 28. Tohtorikoulutuksen merkitys on kasvanut sitä mukaa, kun yritykset ovat
lisänneet omia panostuksiaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tiedekunnan tutkijankoulutus on keskittynyt niille
aloille, joissa tutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista. Se
takaa tutkijankoulutettaville ja sitä kautta myös yrityksille
viimeisimmän tutkimustiedon.
Tutkijakouluissa teki vuonna 2002 tutkimustyötä yhteensä 156
päätoimista tutkijankoulutettavaa. Tutkijankoulutuspaikoista 39
oli opetusministeriön rahoittamia 13 tohtoriopiskelijan työskennellessä yliopiston rehtorin myöntämän rahoituksen turvin. Kaksi
kolmasosaa tutkijankoulutettavista teki jatko-opintojaan Suomen
Akatemian, TEKESin, yksityisten säätiöiden, yritysten ja tutkimuslaitosten rahoittamissa tutkimushankkeissa. Assistentteina väitöskirjaa teki 29 henkilöä. Lisäksi 50-60 tohtoriopiskelijaa teki
väitöskirjatyötään apurahojen turvin, yleensä oman toimensa
ohella. Tohtorin tutkinnoille asetettuun tavoitteeseen (45 tutkintoa vuodessa) nähden tiedekuntaan tarvitaan 40-50 päätoimista
tutkijankoulutuspaikkaa lisää.
Luonnontieteiden tutkimus on kansainvälistä, samoin asiantuntija-, tutkimus- ja tuotekehitystehtävät kansainvälisissä yrityksissä,
julkisessa hallinnossa ja järjestöissä. Siksi tiedekunnassa pidetään
tärkeänä, että tutkijankoulutettavat tottuvat jo tohtorikoulutusvaiheessa työskentelemään yhteistyössä, liikkumaan yli rajojen ja
verkottumaan. Siihen taas valtakunnalliset tutkijakoulut, kansainvälinen kesäkoulu ja kansainväliset tutkimusryhmät tarjoavat
ihanteellisen ympäristön.

GRADUATE SCHOOLS AND PHD TRAINING
PhD training in the Faculty is concentrated in 13 graduate
schools, 12 of which are nationwide and three are coordinated
by the University of Jyväskylä. 28 doctoral degrees were awarded in the Faculty in 2002. The importance of PhD training in
science and related areas is increasing parallel to research and
development investments by society and international companies. The PhD training in the Faculty is concentrated on the
strong research areas in the departments. This means that
society and the companies employing Faculty’s PhDs will always obtain the latest knowledge.
In the graduate schools there are 156 full time doctoral students,
39 of whom obtained funding from the Ministry of Education and
13 from the Rector of the University. Two thirds of the doctors
graduate from research projects funded by the Academy of Finland,
National Technology Agency (TEKES), private foundations and
companies. In addition, there are 29 research associates in the
departments with the responsibility of making research for their
PhD degrees. Considering the large number (45) of PhD degrees
the Faculty is supposed to award annually, there is a need for an
extra 40-50 full-time positions for doctoral students.
In the nationwide graduate schools and international projects the
PhD students gain experience of working in international networks. In the joint programmes with companies the PhD students
become familiar with real life problems. An important part of the
PhD training is offered by the Jyväskylä Summer School with a
multidisciplinary programme, visiting professors and international
atmosphere.

Tohtorikoulutuksen merkitys matemaattis-luonnontieteellisellä
alalla on kasvanut sitä mukaa, kun yritykset ovat lisänneet omia
panostuksiaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Kysymys on siitä, että yritykset ja tutkimuslaitokset tarvitsevat kehitysprojektien vetäjiksi uusimmilla tutkimustiedoilla varustettuja, projektityöhön ja kansainvälisessä ympäristössä työskentelemään tottuneita asiantuntijoita. Tiedekunnassa pidetään tärkeänä tutkimusja tutkijankoulutusyhteistyön kehittämistä ja laajentamista yritysten ja muiden tutkimuslaitosten kanssa.

TUTKIJAKOULUT • GRADUATE SCHOOLS
Bioinformatiikka ja biorakenteet –tutkijakoulu (ÅA, TY, VTT, HY, TaY, KY, JoY, JY,
Hormos, Juvantia, Pharma, BioTie Therapies, OrionFatman Bioinformation, Tromsö
Univ.)
Biologiset vuorovaikutukset -tutkijakoulu (TY, JoY, JY, KY, OY, ÅA, RKTL)
Bio-orgaanisen kemian ja lääkeainekemian tutkijakoulu (TY, JY, ÅA. JoY, KY, TTKK, TKK,
VTT, Wallac Oy)
COMAS-tutkijakoulu * Graduate School in Computing and Mathematical Sciences (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)

Hiukkas- ja ydinfysiikan tutkijankoulutusohjelma * Graduate School in Particle and
Nuclear Physics (JY, HY, OY, TY, ÅA, HIP)
International Ph.D. Programme in Pulp and Paper Science and Technology (TKK, TTKK,
LTKK, OY, ÅA, JY, HY)
Laskennallisen kemian ja molekyylispektroskopian tutkijakoulu * Graduate School in
Computational Chemistry and Molecular Spectroscopy (HY, JY, OY, ÅA)
Laskennallisen virtausdynamiikan tutkijakoulu * Graduate School in Computational Fluid
Dynamics (TKK, TTKK, LTKK, JY, ÅA)
Materiaalifysiikan tutkijakoulu * Graduate School in Material Physics (TKK, HIP, HY, JY,
OY, TY, TTKK)
Matemaatisen analyysin ja sen sovellusten tutkijakoulu * Graduate School in
Mathematical Analysis and its Applications (HY, JY, JoY, OY, TKK)
Stokastiikan tutkijakoulu * Graduate School in Stochastics (TY, HY, VTT, JoY, JY)
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NANOTIETEET KANSAINVÄLISESSÄ KESÄKOULUSSA
NANOSCIENCE IN THE JYVÄSKYLÄ SUMMER SCHOOL
The Jyväskylä Summer School offers courses in various fields
of science for advanced undergraduate students, graduate students and post-docs with an aim towards encouraging interdisciplinary study.
Jyväskylä Summer School was organized for the 12th time in
August 2002 (12.-30.8.). A Total of 15 courses were organized and
alltogether 280 participants from 41 different countries attended
the courses. In addition to Finnish students (141 participants)
biggest nationalities were Ukrainians (29 participants), Germans
(12 participants), Italians (10 participants) and Russians (10
participants).
Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu tarjoaa kursseja eri
luonnontieteellisten tieteenalojen sekä informaatioteknologian/ tietojenkäsittelyn opiskelijoille ja tutkijoille. Samanaikaisesti järjestettävät eri alojen kurssit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden monitieteisille opinnoille ja tutkijoiden
kansainväliselle vuorovaikutukselle.
Kesäkoulu järjestettiin elokuussa 2002 12. kerran (12.-30.8.).
Koulun 15 kurssille osallistui 280 opiskelijaa 41 eri maasta. Suomalaisten opiskelijoiden lisäksi (141) suurimmat kansallisuusryhmät tulivat Ukrainasta (29), Saksasta (12), Italiasta (10) ja
Venäjältä (10). Kursseilla luennoi 28 luennoitsijaa kahdeksasta eri
maasta.
Vuoden 2002 kesäkoulun teemana olivat ”Nanotieteet”. Teeman
mukaisesti osa kesäkoulun kursseista liittyi nanotieteisiin.
Kesäkoulun opiskelijamäärä on vakiintunut 200-300 opiskelijan
tasolle ja opiskelijapalaute on ollut erittäin myönteistä. Koulun
korkeatasoinen kurssitarjonta ja kansainvälinen, nuorekas ilmapiiri ovat vakiinnuttaneet sen aseman suosittuna eurooppalaisten
luonnontieteiden opiskelijoiden koulutusfoorumina. Kesäkoulun
järjestämisestä vastasi toimikunta, jonka puheenjohtaja oli professori Kari Rissanen.

A Focus area of the 12th Jyväskylä Summer School was “Nanoscience”. In support of this theme, Nanoscience-related courses were
arranged.
The annual number of participants has settled in the range of 200300, and the response from the students has been very positive.
The high academic standards of the courses and the international,
youthful atmosphere have established the Summer School’s status
as a popular educational forum for European graduate students in
the natural sciences. The Organizing Committee of the 12th
Jyväskylä Summer School was chaired by professor Kari Rissanen
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“MILLOIN fN(x)=g(x)?”
Matematiikan ja tilastotieteen laitos jakaa vuosittain tunnustuspalkintoja ansiokkaille laitoksessa valmistuneille pro gradu -tutkielmille. Palkinnon saa yksi matematiikan, yksi tilastotieteen ja yksi opettajalinjan gradu. Vuonna 2002 matematiikan yleisen linjan palkinnon sai Tapani Tolosen tutkielma
“Milloin ƒN(x)=g(x)?”

“WHEN IS ƒN(x)=g(x)? ”
In the year 2002 the Department of Mathematics and Statistics gave the Master’s Thesis Award in general mathematics to
the thesis “When is ƒN(x)=g(x)?” by Tapani Tolonen.

Tutkielmassa ratkotaan kysymystä, milloin annetulla funktiolla g :
E -> E ja luvulla N on olemassa N:s iteratiivinen juuri, eli funktio
ƒ : E -> E, jolle ƒn (x)=g(x). Potenssi ƒn tarkoittaa funktion N:ttä
iteraattia eli funktiota ƒ o ƒ oL o ƒ, missä symboli ƒ esiintyy N
kertaa.

The thesis gives conditions for the existence of a solution ƒ : E ->
E of the functional equation ƒn (x)=g(x) for a given function g : E
-> E and integer N. The power notation ƒn means the N th iterate
of ƒ, that is the function ƒ o ƒ oL o ƒ, where ƒ occurs N times. If
ƒ satisfies the equation for every x E , it is an Nth iterative root of
g.

Tutkielmassa yleistettiin Rufus Isaacsin vuonna 1950 antama ehto
iteratiivisen neliöjuuren (tapaus N=2) olemasssaololle. Gisela Zimmermann oli tosin yleistänyt tuloksen jo vuonna 1978. Isaacsin
ratkaisu perustuu siihen, että funktio ƒ etsitään sopivissa joukon
E paloissa, nimittäin funktion g niin sanottujen ratojen joukoissa.
Tuollaista ratojen joukkoa kutsutaan N-liitettäväksi, jos funktion g
rajoittumalla joukkoon on N:s iteratiivinen juuri, joka koostuu
yhdestä radasta. Alkuperäinen ongelma yksinkertaistuu siis siihen,
että luonnehditaan N-liitettäviä ratajoukkoja. Se on helppoa, sillä
radat ovat N-liitettävissä suurin piirtein silloin, kun ne näyttävät
samanlaisilta.

The author generalizes the solution in the case N=2 published by
Rufus Isaacs in 1950. The method was the following: Instead of
looking immediately for a general solution in the whole set E, the
set is partitioned into suitable subsets in which the solution is
easily found. Those suitable parts consist of so called (grand)
orbits of function g. Such a set of orbits is called N-joinable if g
has a one-orbit Nth root in that set. In order to answer the
original question, it suffices thus to give conditions for N-joinability for sets of orbits. This is easy because orbits are N-joinable if
they are structurally almost identical.

Tuloksen heikkous ja vahvuus on siinä, että se pätee kaikille
funktioille g mistä tahansa joukosta E itselleen. Funktiolta g
täytyy vaatia paljon, koska siitä tiedetään niin vähän. Yleisten
funktioiden tarkastelun mahdollistaa juuri radan käsite, joka ikään
kuin asettaa kaikki funktiot samalle viivalle.

The weakness and strength of the obtained result are in its
generality. It is valid for all functions g and for all sets E, but on
the other hand the condition for g is rather complicated because
only very little is assumed of it.

Kaksi funktion g rataa (yhtenäinen viiva) ja
niitä yhdistävä funktion f rata (katkoviiva).
Tässä f on funktion g neljäs iteratiivinen
juuri:fN(x)=g(x)?, eli hyppäämällä neljä kertaa
katkoviivaa pitkin päätyy samaan pisteeseen
kuin hyppäämällä kerran yhtenäistä viivaa
pitkin.
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VÄITÖSKIRJA JÄTTEIDEN KASVIHUONEKAASU- JA
VESISTÖPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ
Väitöstyössäni tutkittiin yhdyskuntien tuottamien jätteiden aiheuttamia päästöjä ja sitä, miten nykyiset ja lähivuosina käyttöön
otettavat jätteiden käsittelymenetelmät ja kaatopaikan operointitavat vaikuttavat keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä jätteiden
kaatopaikkasijoituksesta aiheutuviin kasvihuonekaasu- ja vesipäästöihin. Tutkimustyössä laboratoriokokeilla simuloitiin erilaisten biologisten käsittelyiden sekä kaatopaikassa eri operointia
seuraavien olosuhdetekijöiden vaikutuksia eri yhdyskuntajätejakeiden biohajoamiseen. Tutkitut käsittelymenetelmät sisälsivät
jätteiden syntypaikkalajittelun, laitosmaisen mekaanisen erottelun sekä lajittelussa muodostuneiden jätejakeiden ilmastuksen.
Kaatopaikkaoperointimenetelmät sisälsivät jätteen kosteuden vaikutuksen, kaatopaikkaveden kierrätyksen yhdistettynä pH:n säätöön sekä jätteen esikastelun ennen läjitystä. Kokeet tehtiin
laboratoriomittakaavan lysimetreissä. Lisäksi työssä kehitettiin
edullista ja kylmään ilmastoon soveltuvaa kaatopaikkaveden typenpoistomenetelmää.
Yhdyskuntajätteiden kaatopaikoilta muodostuvia kasvihuonekaasu- sekä typpipäästöjä voidaan vähentää sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä yhdyskuntajätteen esikäsittelyllä ja kaatopaikkajätteen stabiloimiseen tähtäävällä kaatopaikkaoperoinnilla. Esikäsittelyssä tulee huomioida käsiteltävien yhdyskuntajätteiden ominaisuudet sekä käsittelyn vaikutukset jätteen ominaisuuksiin. Jätteen biologiseen stabiloitumiseen voidaan päästä, mikäli kaatopaikkaoperoinnissa huomioidaan jätteen koostumuksen lisäksi jätteen biohajoamiseen vaikuttavat biologiset ja fysikaalis-kemialliset tekijät. Nämä tulokset ovat ja tulevat lähivuosina olemaan
erityisen merkittäviä vähennettäessä jätehuollon aiheuttamia kasvihuonekaasu- ja vesistöpäästöjä sekä kehitettäessä jätehuoltoa
kestävän kehityksen mukaiseksi.

RESEARCH STUDIES ON REDUCTION OF GREENHOUSE
GAS AND WATER EMISSIONS OF WASTE DISPOSAL
My research focused on reduction of emissions produced from
present practice of municipal solid waste disposal as well as the
effect of waste pre-treatment methods on greenhouse gas and
water emissions of waste disposal applied presently and in the
future. The effects on biodegradation of the waste by the pretreatment methods as well as the effects of various prevailing
conditions resulting from landfill operations were simulated by
laboratory lysimeters and in batch reactors. The main objective of
my work was to find out the effect of waste pretreatment and
waste characteristics as well as landfill operation procedures on
reduction of the methane and nitrogen emissions from municipal
solid waste (MSW) landfills. The pre-treatment studies comprised
source-separation of putrescible fraction and other recyclable
materials and also mechanical separation as well as aeration of
waste fractions. The studied landfill operation methods included
moisture adjustment and recirculation of leachate that was combined with pH adjustment. Also, initial wetting of the waste prior
to disposal was tested. Additionally, a low-cost method was developed for nitrogen removal from landfill leachate and its applicability was demonstrated in colder climates.
The studies showed that short and long-term emissions can be
controlled by landfill operation as well as by waste pre-treatment,
if the characteristics of the MSW and the effects of waste pretreatment on it as well as the biological and the physical-chemical
parameters affecting its degradation during landfill operation are
taken into account. According to the outcome of the research, an
effective separation and biological treatment of putrescibles is
important in minimising the emission potential of MSW. The
controlled access of water and/or leachate can be recommended
during the post-closure operation of a landfill. Also, rapid methanation of MSW by controlling waste moisture and inoculation
seems to be the key to achieve low emissions in modern landfills.
These are especially worth of considering, because the main tasks
of waste management should be low emission waste treatment and
disposal that should comply principles of sustainable development.

yliopistosta Englannista pääaineena jätehuolto ja 1997 hän valmistui filosofian
maisteriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineena ympäristötiede ja -teknologia.
Gradutyön aiheena oli metsäteollisuuden lietteiden kompostointi. Jokela on
työskennellyt tutkijana Jyväskylän yliopistossa vuosina 1997-1998. Tutkimusta hän
jatkoi Jyväskylän yliopistossa EnSTe-tutkijakoulun tutkijaopiskelijana vuosina 19992002. Väitöstyön on ohjannut ympäristötieteiden professori Jukka Rintala.

Jari Jokela on syntynyt Lapualla 18.09.1966. Hän on kirjoittanut ylioppilaaksi Lapuan
lukiosta 1985 ja valmistunut yhdyskuntatekniikan insinööriksi Wärtsilän teknillisestä
oppilaitoksesta 1993 sekä valmistunut Tampereen Ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan jatkolinjalta 1994. 1995 hän valmistui Master of Scienceksi Sunderlandin

Jari Jokela on siirtynyt Metener Oy:n toimitusjohtajaksi, jossa hän on myös osakkaana.
Yritys toimii Jyväskylässä. Metener Oy on biokaasuteknologiaan erikoistunut konsulttija insinööritoimisto ja asiakkaita ovat maatilat, kunnat ja elintarviketeollisuus.
Tuotteena on biokaasulaitos sekä sen laitteet kuten biokaasuaggregaatti sekä jatkossa
biokaasunpuhdistinlaite, jolla biokaasua ja kaatopaikkakaasua saadaan myös
autokäyttöön.
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VÄISÄLÄ-PALKINTO TERO KILPELÄISELLE
Suomalainen Tiedeakatemia myönsi vuoden
2002 Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston
palkinnon professori Tero Kilpeläiselle tunnustukseksi hänen tieteellisistä ansioistaan
matematiikan tutkimuksen alalla. Kyseinen
palkinto jaettiin nyt kolmatta kertaa ja se
voidaan vuosittain myöntää 1-3 uransa aktiivivaiheessa olevalle etevälle tutkijalle.
Kilpeläisen tutkimusryhmän työ kohdistuu
pääasiassa epälineaarisiin differentiaaliyhtälöihin. Monien fysiikan ilmiöiden matemaattinen mallinnus johtaa osittaisdifferentiaaliyhtälöihin; esimerkiksi tarkasteltaessa hiukkasta
sähkökentässä johdutaan klassisessa fysiikassa
tutkimaan ns. Laplacen differentiaalioperaattoria ja muita senkaltaisia lineaarisia osittaisdifferentiaaliyhtälöitä.
Koska luonnonilmiöt eivät kuitenkaan kasaudu
suoraviivaisesti, täytyy matemaattisia malleja tarkentaa. Tämä
johtaa epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden tutkimiseen. 1970-luvun lopulla professori Olli Martion koulukunta alkoi
systemaattisesti kehittää epälineaarisille yhtälöille potentiaaliteoriaa, jonka mallina toimi lineaarinen teoria. Valittu yhtälöluokka oli osoittautunut tarpeelliseksi kvasikonformisten kuvausten
teoriassa.
Vastavuoroisesti kuvausten teoriaa voitiin hyödyntää potentiaaliteoriassa. Kilpeläisen tutkimustyö on kohdistunut epälineaarisen
potentiaaliteorian kehittämiseen. Merkittävimpinä saavutuksina
mainittakoon seuraavat: Kilpeläisen ryhmä onnistui karakterisoimaan ne alueet, joiden reunalta funktiot voidaan aina jatkaa ao.
yhtälön ratkaisuksi alueen sisälle. He myös löysivät yhtälöiden
ratkaisujen ja mittojen potentiaaleille yhteyden, joka yleistää
klassisen fysiikan ilmiön, missä sähköpotentiaali toteuttaa tietyn
differentiaaliyhtälön.
Kilpeläisen tutkimus on matemaattista perustutkimusta, minkä
sovellutukset ovat toistaiseksi löytyneet lähinnä matematiikan
sisältä. Menetelmiä voidaan hyödyntää mm. osittaisdifferentiaaliyhtälöitä ja kvasikonformisia kuvauksia tutkittaessa. Osaa Kilpeläisen kehittämistä menetelmistä on käytetty myös optimaalisen
muodon ongelmissa.
Tutkimusryhmällä on aktiiviset kansainväliset yhteydet. Kilpeläinen piti elokuussa 2002 kutsutun katsausesitelmän nelivuosittaisessa matemaatikkojen maailmankongressissa. Ryhmässä on parhaillaan tekeillä kaksi väitöskirjaa.

VÄISÄLÄ PRIZE TO
TERO KILPELÄINEN
Tero Kilpeläinen was awarded the third
Väisälä prize in Mathematics by the Finnish Academy of Science and Letters. This
prize is awarded annually to 1-3 prominent active researchers in Mathematics,
Physics, Meteorolgy, Geophysics, or Astronomy.
The research of the group lead by Kilpeläinen concerns nonlinear partial differential
equations. Classically mathematical models
of natural phenomena have been built with
linear equations. However, phenomena are
nonlinear in general. Then it is necessary to
use nonlinear equations in modeling.
Kilpeläinen’s reserch mainly focuses on nonlinear potential theory, which is a theory that generalizes issues of
classical potential theory, but linear equations are replaced with
certain nonlinear ones. The group of equations considered preserves many features of linear theories, also the close connection
between mappings and harmonic functions.
This ties up the research with the traditional topic, the theory of
functions, of the Finnish mathematical community. The most
important results of the group are: the characterization of boundary regularity for the Dirichlet problem, and connection between
supersolutions and potentials of the measures which represent the
differential operators.
Kilpeläinen’s work is basic research. The developed methods have
been applied within mathematics, to problems in PDE and quasiconformal mappings.
The group has active international collaboration. Kilpeläinen delivered an invited survey lecture in the quadrannual International
Congress of Mathematicians in 2002. There are currently two
doctoral students in the group.
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LENTÄVÄ LÄHTÖ FYSIIKKAAN
Fysiikan laitoksella on äskettäin kehitetty uusi ‘Johdatus moderniin fysiikkaan’, tuttavallisemmalta nimeltään ‘Lentävä
lähtö’. Kurssi on osa kehitystyötä, jossa pyritään tutustuttamaan opiskelijat laitokseen, lisäämään opiskelijoiden tietoisuutta fyysikoille tarjolla olevista mahdollisuuksista sekä parantamaan opintojen etenemisen seurantaa ja motivaatiota.
Kaksiviikkoisen intensiivikurssin aikana uudet opiskelijat viettävät
suurimman osan ajastaan laitoksella, oppien fysiikan uusimmasta
tutkimuksesta ja sen sovelluksista, tutustuvat henkilökuntaan ja
toisiinsa, ja oppivat työskentelemään yhdessä pienryhmissä. Kurssin järjestelyihin on osallistunut kolmisenkymmentä henkilökunnan jäsentä, professoreista assistentteihin ja vieraileviin ulkomaalaisiin tutkijoihin.
Myös muita fysiikan kursseja on viime vuosina viety lähemmäs
opiskelijoita lisäämällä pienryhmätyöskentelyä, kokeellisia demonstraatioita ja esimerkkejä fysiikan teollisista ja muista käytännön sovelluksista opintojen kaikissa vaiheissa. Oleellinen osa opetuksenkehitystoimintaa on ollut paikantaa opiskelun ongelmakohdat ja fysiikan erityispiirteet oppiaineena.
Lentävän lähdön ja muiden samansuuntaisten toimien vaikutus on
ollut hyvin positiivinen, mukaanlukien nuorten opiskelijoiden keskeyttämisten väheneminen. Korkeakoulujen arviointineuvosto on
äskettäin esittänyt Fysiikan laitosta kansalliseksi opetuksen laatuyksiköksi.

FLYING START IN PHYSICS
At the Physics department we have developed a new course
‘Introduction to modern physics’, also called the ‘Flying start’.
This course is a part of the department efforts to develop
students’ knowledge of the local faculty, awareness of professional opportunities available for physicists, control of the
progress of studies and motivation.
During the two-week crash course first-year students spend most
of their time at the department, learn about the ideas and
applications of the most recent research, get to know the personnel and each other, and learn to work together in small groups.
Around 30 staff members, including professors, assistants and and
foreign visiting researchers, are involved in teaching and the
practical arrangements of the ‘Flying start’.
Also other physics courses have been taken closer to the students
by promoting team work, by increasing experimental demonstrations and examples related to current research as well as industrial
and other practical applications at all stages of physics studies. A
crucial part of this work has been locating the reasons for problems encountered by young students and the special features of
physics as the main subject of studies.
The effect of the Flying start and related developments has been
very positive, including reduction of the number of students
quitting the studies. Physics department has recently been recognized by the Finnish Higher Education Evaluation Council as one of
the high-quality education units in Finland.
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KEMISTIKSI, OPETTAJAKSI TAI TUTKIJAKSI
– UNELMISTA TODEKSI
Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan hakee joka
vuosi noin 1400 nuorta, joiden tavoitteena on valmistua filosofian maisteriksi bio- ja ympäristötieteistä, fysiikan, kemian
tai matematiikan alalta tai tilastotieteestä. Hakijoiden joukossa on sekä uusia ylioppilaita että IB-tutkinnon suorittaneita, ammatillisen tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon
suorittaneita, avoimen yliopiston opintoja suorittaneita ja
ulkomailla kouluopintonsa suorittaneita. Paitsi ylioppilastutkinto-, lukio- tai valintakoemenestyksen perusteella tiedekuntaan hyväksytään opiskelijoita myös matematiikan ja
luonnontieteen kilpailumenestyksen perusteella.
Valtakunnallisen biologian yhteisvalinnan kautta biologian alalle
valittujen opiskelijoiden ensimmäinen lukuvuosi koostuu kaikille
yhteisistä biologian opinnoista sekä esimerkiksi kemian ja tilastotieteen sivuaineopinnoista. Ensimmäisen opiskeluvuotensa keväällä opiskelijat valitsevat pääaineekseen ekologian ja ympäristönhoidon, kalabiologian ja kalatalouden, limnologian ja hydrobiologian, molekyylibiologian, solubiologian tai ympäristötieteet.
Opiskelija voi myös valmistua biologian aineenopettajaksi.
Vesien luonnonvarojen erillisvalinnan kautta hyväksytään opiskelijoita kalabiologian ja kalatalouden sekä limnologian ja hydrobiologian pääaineeseen. Biologisten perusvalmiuksien lisäksi kalabiologian ja kalatalouden opiskelijat saavat kattavan käsityksen erilaisten vesiekosysteemien rakenteesta ja toiminnasta sekä kalabiologian ja -talouden menetelmistä. Limnologian ja hydrobiologian opiskelijat perehtyvät sisävesiin liittyviin biologisiin, fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin, ilmiöihin ja toimintoihin sekä
niiden välisiin vuorovaikutuksiin. Opetuksessa painotetaan samalla vesistöjen suojelua ja kestävää käyttöä.
Ympäristötieteiden erillisvalinnan kautta hyväksytyt opiskelijat
suorittavat opintojensa aluksi yhteiset monitieteiset ympäristötieteiden perus- ja aineopinnot. Toisen opiskeluvuotensa syksyllä
he valitsevat syventävien opintojensa linjaksi joko ympäristöanalytiikan ja ekotoksikologian, ympäristöteknologian tai ympäristövaikutusten arvioimisen ja hallinnan. Ympäristötieteissä painotetaan kestävää kehitystä, ja maan, veden ja ilman kuormituskysymyksiä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti.

Jyväskylän ja Kuopion yliopisto ovat sopineet lääkeainekemian
koulutusyhteistyöstä, jossa yhdistetään luonnontieteellinen ja
farmaseuttinen osaaminen.
Matematiikan alalle ja tilastotieteeseen valitut opiskelijat voivat
suunnata opintojaan yleiseen matematiikkaan, stokastiikkaan,
matemaattiseen mallintamiseen tai tilastotieteeseen tai hakea
matematiikan aineenopettajankoulutukseen tai matemaattisen
biologian ohjelmaan.
Tiedekunta panostaa määrätietoisesti opettajankoulutuksen kehittämiseen: Opiskelija voi hakea fysiikan ja matematiikan opettajankoulutukseen jo suoraan alalle hakiessaan, kauan odotettu biologian opettajankoulutus käynnistyi vuonna 2002, kemian aineenopettajia valmistuu jatkuvasti hyvin runsaasti. Lisäksi tiedekunta
toteuttaa yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan ja avoimen yliopiston kanssa kolmivuotista opettajien muunto- ja pätevöittämiskoulutusta. Koulutus on arvioitu toimivaksi aineenopettajien
koulutusmuodoksi, ja opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa
koulutukseen.

Valmistuneiden sijoittuminen työelämään fysiikassa 1995–2000
Employment of graduates in physics 1995–2000
2% 2%
23%
48%

25%
Tutkimus ja tuotekehitys • Research an development
Opetustehtävät • Teaching
Jatkokoulutus • Graduate education
Äitiysloma, varusmiespalvelu • Maternity leave, military service
Työtön • Unemployed

Fysiikan alalle valitut opiskelijat suorittavat kaikille yhteiset fysiikan perusopinnot. He valitsevat pääaineensa myöhemmin opintojensa kuluessa kiinnostuksensa ja kurssivalintojensa mukaan. Tarjolla on monipuolinen valikoima erikoistumisvaihtoehtoja, mm.
elektroniikka, hiukkasfysiikka ja kosmologia, kiihdytinfysiikka,
materiaalifysiikka ja ydinfysiikka.
Kemian alan koulutus jakaantuu kemistin ja aineenopettajan koulutukseen. Alalle hyväksytyt opiskelijat valitsevat pääaineensa
opiskelun edetessä oman kiinnostuksensa mukaan. Kemia tarjoaa
monipuolisesti mahdollisuuksia käytännön laboratoriotyöstä matemaattista lahjakkuutta vaativaan teoreettiseen työhön. Lisäksi

Teollisuuden ja tutkimuslaitosten merkitys fysiikassa valmistuneiden työllistäjänä on
kasvanut voimakkaasti 1990-luvulla yritysten panostaessa yhä enemmän tutkimukseen ja
tuotekehitykseen. Joka neljäs valmistuneista jatkaa tutkinnon suoritettuaan opiskelua
tohtorin tutkintoa varten.
More phycsics graduates are employed by companies and research departments as a
consequence of growth of investments in research and development. One fourth of graduates
continue their studies at the aim of PhD degree. (Leskinen, 2000, http://www.phys.jyu.fi/
info/sijoittuminen.html)
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CHEMIST, TEACHER OR RESEARCHER – A DREAM COME TRUE
Each year the Faculty of Mathematics and Science receives
about 1400 applications from Finland and abroad altogether
for admission to Master’s degree in biological and environmental science, physics, chemistry, mathematics or statistics.
International students can also apply for admission as exchange or visiting students in the Faculty.
For admission to Master’s degree international applicants are
basically required to have a Bachelor’s degree in a related field and
a good knowledge of Finnish, Swedish or English. Applicants
residing in Finland are usually invited to take part in entrance
examinations. Admission of exchange students is based on student
exchange programmes or agreements between universities, admission of visiting students is based on the statement of the department in question.
For students in biological and environmental science it is now
possible to apply for teacher training also. Other areas of education are related to ecology, molecular recognition, aquatic resources
and environmental research.

For chemistry students both experimental laboratory work and
mathematical and computational chemistry is offered. In addition,
students can specialize as teachers. University of Jyväskylä and
University of Kuopio have also agreed in cooperation in pharmaceutical chemistry.
Students in mathematics and statistics can focus on pure mathematics, stochastis, mathematical modelling and statistics. They
can also apply for teacher training or for specializing in mathematical biology.
The Faculty is devoted to developing mathematics and science
teacher training: Applications for teacher training in mathematics
and physics are accepted at the same time when applications for
mathematics and physics are handed in. An opening of teacher
training in biology was established in 2002. Lot of chemistry
teachers are graduated continuously. Furthermore, the Faculty is
involved in a supplementary-education programme for teachers.

For physics students there is a wide variety of areas of specialization available, for example electronics, particle physics and cosmology, accelerator physics, materials physics and nuclear physics.

TIETEENALAT JA
OPPIAINEET
•
FIELDS OF
RESEARCH,
DISCIPLINES

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

KEMIAN LAITOS
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
Kemia • Chemistry
Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia • Inorganic and Analytical Chemistry
Fysikaalinen kemia • Physical Chemistry
Orgaaninen kemia • Organic Chemistry
Soveltava kemia • Applied Chemistry
FYSIIKAN LAITOS
DEPARTMENT OF PHYSICS
Fysiikka • Physics
Teoreettinen fysiikka • Theoretical Physics
Soveltava fysiikka • Applied Physics
Elektroniikka • Electronics
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MITÄ VALMISTUMISEN JÄLKEEN?
KEMIAN OPETTAJANA LUKIOSSA

TILASTOTUTKIJANA TUTKIMUSLAITOKSESSA

Lukiossa toimiva kemian opettaja on useimmiten kolmen aineen lehtori, jonka opetukseen kuuluu kemian lisäksi matematiikan ja fysiikan tunteja. Isoissa lukioissa voi erikoistua
opettamaan vain yhtä ainetta. Nykyisessä kurssijärjestelmässä lukuvuosi on jaettu esimerkiksi kuuteen jaksoon (noin 6
viikkoa) ja joka jaksossa on opetusta 2-4 kurssia, mikä tarkoittaa 12-24 oppitunnin viikkoja. Oppitunnit sijoittuvat päivälukiossa klo 8-16 välille. Kemiaa tarjotaan lukiosta riippuen
vähintään neljää erilaista kurssia, uuden tuntijaon mukaan
vähintään viittä kurssia. Opetus on kokeellista. Luonnontieteiden tapa ympäristön ymmärtämiseen, tutkimiseen ja järjestämiseen on tietoinen opetuksen tavoite, mikä vaikuttaa
oppimisympäristöjen valintaan.

Aloitin opintoni Jyväskylän yliopistossa syksyllä 1997. Kolmannen opiskeluvuoden lopussa päätin hakea Tilastotoimen
menetelmät –maisteriohjelmaan. Kyseinen maisteriohjelma
toimii matematiikan ja tilastotieteen laitoksessa ja siihen voi
hakeutua suoritettuaan noin 100 opintoviikkoa tilastotieteen,
matematiikan tai tietotekniikan opintoja. Ohjelma on kaksivuotinen ja siihen kuuluu kurssimuotoisen opiskelun lisäksi
kolmen kuukauden mittainen harjoittelujakso, joka suoritetaan yhteistyölaitoksessa tai –yrityksessä. Lisäksi pro gradu
–työ tehdään yhteistyössä tämän saman yhteistyöpaikan kanssa yleensä kuuden kuukauden pituisen toisen harjoittelujakson aikana.

Varsinaisten oppituntien lisäksi kemiankin opettaja kuuluu työyhteisöön, jonka jäsenenä hän osallistuu opetussuunnitelman ja
vuosittaisten opetusjärjestelyjen suunnitteluun ja päivittämiseen.
Hänellä on ryhmäohjaajan vastuullaan opiskelijoita (noin 30),
joiden lukio-opinnoista huolehtiminen on aineopetuksesta poikkeavaa integraatiotyötä. Kemian opettajan on seurattava myös koulunsa talousarvion toteutumista, osallistuttava oman aineensa
vaatimiin hankintoihin ja huolehdittava kemian materiaaleista ja
välineistä.
Verkottuminen ja yhteistyöprojektit lähiympäristön kouluihin, kauemmas valtakuntaan
ja ulkomaille ovat nykykoulun arkipäivää.
Toimiminen MAOL ry:ssä (Matemaattis-luonnontieteellisten opettajien liitto), Suomen
Kemian Seurassa sekä yhteistyö Kemian
Teollisuus ry:n kanssa luovat kontakteja
sekä
täydennyskoulutusmahdollisuuksia
opettajalle. Euroopanlaajuisiakin konferensseja järjestetään kemian teollisuuden ja
opetuksen kesken. Yliopistojen ainelaitokset sekä opettajankoulutusyksiköt ovat aktiivisen kemian opettajan yhteistyökumppaneita joko täydennyskoulutuksen tarjoajana
tai tilaajana.
Valtakunnallinen LUMA-hanke (=matematiikan ja luonnontieteiden
opetuksen kehittämishanke) on ollut viimeisten seitsemän vuoden
aikana työllistävä opetuksen uudistamis- ja kehittämishanke. Ylioppilaskirjoitusten valvonta ja muukin toteuttaminen kaksi kertaa
lukuvuodessa tuntuu tässä työssä turhauttavalta. Opetuksen ja
oppimisen tutkiminen puolestaan on ehkä mielenkiintoisin ja
haasteellisin kemian opettajan työtehtävistä. Kouluyhteisön positiivinen ilmapiiri, kollegiaalinen yhteistyö, tilanneherkkyys oppitunneilla ja opettajan aito kiinnostus luonnon ilmiöihin sekä
ihmisen oppimisen auttamiseen takaavat tässä työssä viihtymisen.
Kirjoittaja Irma Aroluoma valmistui maisteriksi vuonna 1977 Jyväskylän yliopistosta ja
toimii nykyisin Cygnaeus-lukoin rehtorina.

Aloitin siis opiskelut maisteriohjelmassa syksyllä 2000 ja yhteistyölaitoksekseni tuli Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Ensimmäiseen harjoittelujaksooni seuraavana kesänä kuului mm. tutkimusaineistoon tutustumista ja gradun suunnittelua sekä tutkimusaiheeseeni liittyvien väliraporttien kirjoittamista. Kevään 2002
tein graduani, joka käsitteli vastauskadon korjaamista vapaa-ajankalastuskyselyissä.
Koska opinnot painottuvat yleensä enemmän teoreettisiin asioihin, koin hyvin hyödylliseksi harjoittelujaksoista saadun työkokemuksen. Niiden aikana pääsee kurkistamaan
edes hiukan siihen, mitä työskentely tulevaisuudessa tulee olemaan.
Tilastotieteen koulutus antaa monipuoliset valmiudet erilaisiin työskentelytehtäviin. Sopivilla
sivuainevalinnoilla voi laajentaa tietopohjaansa haluamaansa suuntaan. Toisaalta opiskelun
alkuvaiheessa on varmasti hankalaa tietää,
mitä valmistuttuaan haluaa tehdä ja vaikkei
olisikaan tullut valinneeksi juuri sopivia kursseja työelämää ajatellen, lopullinen työnoppiminen tapahtuu kuitenkin aina käytännön kautta.
Hyvin monet maisteriohjelmassa opiskelleet ovat saaneet valmistuttuaan työpaikan samasta yhteistyöpaikasta, jonne tekivät harjoittelunsa ja gradunsa. Näin kävi myös minulle. Samoihin aikoihin kun valmistuin keväällä 2002, vapautui RKTL:ssä määräaikainen tilastotutkijan paikka. Hain paikkaa ja sain sen. Työni aloitin
heinäkuussa RKTL:n Turun toimipaikassa.
Työhöni kuuluu lähinnä ammattikalastukseen liittyvien taloustilastojen kokoamista. Lisäksi tällä hetkellä olen mukana EU:n kalastusalan tiedonkeruuohjelmassa suunnittelemassa ja toteuttamassa
ns. pilottitutkimuksia, joiden avulla pyritään selvittämään puutteita tilastoinnissa ja kehittämään menetelmiä seuraavien vuosien
tiedonkeruita ajatellen.
Kirjoittaja Kati Kekäläinen valmistui maisteriksi tilastotiede pääaine keväällä 2002
Jyväskylän yliopistosta.
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NANOTEKNOLOGIAA TEORIASTA KÄYTÄNNÖKSI
Väitöskirjatyössäni tutkin nanolämpömittaria, jonka periaate
oli keksitty muutama vuosi aiemmin. Työn pohjalta oli nähtävissä, että ideassa oli edellytyksiä kaupalliseksi tuotteeksi.
Teknologiakeskuksen suosiollisella avustuksella pystytettiin
vuonna 1996 Nanoway Oy, yritys, jonka tehtävänä olisi jatkaa
siitä mihin akateeminen työ nanofysiikan tutkimusryhmässä
päättyy. Minusta tuli väitöskirjan valmistuttua 1998 firman
ensimmäinen vakituinen työntekijä. Siirtyminen akateemisesta tutkimuksesta kaupalliselle puolelle tuntui luontevalta ratkaisulta ja tässä oli siihen otollinen tilaisuus. Tällaisen työn
erikoisuus on siinä, että uuden tuotteen tarinan näkee ihan
alusta alkaen ja hyvin läheltä. Kehityspolun jokaisessa vaiheessa saa, ja joskus joutuu, olla jollakin tavalla mukana.
Vuoden 2003 alussa työntekijöitä on firmassamme neljä ja itse
vedän yritystä toimitusjohtajan roolissa. Lämpömittareita on toimitettu tutkimuslaitoksille ympäri maailman. Yhteistyö yliopiston
kanssa on edelleen tiivistä. Toiminta ei vielä ole kannattavaa,
mutta siihen uskomme lähivuosina pääsevämme. Nanoteknologia
on toimialana hyvin nuori ja monia tahoja on saatava vakuuttumaan sen mahdollisuuksista, sekä meidän yrityksemme kyvystä
olla yksi alan menestyvistä pioneereista. Nanoteknologia on saamassa yhä enemmän mediankin huomiota. Lähes ihmeitäkin kerrotaan nanovempaimilla pian pystyttävän tekemään. Pienen ja
eteenpäin pyrkivän firman arki on tästä vielä kaukana ja paremminkin pitkäjänteistä puurtamista kohti tavoitteita jalat aika lähellä maan pintaa.
Fyysikon koulutus ei luonnollisesti pätevöitä yrityksen vetäjäksi.
Tutkijan/jatko-opiskelijan hommien jälkeen on sana ”vastuu”
myös saanut uuden merkityksen. Työpäivät ovat usein kaikkea
muuta kuin fysiikkaa: juoksevia hallintoasioita, suunnitelmien ja
laskelmien tekoa ja palavereita. Mutta, koko yrityksen olemassaolo
perustuu tuotteisiin, joiden kehittämisessä ja hallinnassa on kulmakivenä fysiikka. Alkuvaiheessa jonkun on oltava sopivasti perillä kaikesta, keskittymisen aika on myöhemmin. Itse olen hankkinut lisäoppia erilaisilta kursseilta ja valmennusohjelmista mm.
markkinoinnista, yrityksen johtamisesta ja taloushallinnosta.
Näillä keinoilla homma toimii ainakin yrityksen alkutaipaleella.
Vaikka en itseäni firman osakkuudesta huolimatta varsinaiseksi
yrittäjäksi koekaan, ei työtunteja kannata laskea ja vapaa-ajasta
ja harrastuksista on jonkin verran tingittävä. Homman palkitsevuus lyhyellä tähtäimellä onkin siinä, että saa olla tekemässä
aivan uusia asioita, joita muut eivät ole vielä tehneet.
Kirjoittaja Juha Kauppinen valmistui filosofian tohtoriksi 1998 ja toimii nyt Nanoway Oy:n
toimitusjohtajana.

Nanoway Oy:n henkilöstö tyhjiöhöyrystimen äärellä. Laitetta käytetään nanoantureiden
valmistuksessa.

FROM THEORY TO PRACTISE IN NANOTECHNOLOGY
In my doctor’s thesis I studied a thermometer based on nanotechnology. The initial invention was made few years earlier.
My thesis work showed that the nanothermometer had a commercial potential. Supported by the Jyväskylä Science Park we
established Nanoway Ltd in 1996 to commercialize results of
the research done in the nanophysics group. I started as the
first permanent employee of Nanoway in 1998. Moving from
academic to commercial work was a natural step for me. The
specialty of this kind work is that you are involved in the
evolution of a new product from the very beginning, and often
”hands-on”.
In the beginning of 2003 Nanoway has four employees. My role is
to lead the activities as a CEO (or managing director). Thermometers have been shipped to research labs around the world. Cooperation with the university is still active. The firm is not yet making
profit but we believe this will be true in a couple of years.
Nanotechnology itself is a very young as a business field. We have
to convince many parties about its possibilities, and furthermore,
our ability to be one of the successful pioneers. Nanotechnology is
becoming a hot topic in media. Sometimes almost miracles are
predicted to be possible by means of nano devices. The everyday
work in a small company is, however, more persistent and hard
work with feet close to the ground.
Education of a physicist did not qualify me as a business manager.
Being responsible has also got a different meaning than in the
work of a Ph.D. student. Work days are often anything else but
physics: day-to-day administration, making plans and calculations, meetings, etc. But, existence of the whole firm is based on
products whose cornerstone is physics. In the early stage of the
business there must be someone who knows “something about
everything”. I have supplemented my skills by participating different courses and training programs on marketing, management
and financial administration. This works at least in the beginning,
focusing comes later. I don’t regard myself as a real entrepreneur
but still it’s better not to count working hours. What is rewarding
in the short term is the possibility of doing something new,
something that no one else has done before.
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EUROPEAN PROJECT TO DEVELOP ELECTROMAGNETIC TRAPS
FOR RADIOACTIVE IONS – EXOTRAPS
Home page: http://www.phys.jyu.fi/research/igisol/exotraps/
In February 16-17, 1998, 32 scientists from seven different
European laboratories met at Jyväskylä to discuss an idea put
forward by Juha Äystö to create a network on research and
development of trap technologies for radioactive ions to be
used in precision experiments in nuclear and atomic physics.
Soon the idea was successfully put into work and the 4th
framework Programme of EU included an RTD Project EXOTRAPS which was coordinated by JYFL and participated by six
other laboratories (see Fig 1). The EU support for this project
was 1.5 million euro.
When the final report of the project was given to EU in the spring
2002 it could be concluded that the project had been extremely
successful. It produced working scientific instruments in four European Large Scale Facilities and moreover resulted in 15 PhD degrees
and over 60 scientific publications including six articles in the
leading journal Physical Review Letters and one in Nature. Encouraged by the success of this network also the 5th Framework Programme included a new network as a follow up to EXOTRAPS, called
NIPNET – novel instrumentation for precision nuclear experiments in
traps.
The main objective of the EXOTRAPS project was to develop
complementary instrumentation for cooling, trapping, bunching
and purifying, radioactive ions of exotic nuclei. This process has to
be efficient and fast due to small production cross sections and
short half-lives involved..

At JYFL the EXOTRAPS project resulted in the construction of a
Radiofrequency Quadrupole (RFQ) device as well as a high-precision Penning trap. The RFQ can produce cooled and bunched beams
for collinear laser spectroscopy yielding information on electric
and magnetic properties of atomic nuclei including charge radii
and shapes. This unique device has been employed to radioactive
beams weaker than 100 ions/s, prospecting exciting possibilities
for far from stability nuclei produced in minute quantities. The
overall improvement in the sensitivity of these experiments has
been as high as 105. The collinear laser spectroscopy work at JYFL
is carried out in collaboration with the Manchester and Birmingham Universities. Another device constructed in the project was a
Penning trap (JYFLTRAP) which was successfully employed for the
first time in the fall 2002 for isobaric mass purification of
radioactive ions, producing isobarically pure beams of 58Cu, 112Ru
and 112Rh. The precision trap, placed inside the same 7 Tesla
superconducting magnet as the purification trap, will be available
for the first tests in the fall 2003. All in all, the new RFQ cooler
and the Penning trap system allows to measure atomic masses of
exotic nuclei with relative precision close to10-8. The most ambitious application will be very precise mass measurements for weak
nuclear decays of importance for testing the validity of the Standard Model of Particle Physics.

The 7 Tesla superconducting magnet of JYFLTRAP. The strongest magnet in Finland.
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INTERNATIONAL PROGRAMMES 2002
Total funding (€)

JYU funding (€)

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

240 000
121 594
433 900
340 600
31 700

240 000
121 594
433 900
340 600
31 700

1 136 000

1 136 000

1 500 000
600 000
365 000

259 000
107 000
50 000

960 000
1 500 000

960 000
132 321

1 500 000
750 000

155 000
150 000

1 400 000
2 741 676

170 000
401 568

1 017 210

112 500

2 142 996
392 264

276 000
376 669

505 000
580 000

2000
34 000
505 000
580 000

171 000

171 000

36 300

4 000

123 768
1 100 000

123 768
85 000

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

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

MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE • MATHEMATICS AND STATISTICS
IHP-Programme (Marie Curie Fellowship, Dr. T. Mitsis) Harmonic analysis and geometric measure therory 2001-2002
IST-Programme: EURAREA: Enhancing Small Area Estimation Techniques to meet European needs 2001-2003.
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TILASTOJA • STATISTICS 1994-2002
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1655
287

1831
390

1915
352

2113
502

2021
336

2162
440

2276
399

2424
395

2493
502

NUMBER OF STUDENTS
All graduate students
New graduate students

MAISTERIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN
Bio- ja ympäristötieteet
34
Fysiikka
20
Kemia
25
Matematiikka
15
Tietotekniikka *
14
Tilastotiede **
Maisterin tutkinnot yhteensä
108

30
26
36
25
9
126

40
39
49
24
12
164

33
36
50
22
26
167

72
41
51
33
18
215

59
37
45
21
162

59
36
39
25
159

60
42
60
17
4
184

55
32
58
17
8
170

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

TOHTORIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN
Bio- ja ympäristötieteet
3
Fysiikka
6
Kemia
4
Matematiikka ja tietotekniikka*
5
Tilastotiede**
Tohtorin tutkinnot yhteensä
18

8
1
9
5
23

5
4
7
16

7
4
5
8
24

13
9
5
3
30

9
5
5
19

10
9
6
1
26

17
11
7
1
1
37

11
5
6
5
1
28

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

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

32
13
17
43
20
60
17
98

34
14
19
43
20
75
17
120

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

471
212
323
29
27
964
24
2645

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

Yhteensä

300

342

383

429

432

456

484

510

540

Total

RAHOITUS (1000 €)
Budjettirahoitus
Ulkopuolinen rahoitus

8,7
4,7

9,0
5,4

9,7
7,4

10,0
8,6

10,9
9,5

10,0
11,0

10,8
11,4

11,9
12,0

12,0
13,0

FUNDING (1000 €)
Budget funding
External funding

OPISKELIJAMÄÄRIEN KEHITYS
Kaikki opiskelijat
Uudet opiskelijat

* TIETOTEKNIIKAN TUTKINNOT VUODESTA 1999 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNNASTA / DEGREES IN COMPUTER SCIENCE SINCE 1999 ARE CONFERRED BY THE FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
** TILASTOTIETEEN TUTKINNOT VUODESTA 2001 MATEMAATTIS-LUONNONTIOETEELLISESTÄ TIEDEKUNNASTA / DEGREES IN STATISTICS SINCE 2001 ARE CONFERRED BY THE FACULTY OF MATHEMATICS AND SCIENCE
1
2
3
4
5

NÄISTÄ MÄÄRÄAIKAISIA (OSIN ULKOPUOLISIN VAROIN PALKATTUJA) PROFESSOREITA ON VIISI.
LEHTOREISTA JA YLIASSISTENTEISTA KOLME ON NIMITETTY MÄÄRÄAIKAISEKSI PROFESSORIKSI.
MUIHIN OPETTAJIIN JA TUTKIJOIHIN ON LASKETTU TUNTIOPETTAJAT JA MÄÄRÄAIKASET TUTKIJAT.
TUTKIMUSTA AVUSTAVA HENKILÖKUNTA SISÄLTÄÄ SEKÄ BUDJETTI- ETTÄ ULKOPUOLISIN VAROIN PALKATUN TUTKIMUSTA AVUSTAVAN HENKILÖKUNNAN.
MUU TUTKIMUSHENKILÖKUNTA SISÄLTÄÄ SEKÄ BUDJETTI- ETTÄ ULKOPUOLISIN VAROIN PALKATUT TUTKIJAT JA TUTKIJANKOULUTETTAVAT.
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JORMA KERÄSELLE JA MILLA HILLILLE YMPÄRISTÖKESKUKSEN PALKINTO
Keski-Suomen ympäristökeskus on palkinnut vuosittain parhaan Jyväskylän yliopistosta valmistuneen ympäristöaiheisen pro gradu opinnäytetyön. Vuonna 2002 palkittiin kaksi työtä: Jorma Keräsen pro gradu “Jyväsjärven tilan kehitys 1840-2000” sekä Milla Hillin työ
“Satelliittikuvatulkinnan (maankäyttö- ja puustotulkinta) luontoarvoja ennustava luonne kasvillisuusselvitysten mukaan”. Molempia
töitä pidettiin erinomaisina. Jorma Keräsen työssä on koottu yhteen varsin laaja Jyväsjärven tutkimusaineisto, mikä antaa hyvän kuvan
järven saastumisesta ja toisaalta sen toipumisesta kuormituksen vähenemisen ja hoitotoimenpiteiden ansiosta. Milla Hillin pro gradua
pidettiin pioneerityönä, jossa kehitettiin uutta menetelmää kartoittaa arvokkaita luontokohteita satelliittikuvateknologian avulla.
Vaikka menetelmä ei vielä ole kovin luotettava, satelliittikuvia pidettiin varsin lupaavana apuvälineenä muun muassa maankäytön
suunnittelussa.

JORMA KERÄNEN AND MILLA HILLI A PRIZE FOR M.SC. THESES
Two students from the Department of Biological and Environmental Science were awarded a prize of the best M.Sc. Thesis by the
Regional Environment Centre, Central Finland. The prize is awarded on a yearly basis for the best thesis on topics related to environmental issues.

TOIMITUS
Harri Högmander, Juha Karjalainen, Marja Korhonen, Jukka Rintala, Vesa Ruuskanen, Reijo Sillanpää, Matti Pylvänäinen

KIRJOITTAJAT
Rauno Alatalo, Raimo Alén, Irma Aroluoma, Jussi Eloranta, Harri Högmander, Jukka Jokela, Roger Jones, Juha Karjalainen, Juha Kauppinen, Kati Kekäläinen, Tero Kilpeläinen, Marja Korhonen, Pekka Koskela, Henrik Kunttu, Matti Manninen,
Juha Merikoski, Matti Pylvänäinen, Kari Rissanen, Jukka Rintala, Juha Ruuska, Vesa Ruuskanen, Eero Saksman, Reijo
Sillanpää, Mirja Tervo, Tapani Tolonen, Ari Virtanen, Jorma Virtanen, Juha Äystö

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

KUVAT JA GRAAFIT
Pauli Heikkinen, Juho Jäppinen, Pasi Kankaanpää, Juha Kauppinen, Kari Kilpimaa, Henrik Kunttu, Ari Lehtonen, Jarmo
Louhelainen, Juha Merikoski, Matti Pylvänäinen, Paavo Rahkila, Juha Ruuska, Tanja Vänskä-Kauhanen, Wei Zheng

GRAAFINEN SUUNNITTELU
Jussi Jäppinen Ky

PAINOPAIKKA
2003
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