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Vuoden 2008 toiminnasta muistamme laitosten ja tiedekunnan en-
simmäisten laatukäsikirjojen valmistumisen ja laatutyön huipentumi-
sen joulukuussa järjestettyyn yliopiston ensimmäiseen auditointiin. 
Vaikka käytetyn järjestelmän ”Common Assessment Framework” hah-
mottaminen oli vaikeaa, niin laatukäsikirjojen tekemisessä ja käyt-
töönotossa opimme paljon uutta, ja ne ovat hyödyllisiä asiakirjoja 
perehdytettäessä uusia työntekijöitä ja opiskelijoita laitosten toimin-
nan periaatteisiin. 

Tiedekunnan keskeinen tehtävä, tieteellinen perustutkimus, jatkui 
vahvana. Kaikki laitokset tuottavat huippututkimusta ja ovat saaneet 
kansainvälistä näkyvyyttä. Tiedekunnassa aloitti kolme uutta profes-
soria: Jouni Taskinen ja Johanna Mappes saivat pysyvän nimityksen ja 
Petri Pihko nimitettiin viiden vuoden määräajaksi. Suomen Akatemia 
nimitti Johanna Mappesin akatemiaprofessoriksi 1.1.2009 alkavaksi 
viisivuotiskaudeksi.

Tiedekunnan tutkimukseen perustuva koulutus sai myös tunnustus-
ta. Fysiikan laitos valittiin jo toistamiseen koulutuksen laatuyksiköksi. 
Maisterituotannossa tiedekunta ylitti tavoitteensa reilusti ja tohto-
rintuotannossakin päästiin hyvään tulokseen. Systemaattinen uusien 
opiskelijoiden rekrytointi on taannut riittävästi hyviä opiskelijoita ja 
ensimmäisistä opiskelupäivistä alkava opiskelijoiden motivointi alkaa 
tuottaa tuloksia. Maisteriksi valmistuneita tiedekunta on alkanut kiit-
tää juhlallisilla publiikeilla.

Dekaanin

Year 2008 will be remembered from writing the quality man-
uals of the departments and the faculty. Understanding the 
Common Assessment Framework and the language of quality 
doctrines required extra labor but it was also a good learning 
process and the resulting quality manuals are useful reading 
for new personnel and students.

The main mission of the Faculty, the basic research, continues 
to be strong. All four departments have excellent research 
groups and produce increasing numbers of publications in top 
journals. The Faculty hired three new professors in 2008: Jouni 
Taskinen and Johanna Mappes got permanent appointments, 
and Petri Pihko was appointed for fi ve years. The Academy of 
Finland appointed Johanna Mappes as an Academy Professor 
from the beginning of 2009. 

The Department of Physics was chosen, for the second time, 
as a Centre of Excellence in University Education by the Finn-
ish Higher Education Evaluation Council. The number of MSc 

Dean’s overview
degrees given by the Faculty was record high. Recruiting new 
students and their motivation, starting from the fi rst days of 
studies, are still key factors for the success in education.

The University Alliance Finland started its operation in 2008. 
The Faculty of Mathematics and Science has been active in 
strengthening the research collaboration. Three researchers 
are now sharing their time between Jyväskylä and Tampere. 
The collaboration in education has also started with common 
courses in specifi c topics.

The university reform in Finland gives new challenges. The 
Faculty of Mathematics and Science wants to assure that also 
on the future its researchers and teachers will have infra-
structure needed for top research. 

The year 2008 was again successful for the Faculty Math-
ematics and Science. I want to thank the whole personnel for 
the good work. 

      Matti Manninen

Yliopistoallianssin toiminta käynnistyi vuonna 2008. Tiedekunta on aktiivisesti mukana sekä tutkimusyhteistyön syventämisessä että 
yhteisen koulutuksen toteuttamisessa. Tiedekunnassa toimii jo kolme tutkijaa, jotka jakavat työaikansa Jyväskylän ja Tampereen kes-
ken. Opetuksessa järjestettiin yhteisiä kursseja, ja systemaattinen opetuksen yhteinen kehittäminen on käynnistynyt.

Tiedekunta on valmis uuden yliopistolain tuomiin haasteisiin ja pyrkii takaamaan tutkijoilleen huippututkimuksen edellyttämät lait-
teet ja tukihenkilöstön. Samalla hallintokäytänteitä ja tutkijoiden rekrytointia pyritään yksinkertaistamaan.

Tiedekunnan tulos oli jälleen vuonna 2008 erinomainen. Parhaat kiitokset koko henkilökunnalle.

 katsaus
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Akvaattisten tieteiden osaston painoaloja ovat vesieliöiden ja 
-ekosysteemien terveyden tutkimus, integroiva järviekosysteemi-
tutkimus sekä vesien luonnonvarojen hyödyntäminen ja säätely. 
Päijänteen alueelle on muodostunut kansallisesti ja kansainväli-
sesti merkittävä sisävesitutkimuksen keskittymä, jonka puitteissa 
tutkimuksessa ja opetuksessa tehdään yhteistyötä mm. Helsingin 
yliopiston, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Suomen 
ympäristökeskuksen sekä Keski-Suomen ympäristökeskuksen 
kanssa. Merkittäviä uusia mahdollisuuksia pitkäkestoiseen ja laa-
jakantoiseen sosio-ekologiseen ympäristötutkimukseen tarjoaa 
Päijänne LTER -tutkimusalue osana FinLTSER- ja LTER Europe -
verkostoja (long-term socio-ecological research). 
 
Ympäristötieteen osaston opetuksen ja tutkimuksen painoaloja 
ovat jäte- ja kemikaalivalvonta, ympäristövaikutusten arviointi 
sekä ympäristöteknologia. Ympäristötiede on keskeisenä mukana 
monialaisessa kolmen tiedekunnan välisessä uusiutuvan ener-
gian koulutus- ja tutkimusohjelmassa, jossa se vastaa kestävä 
bioenergia -maisterilinjasta. Kestävä bioenergia sekä terveys- ja 
ympäristövaikutukset yhdistävä kemikaaliturvallisuuden kehittä-
misohjelma ovat ympäristötieteen alan tutkimuksen kärkihank-
keet yliopistoallianssissa.

Konneveden tutkimusasema antaa hyvät edellytykset akvaattis-
ten tieteiden, ekologian ja evoluutiotutkimuksen kokeelliseen ja 
kenttätutkimukseen. Aseman käyttö etenkin talvisaikaan on vil-
kastunut vuonna 2006 tehtyjen korjausten ansiosta. Suurennettu 
luentosali ja laajentunut majoituskapasiteetti antavat mahdolli-
suuden entistä suurempien kurssien ja kokousten järjestämiseen. 
Helmikuussa 2008 järjestettiin Konnevedellä ensimmäistä kertaa 
kansainvälinen ekologian talvikoulu ”1st Jyväskylä Winter School 
of Ecology”. Rehtori on myöntänyt yliopiston tutkimushankkeille 
Konnevesi-stipendejä aseman käyttöön tieteelliseen kirjoittami-
seen ja ryhmätyöskentelyyn.

Bio- ja ympäristötieteiden laitos • 
Department of Biological and Environmental Science 2008

Henkilökunta • Personnel    187
Professorit • Professors     15
Asemanjohtaja • Head of Research Station                 1 
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff  24
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees 94
Tutkimusta avustava henkilökunta • Technicians  44
Hallinto- ja toimistohenkilökunta • Administrative personnel 9

Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees
Perustutkinto-opiskelijat (pääaine) • Undergraduate students (major)     567
Jatko-opiskelijat (pääaine) • Graduate students (major)          111
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees   160
Tohtorin tutkinnot • Doctorates    10

Rahoitus • Funding [M€]            12,1
Budjettirahoitus  • Expenditure (budget) [M€]   7,2
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€]  4,9

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • Main areas of research and teaching 
Ekologia ja evoluutiogenetiikka • Ecology and evolutionary genetics
Molekyylitunnistus • Molecular recognition
Akvaattiset tieteet •  Aquatic sciences
Ympäristötiede ja -teknologia • Environmental science and technology

Bio- ja ympäristötieteiden laitos on vakiinnuttanut ase-
mansa kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna tut-
kimus- ja koulutusyksikkönä edustamillaan tieteenaloilla. 
Korkealaatuinen tutkimus, verkostoituminen muiden yli-
opistojen ja alan tutkimuslaitosten kanssa sekä opetuksen 
jatkuva kehittäminen ovat keskeisiä vahvuuksia laitoksen 
kansallisessa työnjaossa myös tulevina yliopistolaitoksen 
muutoksen vuosina.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen toiminta on jatkunut mo-
nipuolisena ja kehittyvänä. Vuosikymmenen mittainen kasvun 
aika on takana ja laitoksen henkilökunta on uusiutunut laajalla 
rintamalla. Vuonna 2008 laitoksella aloitti kaksi uutta professoria 
(Johanna Mappes evoluutioekologiaan ja Jouni Taskinen akvaat-
tiseen parasitologiaan).  Laitoksen asema akvaattisten tieteiden, 
ekologian ja evoluutiotutkimuksen, solu- ja molekyylibiologian 
sekä ympäristötieteen ja -teknologian kansallisesti merkittävä-
nä toimijana on vakiintunut ja vankistunut. Vuonna 2008 lai-
tos tuotti 176 tutkimusjulkaisua kansainvälisiin julkaisusarjoi-
hin.  Määrä vastaa kymmenen viime vuoden keskiarvoa, mutta 
monella alueella julkaisujen taso on kohonnut merkittävästi.  
Toimintavuonna laitoksen tutkijat menestyivät hyvin Suomen 
Akatemian tutkijavirkojen haussa, ja professori Johanna Map-
pes valittiin akatemiaprofessoriksi. Laitos osallistui aktiivisesti 
Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yliopistoallianssin rakenta-
mistyöhön: laitoksen tutkijat olivat keskeisesti mukana neljässä 
laajassa rahoitusta saaneessa kehittämishankkeessa. 

Laitoksella on jatkettu osastojen välisen yhteistyön kehittämistä 
mm. yhtenäistäen hallinnollisia toimintatapoja, palvelutoimin-
toja ja perusopetusta sekä laatimalla yliopiston laatujärjestelmän 
mukainen laatukäsikirja ja koulutusstrategia. Yhä selvemmin 
tavoitteeksi on otettu myös lyhyiden määräaikaisten virkasuh-
teiden karsiminen. Vuotta 2008 sävytti perustyönteon lisäksi 
mittava sisäilmaremontti, jonka takia suuri osa laitoksen väestä 
tavaroineen joutui vuorollaan muutaman kuukauden evakko-
reissulle. 

Ekologian ja ympäristönhoidon osastossa toimii Suomen Akate-
mian evoluutiotutkimuksen huippuyksikkö. Lisäksi osastolla on 
vahva luonnonsuojelubiologian ja soveltavan ekologian tutki-
muskeskittymä. Tutkimuksen korkea laatu näkyy huipputason 
tieteellisinä julkaisuina, ulkopuolisena rahoituksena ja useina 
valmistuneina väitöskirjoina. Johanna Mappeksen sijaiseksi evo-
luutioekologian professorin virkaan valittiin Janne Kotiaho.

Molekyylitunnistuksen osastossa toimii osa virustutkimuksen 
huippuyksikköä. Virustutkimuksen lisäksi osastolla on vahvaa 
proteiinien rakennetutkimuksen ja solu- ja molekyylitason toi-
minnallisen tutkimuksen osaamista. Osaston tutkijat tekevät yh-
teistyötä fyysikoiden ja kemistien kanssa nanotiedekeskuksessa 
(NSC). Myös alueellinen ja kansallinen yhteistyö nanotieteiden 
alalla on vilkasta. Tampereen allianssiyliopistojen kanssa on 
käynnissä useita yhteisiä tutkimusprojekteja, ja yhteistä opetusta 
kehitetään etenkin biofysiikan ja biotekniikan aloilla.

Bio- ja ympäristötieteiden laitos
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Department of Biological 
and Environmental Science

ticular, the section is responsible on the Master’s programme in 
sustainable bio energy production.

The Konnevesi Research Station in Konnevesi, about 60 km north 
from Jyväskylä, is well suited for experimental and fi eld research 
in aquatic sciences and ecology. The number of users in the sta-
tion has increased recently, mainly due to the renewal of lecture 
hall and the increased number of rooms for accommodation. Es-
pecially this has helped to increase the activities in winter time. 
There are special grants available for university researches to use 
the station as a productive writing or group working retreat.

The Department of Biological and Environmental Science 
is a multidiscipline research and teaching unit with four 
major education areas. High quality research and active 
role in the international research networks produces very 
good scientifi c results, but also supports substantially the 
graduate and doctoral education. 

The department has four main focus areas and operating units: 
ecology and environmental management, molecular recognition, 
aquatic sciences, and environmental science and technology. 
The department has expanded considerably during last decade, 
and the personnel has been renewed largely. In 2008, two new 
professors (Johanna Mappes in evolutionary ecology and Jouni 
Taskinen in aquatic parasitology) started at the department. In 
2008, researchers of the department were still successful in the 
applications for research fellow positions from the Academy of 
Finland and professor Johanna Mappes got the Academy Profes-
sor position.

The Division of Ecology and Environmental Management is 
the home of the Academy of Finland Centre of Excellence for 
Evolutionary Research. In addition, the division has a produc-
tive research group in applied and conservation ecology. Several 
research papers of international top quality research were pub-
lished in 2008 and several PhD degrees were completed. Janne 
Kotiaho was selected to deputize Professor Mappes during her 
academy post.

The Division of Molecular Recognition has part of the Academy 
of Finland Centre of Excellence in Virus Research coordinated by 
the University of Helsinki. The division has active groups also in 
protein structure research and in functional cellular and molec-
ular biology. Molecular recognition research is a common theme 
with several groups in the Nanoscience Center (NSC), where 
the molecular recognition researchers contribute together with 
chemists and physicists. In the new University Alliance Finland 
(co-operation alliance between University of Jyväskylä, Univer-
sity of Tampere and Tampere University of Technology), several 
new teaching and research projects were started especially in 
the fi eld of biophysics and biotechnology.

The Division of Aquatic Sciences focuses on the health of 
aquatic organisms and ecosystems, integrative research on lake 
ecosystems, and on sustainable utilization and management of 
aquatic resources. The division has ample collaboration with 
several other organizations working in the fi eld and thus the re-
gion of Jyväskylä is an internationally important centre of inland 
water research. Lake Päijänne area is a part of an international 
long term socio-ecological research network (FinLTSER and LTER 
Europe). 

The Division of Environmental Science focuses on the control of 
toxic chemicals and waste management, environmental impact 
assessment, and environmental technology. The division is a key 
player in the Renewable Energy Program, which is a multidisci-
plinary effort between three faculties of the university. In par-

Selected publications

Klemme I, Ylönen H, Eccard J. 2008. Long-term fi tness benefi ts 
of polyandry in a small mammal, the bank vole Clethrionomys 
glareolus.  Proceedings of the Royal Society of London Series B 
275: 1095-1100.

Kotiaho JA, LeBas NR, Puurtinen M, Tomkins JL. 2008. On the 
resolution of the lek paradox. Trends in Ecology and Evolution 
23: 1-3

Ludwig G, Alatalo RA, Helle P, Nissinen K, Siitari H. 2008. Large-
scale drainage and breeding success in boreal forest grouse.  
Journal of Applied Ecology 45: 325-333.

Abrescia NG, Grimes JM, Kivelä HM, Assenberg R, Sutton GC, 
Butcher SJ, Bamford JK, Bamford DH, Stuart DI. 2008. Insights 
into virus evolution and membrane biogenesis from the struc-
ture of the marine lipid-containing bacteriophage PM2. Mo-
lecular Cell 31: 749-761.

Takala H, Nurminen E, Nurmi SM, Aatonen M, Strandin T, 
Takatalo M, Kiema T, Gahmberg CG, Ylänne J, Fagerholm SC. 
2008. Beta2 integrin phosphorylation on Thr758 acts as a mo-
lecular switch to regulate 14-3-3 and fi lamin binding. Blood 
112: 1853-1862. 

Karjalainen M, Kakkonen E, Upla P, Paloranta H, Kankaanpää P, 
Liberali P, Renkema GH, Hyypiä T, Heino J, Marjomäki V. 2008. A 
Raft-derived, Pak1-regulated entry participates in alpha2beta1 
integrin-dependent sorting to caveosomes. Molecular Biology of 
the Cell 19: 2857-2869. 

Kuitunen M, Jalava K, Hirvonen K. 2008. Testing the usability of 
the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) method for com-
parison of EIA and SEA results. Environmental Impact Assess-
ment Review 28: 312-320.

Sormunen K, Einola J, Ettala M, Rintala J. 2008. Leachate and 
gaseous emissions from initial phases of landfi lling mechanical-
ly and mechanically-biologically treated municipal solid waste 
residuals. Bioresource Technology 99: 2399-2409.

Jurvelius J, Marjomäki T. 2008. Night, day, sunrise, sunset: do 
fi sh under snow and ice recognize the difference? Freshwater 
Biology 53: 2287–2294.

Seppälä O, Valtonen T, Benesh D. 2008. Host manipulation by 
parasites in the world of dead-end predators: adaptation to en-
hance transmission? Proceedings of the Royal Society of London 
Series B 275: 1611-1615.

Taipale S, Kankaala P, Tiirola M, Jones R. 2008. Whole-lake dis-
solved inorganic 13C additions reveal seasonal shifts in zoo-
plankton diet. Ecology 89: 463-474.
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Fysiikan laitos JYFL
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Fysiikan laitoksen ydinfysiikan teoreettinen tutkimus vahvistui 
professori Jacek Dobaczewskin aloittaessa viiden vuoden kau-
tensa Suomen Akatemian rahoittamana FiDiPro (Finland Distin-
guished Professor) -professorina. JYFL:n tutkija Paul Greenlees 
sai Euroopan Tutkimussäätiön (ERC) nuoren tutkijan viisivuoti-
sen rahoituksen superraskaiden alkuaineiden kokeelliseen tut-
kimukseen. JYFL on yhdessä Fysiikan Tutkimuslaitoksen kanssa 
vastuussa Suomen panoksesta kansainvälisessä FAIR-projektis-
sa. Uutta 30 MeV:n syklotronia varten rakennettava JYFL:n kiih-
dytinlaboratorion laajennus valmistuu kesällä 2009.  

Tohtori Ilari Maasilta aloitti uutena kokeellisen nanofysiikan 
professorina viisivuotiskautensa kesällä 2008. Professori Päivi 
Törmältä vapautunut nanoteknologian professuuri tullaan täyt-
tämään vuonna 2009. Nanofyysikot ovat luoneet uusia yliopis-
toallianssin rahoittamia yhteistyöprojekteja Tampereen Teknilli-
sen Yliopiston kanssa.  

Fysiikan laitoksen (JYFL) tutkimus on keskittynyt kolmeen 
alueeseen: materiaalifysiikkaan, suurenergiafysiikkaan ja 
kosmologiaan sekä ydin- ja kiihdytinpohjaiseen fysiikkaan. 
Laitoksen kiihdytinlaboratoriolla on Suomen Akatemian 
huippuyksikköstatus vuosina 2006–2011. Korkeakoulu-
jen arviointineuvosto nimitti JYFL:n yliopistokoulutuksen 
huippuyksiköksi vuosiksi 2010–2012. 

Fysiikan laitoksen suurenergiafysiikan teoreettinen tutkimus on 
keskittynyt raskasionitörmäyksiin. Alan kokeelliset tutkijat osal-
listuvat CERN:n ALICE-LHC-kokeeseen ja Brookhavenin BNL- la-
boratorion PHENIX-kokeeseen. JYFL on vastuussa maanalaisesta 
EMMA-kokeesta Pyhäsalmen kaivoksessa. Vilkas yhteistyö Fysii-
kan Tutkimuslaitoksen kanssa suurenergiafysiikan ja kosmologi-
an aloilla johti kahden uuden teoriaprojektin rahoitukseen.  

Fysiikan laitoksella on teollisia yhteityöprojekteja kiihdytin-, 
nano- ja pehmeän kiinteän aineen tutkimuksen aloilla. Merkit-
tävä osa JYFL:n kiihdytinlaboratorion toimintamenoista saadaan 
ulkomaisten teollisuusyritysten ja Euroopan avaruusjärjestön 
kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Nanofysiikan yhteistyön 
tekijöihin kuuluvat muiden muassa Nokia, Planar ja Vaisala. 
Pehmeän aineen tutkimuksen sovellukset keskittyivät röntgen-
mikrotomografi aan. 

Laitoksella pitkän elämäntyön tehnyt emeritusprofessori Pertti 
Lipas kuoli 22.11.2008. Hän kuului JYFL:n ensimmäisen sukupol-
ven kehittäjiin ja oli yksi kansainvälisestikin tunnetun JYFL-ilma-
piirin luojista. 

Selected publications

J. Hakala, S. Rahaman, V.-V. Elomaa, T. Eronen, U. Hager, A. Jokinen, A. Kan-
kainen, I. D. Moore, H. Penttilä, S. Rinta-Antila, J. Rissanen, A. Saastamoinen, 
T. Sonoda, C. Weber, and J. Äystö. Evolution of the N=50 shell gap energy 
towards 78Ni. Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 052502

R. Sagari, P. Rahkila, M. Väisänen, R. Lehto, T. Sajavaara, S. Gorelick, M. Lai-
tinen, M. Putkonen, S. Sangyuenyongpipat, J. Timonen, S. Cheng and H. J. 
Whitlow. Wettability and compositional analysis of hydroxyapatite fi lms 
modifi ed by low and high energy ion irradiation. Nucl. Instr. Meth. B 266 
(2008) 2515

M. Kortelainen, J. Dobaczewski, K. Mizuyama, and J. Toivanen. Dependence of 
single-particle energies on coupling constants of the nuclear energy density 
functional. Phys. Rev. C 77 (2008) 064307

P. Koskinen, S. Malola and H. Häkkinen. Self-passivating reconstructions of 
graphene edges. Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 115502  

T. Tallinen, J. A. Åström and J. Timonen. Deterministic folding in stiff elastic 
membranes. Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 106101

K.J. Eskola, H. Niemi, P.V. Ruuskanen. Dynamical freeze-out condition in ult-
rarelativistic heavy ion collisions. Phys. Rev. C 77 (2008) 044907

K. Kainulainen and D.  Sunhede. On the stability of spherically symmetric 
spacetimes in metric f(R) gravity. Phys. Rev. D 78 (2008) 063511 
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Department of Physics

7

Research in the Department of Physics (JYFL) is focused 
on three main areas: high-energy physics and cosmol-
ogy, materials physics, and nuclear and accelerator-based 
physics. The JYFL Accelerator Laboratory has the status 
of Center of Excellence (CoE) granted by the Academy 
of Finland for the period 2006-2011. The activities in 
the development of teaching at JYFL received signifi cant 
recognition when the Finnish Higher Education Evalua-
tion Council (KKA) designated the Department as a CoE in 
University Education for the period 2010-2012. 
  
The success in nuclear- and accelerator based physics is refl ect-
ed in garnering outside funding. Apart from the CoE, the Acad-
emy of Finland provided FiDiPro funds (Finland Distinguished 
Professor), to Professor Jacek Dobaczewski, whose group stud-
ies nuclear structure through application of the energy density 
functional theory. Dr. Paul Greenlees was awarded by the Eu-
ropean Research Council a fi ve-year ERC Starting Researcher 
Grant for the study of super-heavy elements. JYFL together 
with the Helsinki Institute of Physics (HIP) is responsible for 
Finnish participation in the FAIR accelerator project. The exten-
sion of the JYFL Accelerator laboratory is under construction 
and ready to host the new 30MeV cyclotron in summer 2009.

In nanophysics a new professor, Ilari Maasilta, started his fi ve 
year term in summer 2008. The selection process for another 
professorship, the position previously held by Päivi Törmä, was 
also started and will be completed in 2009. The nanophysics 
group has been active in creating collaboration with the Tech-
nical University of Tampere supported from the funds of the 
University Alliance Finland.

In high-energy physics the main activity has been concerned 
with the physics of ultrarelativistic heavy-ion collisions. Apart 
from the theoretical work in the fi eld, an experimental group 
participates in the ALICE experiment at the LHC at CERN as well 
as the PHENIX experiment at Brookhaven National Laboratory. 
JYFL has continued its collaboration with the University of Oulu 
in the cosmic ray experiment EMMA located in the depths of 
the Pyhäsalmi mine. In cosmology, an important achievement 
was the development of quantum transport equations for 
non-equilibrium CP-violating systems. The traditionally vivid 

co-operation with HIP in high-energy physics and cosmology 
was further strengthened when two new projects of the HIP 
theory program started with coordination at the Department.

The Department has industrial collaboration in three main 
directions, in accelerator based physics, nanophysics and soft 
condensed matter physics. The industrial application group in 
the accelerator laboratory has numerous contacts with do-
mestic and foreign industry and research laboratories. In na-
nophysics industrial collaboration has continued under several 
new projects, with partners including Nokia, Planar and Vaisala. 
In soft condensed matter physics the main activity was related 
to x-ray microtomography. 

Our long-time colleague emeritus Professor of theoretical 
physics Pertti Lipas passed away on 22 November 2008.  He be-
longed to the fi rst generation of Professors of the Department, 
and with his open and always positive personality he played a 
central role in creating the well-known JYFL atmosphere.

Jukka Maalampi

Fysiikan laitos • Department of Physics JYFL 2008

Henkilökunta • Personnel 176
Professorit • Professors 14
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff 17
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees 120
Tutkimusta avustava henkilökunta • Technicians 21
Hallinto- ja toimistohenkilökunta • Administrative personnel 4

Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees
Perustutkinto-opiskelijat (pääaine) • Undergraduate students (major)       491
Jatko-opiskelijat (pääaine) •  Graduate students (major)    87
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees 34
Tohtorin tutkinnot • Doctorates 12

Rahoitus • Funding [M€]  12,0
Budjettirahoitus • Expenditure (budget) [M€] 7,4
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€] 4,6

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • Main areas of research and teaching 
Ydin- ja kiihdytinfysiikka • Nuclear and accelerator physics
Materiaalifysiikka • Materials physics
Suurenergiafysiikka • High energy physics
Fysiikan opettajien koulutus • Physics teacher training
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kesäkuussa kymmenen luetuimman julkaisun joukossa euroop-
palaisen epäorgaanisen kemian julkaisusarjan Dalton Transactions 
-verkkosivuilla (Tuononen, H. M. et al. Dalton Trans. 2008, 3438). 

Orgaanisen kemian synteettistä tutkimusta ja opetusta vahvistet-
tiin nimittämällä FT Petri Pihko 5-vuotiseen professorin määrä-
aikaiseen virkasuhteeseen. Professori Pihkon vahvuusalueita ovat 
katalyyttisen asymmetrisen synteesin menetelmäkehitys, erityi-
sesti pienet orgaaniset molekyylit katalyytteinä, ja biologisesti 
aktiivisten luonnonaineiden asymmetrinen synteesi. Tutkimuksen 
tukemiseksi laitokselle hankittiin tarvittavia pienlaitteita, kuten 
polarimetri kiraalisten yhdisteiden karakterisointiin ja neste- ja 
kaasukromatografi t niiden kromatografi seen tutkimukseen. Lisäk-
si synteesiolosuhteiden kontrollointiin hankittiin liuotinkuivaus- 
ja otsonointilaitteisto.

Kemian laitos on perinteisesti toiminut aktiivisessa yhteistyössä 
paikallisen ja kansallisen teollisuuden kanssa. Soveltava kemia 
vahvisti entisestään kansallista yhteistyötään metsäklusterin pii-
rissä päivitetyn Suomen metsäklusterin tutkimusstrategian mu-
kaisesti. Lisäksi soveltava kemia aloitti yhtenä aktiivisena toimijana 
metsäklusterin tohtorikoulun (FCGS) opiskelijoille, jotka toimivat 
metsäteollisuuden tutkimus- ja kehitystehtävissä.

Tutkinnon uudistuksen voimaan astuminen 1.8.2008 aiheutti 
positiivista painetta laitoksen opetushenkilökunnalle. Heinäkuun 
loppuun mennessä kemian laitokselta oli valmistunut 54 fi loso-
fi an maisterin tutkintoa, joista pelkästään heinäkuun aikana 26. 
Yhteensä fi losofi an maisterin tutkintoja valmistui 57, joista 11 oli 
kemian aineenopettajia. Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoja 
valmistui 56 ja niistäkin pelkästään heinäkuun aikana 19. Heinä-
kuu olikin varsin kiireinen kesälomakuukausi osalle opetushenkilö-
kunnasta. Filosofi an tohtorin tutkintoja valmistui 5, mikä näyttäisi 
olevan laitokselle vakiintunut tohtorimäärä vuodessa. Laitoksen 
panostus varsinkin opintojansa aloittaviin uusiin opiskelijoihin 
näyttäisi tuottavan tulosta parantamalla opiskelijoiden sitoutu-
mista laitokseen ja lisäämällä opiskelumotivaatiota. Tarkoitukseen 
suunniteltu, toista kertaa järjestetty Alkukeitos-perehdyttämisjak-
so on vakiinnuttanut asemansa ja hioutunut saadun opiskelija-
palautteen perusteella opiskelijoita motivoivaksi ja yhdistäväksi 
kokonaisuudeksi. Myös aineenopettajankoulutukseen tehdyt 
opintouudistukset ovat herättäneet sekä pääaine- että sivuai-
neopiskelijoiden kiinnostuksen, mikä näkyy suoritettuina opinto-
pisteinä ja valmistuneiden kemian aineenopettajien määränä.

Myös tutkimuksen puolella laitoksella oli hyvä vuosi. Laitoksella 
julkaistiin hyvissä kansainvälisissä referee-käytäntöä noudattavis-
sa sarjoissa noin 80 tieteellistä artikkelia yhteensä noin 40 eri sar-
jassa, mikä kuvastaa monipuolista tutkimustoimintaa. Laitoksen 
käyttämien julkaisusarjojen keskimääräinen impaktifaktori (IF) oli 
3,3. Laitoksen tutkimuksen voidaan todeta olevan korkealaatuista, 
sillä julkaistuista artikkeleista 11 julkaistiin sarjoissa, joiden IF oli 
>5 ja peräti 28 sarjoissa, joiden IF oli 3-5. Kansainvälinen toiminta 
oli myös kohtuullisen vilkasta: laitoksen tutkijat osallistuivat ak-
tiivisesti konferensseihin ja myös tutkijavaihtoa oli aikaisempia 
vuosia enemmän. Lisäksi laitoksen tutkijat saivat useita Suomen 
Akatemian tutkimusvirkoja: parhaillaan laitoksella työskentelee 
akatemiaprofessori, varttunut tutkija, kolme akatemiatutkijaa ja 
kaksi tutkijatohtoria. Myös TEKES-rahoituksen osuus kääntyi nou-
suun.

Laitoksen painopistealueena on ollut eri kemian linjoja yhdistävä 
rakennekemiallinen tutkimus. Jo vuosia kokeellista tutkimusta on 
tuettu teoreettisella laskennalla. Laskennallisen kemian menetel-
miä tutkimuksessa on sovellettu pitkään erityisesti epäorgaanises-
sa kemiassa, jossa alan pitkän linjan pioneereihin kuuluu lehtori 
dosentti Reijo Suontamo. Viime vuonna tutkimus keskittyi erityi-
sesti pysyviin epäorgaanisiin radikaaleihin sekä N-heterosyklisten 
karbeenien ominaisuuksiin ligandeina. Tutkimustulokset olivat 

Kemian laitos • Department of Chemistry 2008

Henkilökunta • Personnel 97
Professorit • Professors 10
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff 19
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees 47
Tutkimusta avustava henkilökunta • Technicians 17
Hallinto- ja toimistohenkilökunta • Administrative personnel 4

Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees
Perustutkinto-opiskelijat (pääaine) • Undergraduate students (major)         454
Jatko-opiskelijat (pääaine) •  Graduate students (major)    69
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees 57
Tohtorin tutkinnot • Doctorates 5

Rahoitus • Funding  [M€]  7,1
Budjettirahoitus • Expenditure (budget) [M€] 5,1
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€] 2,0

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • Main areas of research and teaching 
Rakennekemia • Structural chemistry
Kemiallinen dynamiikka ja laskennallinen kemia • 
     Chemical dynamics and computational chemistry
Puunjalostuskemia • Wood processing chemistry
Kemian opettajien koulutus • Chemistry teacher training

Laitokselle vuosi 2008 oli menestyksekäs suori-
tetuilla fi losofi an maisterin ja luonnontieteiden 
kandidaatin tutkinnoilla mitattuna. Lisäksi lai-
toksen henkilökunta jatkoi tuotteliasta julkai-
sutoimintaansa hyvissä kansainvälisissä referee-
käytäntöä noudattavissa sarjoissa. Ilahduttavaa 
oli tutkijoiden yhteistyö laitoksen sisäisissä ja 
kansallisissa tutkimusryhmissä ja enenevissä 
määrin myös kansainvälisissä tutkimusryhmissä. 
Perustellusti voidaankin todeta kemian laitoksen 
vahvistaneen asemiaan Suomen toiseksi suurim-
pana kemian laitoksena.

Kemian laitos



Year 2008 was a successful one as measured in terms of the MSc 
and BSc degrees passed. In addition the staff of the Department 
continued its publication activity in many fi rst-rank refereed inter-
national series. We note with pleasure the strengthening participa-
tion of our research staff in intramural and national research teams 
and, to an increasing extent, also in international operations. These 
expanding activities show that our Department is consolidating its 
position as the second largest chemistry department in Finland.

The reform of the degree structure introduced on Aug. 1, 2008, was 
a positive stimulus to the teaching staff. At the end of July, 54 MSc 
degrees had been recorded, of which 26 were completed during the 
month of July. The total number of MSc degrees was 57, of which 11 
were chemistry teachers. A total of 56 BSc degrees was recorded, 19 
of them during July. That month, normally a quiet vacation time, was 
rather busy for many members of the teaching staff. Five PhD degrees 
were recorded; this seems to be a normal annual result for us. Invest-
ments of the Department aimed at students beginning their studies 
appear to have produced results in terms of their commitment to the 
Department and their better motivation. The feedback received shows 
that the Alkukeitos introductory program, designed for this purpose 
and now arranged for the second time, has established its position 
and evolved into a structure that motivates and unites the students. 
The modernization of the curriculum for chemistry teachers has in-
creased interest among both persons studying for a major and those 
studying for a minor in chemistry, as shown by the ECTS credits earned 
and by the number of chemistry teachers graduated.

It has been a good year in research as well. The Department produced 
about 80 scientifi c papers published in about 40 refereed interna-
tional series of publications of the highest class, which attests to the 
variety of our research effort. The average impact factor (IF) of the 
journals contributed was 3.3. The high level of our research is refl ected 
in the fact that 11 of the papers were published in series with an 
average IF over 5 and as many as 28 in series with IF between 3 and 
5. Our international contacts were excellent: the researchers of the 
Department participated in many conferences and the exchange of 
scientists was more active than in previous years. In addition, several 
research positions of the Academy of Finland were awarded to our 
scientists: we now have one Academy Professor, one Senior Scientist, 
three Academy Research Fellows, and two Postdoctoral Researchers. 
The funding received from the Finnish Funding Agency for Technology 
and Innovation (TEKES) has increased as well.

The central theme connecting the different lines of our research has 
been the study of structural chemistry. The experimental work in this 
fi eld has for several years been supported by theoretical calculations. 
This has been the case especially in inorganic chemistry where Lectur-
er, Docent Reijo Suontamo is among the long-time pioneers. During 
the last year the work was focused on stable inorganic radicals and on 
the properties of N-heterocyclic carbenes as ligands. Reports on this 
work were among the ten most read papers on the net pages of the 
European inorganic chemistry series Dalton Transactions (Tuononen, 
H.M. et al., Dalton Trans. 2008, 3438).

The research and teaching effort in synthetic organic chemistry was 
strengthened by the appointment of PhD Petri Pihko to a 5-year pro-
fessorship. His areas of expertise include the methodology of catalytic 
asymmetrical synthesis, especially the use of small organic molecules 
as catalysts, and the asymmetric synthesis of biologically active natu-
ral substances.  Several minor instruments were acquired for these 
studies, such as a polarimeter for the characterization of chiral com-
pounds, and liquid and gas chromatographs for their chromatographic 
analysis. A solvent drying and ozonization unit was also acquired for 
control of the synthesis conditions.

Department of Chemistry
The Department of Chemistry has traditionally maintained active co-
operation with the local and national chemical industry. The Labora-
tory of Applied Chemistry has further strengthened its national net-
working along with the new research strategy of the Finnish Forest 
Cluster. The laboratory has also become an active participant in the 
Forest Cluster Graduate School (FCGS) organized for students in re-
search and development projects of the forest industry. 
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Matematiikan tutkimuksen pääkohteet laitoksella ovat mate-
maattinen analyysi ja stokastiikka. Analyysin tutkimus keskittyy 
geometriseen analyysiin, geometriseen mittateoriaan ja epäli-
neaariseen potentiaaliteoriaan. Laitoksen ja Helsingin yliopiston 
matematiikan ja tilastotieteen laitoksen yhteinen Analyysin ja 
dynamiikan tutkimusohjelma on Suomen Akatemian myöntämä 
huippututkimusyksikkö vuosina 2008–2013. Stokastiikan tutkimus 
laitoksella keskittyy stokastisiin prosesseihin ja rahoitusmalleihin.

Tilastotieteen keskeiset tutkimusalat laitoksella ovat spatiaalinen 
tilastotiede, aikasarja-analyysi ja ekonometria sekä rakenneyh-
tälö- ja latenttien muuttujien mallit. Professori Antti Penttisen 
pitkäaikaisen spatiaalisen tilastotieteen tutkimuksen hedelmänä 
julkaistiin monografi a Illian, Penttinen, Stoyan & Stoyan: Statis-
tical Analysis and Modelling of Spatial Point Patterns. Tilastotie-

teen osasto osallistuu STATCORE-hankkeeseen, joka on seitsemän 
kvantitatiivisia menetelmiä tutkivan ja niitä soveltavan yksikön 
yhteinen hanke Jyväskylän yliopiston, Tampereen teknillisen yli-
opiston ja Tampereen yliopiston muodostamassa yliopistoallians-
sissa. Allianssilla on vahva potentiaali tieteiden kvantitatiivisten 
menetelmien, terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristön, ihmislä-
heisen teknologian ja informaatioteknologian alueilla. STATCORE 
koordinoi ja kehittää menetelmälaitosten perus- ja jatko-opiske-
lijoiden mahdollisuuksia tehdä opinnäytetöitä erityisesti palvelu-
tutkimusten osana. Laitoksen tilastotieteilijöitä on myös mukana 
Jyväskylän yliopiston ihmistieteiden metodikeskuksessa (IHME), 
joka tarjoaa Jyväskylän yliopiston jatko-opiskelijoille ja senioritut-
kijoille yleistieteellisiä kursseja ja menetelmäkoulutusta

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella opetetaan matemaat-
tisia aloja kattavasti yleisestä matematiikasta stokastiikkaan ja 
edelleen tilastotieteeseen. Tilastotiede ja matematiikka ovat suu-
relle osalle yliopiston opiskelijoita tärkeitä ja suosittuja menetel-
mätieteitä, joten sivuaineopetus on iso osa laitoksen toimintaa. 
Pääaineopiskelijoiden opetuksessa seminaarityyppisen opetuksen 
osuus on kasvanut viime vuosina, mikä on korostanut opiskelijoi-
den oman tekemisen roolia opiskelussa. Kansainvälinen kesäkoulu 
on yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan eri-
koisuus. Matematiikan ja tilastotieteen laitos on ollut kesäkoulus-
sa alusta alkaen aktiivisesti mukana: elokuussa 2008 laitos järjesti 
kesäkoulussa kaksi matemaattisen analyysin ja kaksi stokastisten 
prosessien kurssia sekä yhden spatiaalisen tilastotieteen kurssin.
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Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tutkimustyö kes-
kittyy matemaattiseen analyysiin, stokastiikkaan, spatiaa-
liseen tilastotieteeseen, aikasarja-analyysiin ja ekonomet-
riaan sekä rakenneyhtälömalleihin. Suomen Akatemian 
myöntämä huippuyksikön status matemaattisen analyysin 
alalla sai jatkoa, kun Analyysin ja dynamiikan tutkimusoh-
jelma aloitti uutena huippuyksikkönä vuoden 2008 alussa. 
Laitos on mukana Jyväskylän yliopiston, Tampereen teknil-
lisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisen, vuonna 
2008 käynnistyneen yliopistoallianssin STATCORE-hank-
keessa. 

Matematiikan ja 
tilastotieteen laitos
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Centre of Excellence in mathematical analysis and dynamics 
research
The Centre of Excellence in Analysis and Dynamics Research belongs to the 
national program for Centres of Excellence in Research for the years 2008-
2013. The project brings together mathematicians from the universities of 
Helsinki and Jyväskylä working on mathematical physics, mathematical bi-
ology, complex analysis, geometric measure theory and random systems. 

The geometric measure theory research group of the University of Jyväskylä 
is a part of the centre. The main focus of the research of the group is geo-
metric properties of fractals. The group has wide collaboration with world 
leading experts in different areas of mathematics including fractal geom-
etry, dynamical systems and mathematical physics.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos • 
Department of Mathematics and Statistics 2008

Henkilökunta • Personnel      63 
Professorit • Professors   11
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff 17
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees 30
Tutkimusta avustava henkilökunta • Technicians  1
Hallinto- ja toimistohenkilökunta    4

Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees
Perustutkinto-opiskelijat (pääaine) • Undergraduate students (major)   471
Jatko-opiskelijat (pääaine) •  Graduate students (major)  42
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees 38
Tohtorin tutkinnot • Doctorates 6

Rahoitus • Funding [M€]    3,4
Budjettirahoitus • Expenditure (budget) [M€]  2,5
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€] 0,9

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • Main areas of research and teaching 
Matemaattinen analyysi • Mathematical analysis
Tilastotiede • Statistics
Stokastiikka • Stochastics
Matematiikan opettajien koulutus • Mathematics teacher training

The research at the Department of Mathematics and Statis-
tics concentrates on mathematical analysis and stochastics 
in mathematics, as well as in spatial statistics, time-series 
analysis, econometrics, and structural equation models in 
statistics. The research program of Analysis and Dynamics 
Research, which is a joint venture with the Department of 
Mathematics and Statistics of the University of Helsinki, was 
nominated as a Centre of Excellence by the Academy of Fin-
land for the years 2008-2013. The department is a partner 
in the STATCORE project, which is carried out within the new 
University Alliance Finland collaboration consortium formed 
by the Universities of Jyväskylä and Tampere and the Tam-
pere University of Technology. 

The main branches in mathematical research at the department 
are mathematical analysis and stochastics. The research in anal-
ysis focuses on geometric analysis, geometric measure theory 
and nonlinear potential theory. The research in stochastics con-
centrates on stochastic processes and fi nancing models. 

In statistics the research activity focuses on spatial statistics, 
particularly marked point processes, time-series analysis, econo-
metrics, structural equation models and latent variable models. 
The highlight of the year 2008 was the publication of the mono-
graph Illian, Penttinen, Stoyan & Stoyan: Statistical Analysis and 
Modelling of Spatial Point Patterns, as a result of Professor Antti 
Penttinen’s long-lasting research in the fi eld. The Statistics sec-
tion of the department is a participant in the STATCORE project, 
which is formed by seven units with interest in the research or 
application of quantitative methods in the University Alliance 
Finland. The aim of STATCORE is to coordinate and develop the 
possibilities of graduate and postgraduate students of the par-
ticipating units to make their theses within the applied projects 
of the units and collaborating partners. The Statistics section 
also participates in the Methodology Centre for Human Sciences 
established at the Faculty of Social Sciences of the University 
of Jyväskylä. The Centre organizes methodological education for 
the postgraduate students and senior researchers of the uni-
versity.

The teaching at the Department of Mathematics and Statistics 
covers a wide range of mathematical disciplines in mathematical 
analysis, stochastics and statistics. Statistics and mathematics 
are essential and popular method sciences for a great propor-
tion of students in the university. Therefore, teaching students 
of other departments and faculties has a signifi cant role in the 
everyday life of the department. 

The International Summer School, which is a speciality of the 
Faculty of Mathematics and Science, was organized for the 18th 
time in August 2008. The Department of Mathematics and Sta-
tistics was again actively involved and arranged two courses in 
mathematical analysis, two courses in stochastic processes and 
one course in the fi eld of spatial statistics.

Harri Högmander

Department of 
Mathematics and Statistics
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Evoluutio on kaikkialla
Jyväskylän yliopistossa toimiva Rauno Alatalon / Anneli 
Hoikkalan johtama Evoluutiotutkimuksen huippuyksikkö 
koostuu kuudesta tutkimusryhmästä (Anneli Hoikkala, Juk-
ka Jokela, Janne Kotiaho, Johanna Mappes, Tapio Mappes, 
Heli Siitari/Rauno Alatalo). Huippuyksikössä toimi vuonna 
2008 noin 30 tohtoritasoista tutkijaa ja saman verran tut-
kijakoulutettavia. Huippuyksikössä tehtävä tutkimus käsit-
tää sekä perus- että soveltavaa tutkimusta, ja tutkimusyh-
teistyö on vilkasta sekä huippuyksikön ryhmien välillä että 
kansallisesti ja kansainvälisesti. Iskulauseemme ”Evoluutio 
on kaikkialla” viittaa evoluutiotekijöiden keskeiseen rooliin 
luonnonpopulaatioissa tapahtuvissa muutoksissa ja siihen, 
kuinka tärkeää on ymmärtää ko. tekijöiden merkitys myös 
soveltavassa tutkimuksessa.

Huippuyksikön tutkimukset painottuvat 
kolmeen teemaan

• Valinnan kohteena olevien ominaisuuksien nopea evoluutio
• Luonnonvalinnan ja seksuaalivalinnan alla olevien ominai-

suuksien geneettisen muuntelun säilymiseen vaikuttavat 
tekijät 

• Eliöiden adaptoituminen muuttuvaan ympäristöön ja tähän 
liittyvät geneettiset muutokset

Evoluutiotutkimuksissa on aina otettava huomioon, että lajit 
eivät kehity itsenäisesti, vaan erilaiset ekologiset tekijät ja lajien 
sisäiset ja väliset vuorovaikutukset (yhteistyö, saalis-saalistaja, 
isäntä-loinen) vaikuttavat ominaisuuksien evoluutionopeuteen 
ja suuntaan. 

Luonnonpopulaatioissa yllättävän paljon 
muuntelua

Monet seksuaali- ja varoitussignaalit ovat suuntaavan valinnan 
alaisia eli valinta suosii tiettyä genotyyppiä, jonka pitäisi yleistyä 
populaatiossa. Signaaleissa löytyy kuitenkin runsaasti geneettis-
tä muuntelua. Joskus selitys voi olla ns. antagonistinen selektio, 
jossa valinta kohdistuu eri lailla koiraisiin ja naaraisiin. Joskus 
taas signaalilla voi olla useita merkityksiä tai sen ”hyvyys” voi 
riippua ympäristöoloista. Esimerkiksi varoitussignaalit auttavat 
taistelussa petoja vastaan, mutta ne voivat myös altistaa kan-
tajansa loisille tai taudeille. Sama koskee seksuaalisignaaleja: 
koirashormoni testosteroni auttaa koiraita saamaan paritteluja, 
mutta se voi myös tehdä koiraasta alttiimman taudeille. 

Elinkiertopiirteet ovat yleensä tasapainottavan valinnan alai-
sia, ja populaatioiden geneettisen muuntelun pitäisi vähentyä 
äärityyppien karsiutumisen myötä. Näissäkin ominaisuuksissa 
luonnonpopulaatioista löytyy kuitenkin runsaasti geneettistä 
muuntelua. Eräs mielenkiintoisimmista muuntelua ylläpitävistä 
ilmiöistä on frekvenssistä riippuva valinta, jossa esimerkiksi pal-
jon pieniä poikasia tuottava myyränaaras on edullisessa asemas-
sa populaatiossa silloin, kun suurin osa muista naaraista tuottaa 
vähän suuria poikasia. 

Eliöiden sopeutuminen muuttuviin 
ympäristöolosuhteisiin

Eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä voi tapahtua sekä ilmi-
asun plastisuuden (sama genotyyppi saa aikaan erilaisen ilmiasun 
eri ympäristöissä) että geneettisten muutosten kautta. Plasti-
suuden kautta tapahtuva sopeutuminen voi olla huomattavasti 
nopeampaa kuin geneettisen eriytymisen kautta tapahtuva eriy-
tyminen, joten se voi auttaa lajeja selviytymään uudenlaisessa 
ympäristössä, kunnes ne sopeutuvat siihen geneettisesti. Hyviä 
esimerkkejä plastisuudesta ovat ilmaston lämpenemisen aiheut-
tamat muutokset lintujen parittelu- ja munimisajankohdassa ja 
hyönteisten selviäminen talven yli lisääntymislepotilassa. Plas-
tiset muutokset johtuvat paljolti geenien toiminnassa tapah-
tuvista muutoksista, mutta myös plastisuudessa on geneettistä 
muuntelua. Tutkittaessa eliöiden sopeutumista ympäristöönsä 
on tärkeää tutkia ominaisuuksien geneettistä taustaa sekä gee-
nien rakenteen että toiminnan tasolla. Lisäksi on tärkeää etsiä 
linkkejä geenien ja käyttäytymismuutosten välillä seuraamalla 
fysiologisella tasolla tapahtuvia muutoksia.

Mihin evolutiivista tietämystä tarvitaan?

Evolutiivista tietämystä tarvitaan mm. tutkittaessa ilmaston-
muutosten vaikutuksia luonnonpopulaatioihin, ennustettaessa 
lajien ja populaatioiden häviämiseen johtavia tekijöitä sekä et-
sittäessä metsätaloudelle keinoja välttää luonnonpopulaatioiden 
liiallista häirintää. Tietoa erilaisten evoluutiotekijöiden vaikutuk-
sista voidaan hyödyntää myös etsittäessä uusia ratkaisuja tu-
hohyönteisten torjuntaan (koloradonkuoriainen), riistakantojen 
hoitoon, haitallisten loisten vähentämiseen kalankasvatuslaitok-
silla tai erilaisten tautien torjuntaan.
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Our studies are concentrated on three main 
themes

• Rapid adaptation of traits under selection
• Maintenance of genetic variation in naturally and sexually 

selected traits
• Genetic architecture and organisms’ adaptive responses to 

environmental change.
In evolutionary research one must always take into account that 
species do not develop independently, and that different kinds 
of ecological factors and interactions within and between spe-
cies (cooperation, prey-predator, host-parasite interactions) may 
affect the speed and direction of evolutionary change.

Wild populations possess large amounts of 
genetic variation 

Many sexual and warning signals are under directional selection, 
i.e. selection favors certain phenotypes, which should become 
more common in a population. However, these signals have 
been found to possess a surprisingly large amount of genetic 
variation. Sometimes this may be due to antagonistic selection 
directed in different ways on males and females. Sometimes the 
signals may also have various meanings or their effectiveness 
may depend on environmental conditions. For example, warning 
signals help in the fi ght against predators, but they may also 
expose their carriers to parasites or diseases. The same concerns 
sexual signals: the male hormone, testosterone, helps males gain 
mating, but it may also make them more vulnerable to diseases.
Life-history traits are usually under stabilizing selection, which 
should reduce genetic variation. However, these traits also pos-
sess large amounts of genetic variation. One of the most in-
teresting factors maintaining variation is frequency-dependent 
selection. For example, female voles producing several small 
offspring are favored by selection if most of the other females 
produce few large offspring.

Adaptation to changing environmental 
conditions

Adaptation of organisms to local environmental conditions may 
occur through phenotypic plasticity (the same genotype gives 
rise to a different phenotype under different environmental 
conditions) and/or through genetic change. Adaptation through 
plasticity may be considerably quicker than adaptation through 
genetic change, and so it may help the individuals to survive 
in new environmental conditions until they become adapted to 
this environment genetically. Good examples of plasticity are 
changes in the mating and oviposition time of birds and repro-
ductive diapause of insects, allowing survival over the winter.

 Anneli Hoikkala

See more on the webpage of the CoE:
http://www.jyu.fi /science/laitokset/bioenv/en/sections/eko/
coeevolution
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Evolution is everywhere
The Centre of Excellence in Evolutionary Research brings 
together a highly qualifi ed and dynamic group of resear-
chers studying the interactions between ecological and 
genetic factors during evolutionary processes. Our slogan 
“Evolution is everywhere” means that it is paramount 
to understand the importance of evolutionary processes 
as a central force in nature and for its direct relevance 
for applied issues. Accordingly, in addition to shedding 
light into the most central evolutionary questions, one 
aim of evolutionary research is to produce high-quality 
information that can be applied in various disciplines of 
society. These include identifying management solutions 
for hunting and for control of agricultural pest species, 
developing protocols to prevent harmful effects of pa-
rasite species in fi sh farming, understanding the role of 
evolutionary time lags caused by phenological mismat-
ching during climate change, and identifying the role of 
life-history traits in population decline and extinctions.
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Virukset yhdistetään useimmiten ihmisille haitallisiin tau-
teihin, vaikka se on vain osa niiden toimintaa. Me virustut-

kimuksen huippuyksikössä tutkimme virus-
ten rakennetta, niiden toimintamekanismeja 
ja roolia ekologisissa systeemeissä sekä elä-
män evoluutiossa. Olemme löytäneet samaa 
alkuperää olevia viruksia, joilla emme aiem-
min olettaneet olevan yhteistä esi-isää. Tämä 
löytö perustuu pitkälti virusten rakenteeseen, 
vaikka olemme myös dokumentoineet sa-
mankaltaisuuksia aminohapposekvensseissä, 
mikä on klassinen tapa määritettäessä suku-
laisuussuhteita. On mielenkiintoista panna 
merkille, kuinka tutkimamme samaa alkupe-
rää olevat virukset näyttävät muodostuneen 
ennen ensimmäisten solujen syntyä maapal-
lolla. Kysymys kuuluukin, kuinka nämä solul-
listen loiset ovat voineet kehittyä ennen ny-
kyisiä soluja. Virustutkimus saattaakin auttaa 

meitä ymmärtämään niitä evolutiivisia mekanismeja, jotka 
tuottivat ensimmäiset solut planeetallemme.

Mielenkiintomme kohteena ovat myös virusten rakenteet. Vi-
rukset ovat hyvin tehokkaita itsestäänkokoavia koneita, jotka 
kykenevät toimimaan monimutkaisissakin ympäristöissä, kuten 
esimerkiksi ihmisruumiissa. Virusgenomit ovat kiinnostavia, sillä 
niiden koodi sisältää tiedon viruspartikkelin samoin kuin mei-
dän kaikkien olemuksesta. Sen lisäksi virukset ovat geneettisesti 
monimuotoinen ryhmä. Genomianalyysimme onkin paljastanut 
mekanismeja, joilla virukset näyttävät kehittyvän. Olemme sek-
vensoineet useita viruksia ja jatkamme vastaisuudessakin sitä 
mukaa kuin uusia kiinnostavia lajeja löytyy. Viime aikoina eri-
tyisen mielenkiintoinen tutkimuskohde ovat olleet termofi ilisten 
organismien ja patogeenisten bakteerien virukset, sillä edelliset 
ovat hyvin yksilöllisiä ja jälkimmäisistä saattaa olla hyötyä bio-
teknisissä sovelluksissa. 

Bakteerien viruksia voidaan käyttää myös evoluution kokeelli-
sessa tutkimuksessa. Niistä on hyötyä, kun määritetään, kuinka 
virukset vaikuttavat isäntäsolunsa patogeenisyyteen ja kuinka 
virukset ja isäntäsolut kehittyvät yhdessä. Tutkimme myös, kuin-
ka mallivirustamme, joka tapaa antibiooteille vastustuskykyisen 
plasmidin omaavia bakteereja, voitaisiin käyttää parannuskeino-
na kliinisesti tärkeitä bakteeri-isolaatteja vastaan.

Virustutkimus on kiintoisa ala, sillä viruksien roolista luonnossa 
tiedetään huomattavan vähän. Lisäämällä tietoa viruksista saam-
me vastauksia kysymyksiin elämän synnystä ja evoluutiosta sekä 
kykenemme kenties ratkaisemaan teknologisia ongelmiakin.

Virustutkimuksen huippuyksikkö (2006–2011, Suomen Akate-
mia) yhteistyönä Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen kanssa

Virusten ihmeellinen maailma
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Viruses are mostly known for the diseases they cause in 
humans. Yet that is only a part of the story. In the Centre 
of Excellence in Virus Research we study virus structures, 
the working mechanisms of viruses and the role of viru-
ses in ecological systems and in the evolution of life. We 
have revealed lineages in viruses that were not expected 
to share a common ancestor. The discovery is largely based 
on structures although some conserved amino acid motifs 
are also documented. Interestingly, these lineages seem to 
have formed prior to the origin of the very fi rst cells on 
Earth. The logical question that arises from this paradox, 
i.e. how these cellular parasites could have emerged before 
the modern cells, might be an important one in providing 
an insight into the evolutionary mechanisms that produced 
the fi rst cells on our primordial planet. 

Structural principles of building up virus particles are interes-
ting in other respects too since viruses represent highly effective 
nanodevices that self-assemble and are able to perform tasks 
in complex environments (like in human bodies). Virus genomes 
are of equal interest as well: for all beings on Earth the nucleic 
acid (=genome) contains information for decoding the very es-
sence of the (living) entities. Moreover, the enormous genetic 
diversity that has been observed in viruses calls for attention, 
and luckily our genome analyses have demonstrated some no-
vel mechanisms by which viruses seem to evolve. We have se-
quenced many viruses and we will continue to do so as new 
interesting species are found. Recently, viruses of thermophilic 
organisms and pathogenic bacteria have been of special interest 
to us as the former are usually very unique and the latter de-
monstrate possible agents for biotechnical applications. 

The fascinating life of viruses

Viruses of bacteria can also be used in the experimental study of 
evolution, i.e. to determine how viruses affect the pathogenity 
of their hosts and how viruses and hosts coevolve. We are also 
studying how our model virus which kills bacteria harboring a 
multidrug resistance plasmid could be used as a cure against 
clinically important isolates.
 
Virus research is an interesting fi eld for the reason that actually 
so little is known about viruses´ role in nature. By broadening 
our knowledge of viruses we not only answer some interesting 
questions about the origin and evolution of life but also have 
the possibility to come up with new solutions to some acute 
problems in society and technology. 

Finnish Centre of Excellence in Virus Research (2006-2011, 
Academy of Finland) jointly with the Universities of Helsinki 
and Jyväskylä

Jaana Bamford
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The European Research Council (ERC) awarded a Starting 
Independent Researcher Grant of 1.25 million Euros to Paul 
Greenlees, for his research proposal ”SHESTRUCT: Under-
standing the Structure and Stability of Heavy and Super-
heavy Elements”. 

Funding for superheavy element 
research secured with ERC grant

The fi ve year project will revolve around the construction and 
exploitation of the unique new SAGE spectrometer, which will 
allow the nuclear structure of very heavy elements to be inves-
tigated in detail. SAGE will allow simultaneous measurement 
of gamma rays using JUROGAMII and internal conversion elec-
trons and be coupled to the RITU gas-fi lled recoil separator for 
recoil-decay tagging studies at the JYFL Accelerator Laborato-
ry.  The ultimate goal of the project is to learn more about the 
nuclear structure of the heaviest elements. The spectrometer 
is currently being constructed in a collaboration between JYFL, 
the University of Liverpool and Daresbury Laboratory, led by 
Paul Greenlees at JYFL, Rolf-Dietmar Herzberg at Liverpool and 
John Simpson at Daresbury. Part of the funding for SAGE comes 
from a grant awarded by the U.K. EPSRC (transferred to STFC), 
which will be complemented by the ERC grant. The majority of 
the ERC funds will be used for manpower to maintain the new 
device and carry out a program of research dedicated to the 
study of heavy and superheavy elements. 

Funds such as these are desperately needed by the Accelerator 
Laboratory in order to maintain the current scientifi c profi le. 
Large-scale instrumentation purchases are impossible to make 
through the operating budget provided by the University, and 
no mechanism exists within Finland to apply for such instru-
mentation grants.

The research in nuclear and accelerator based physics is a Cent-
re of Excellence under the national centre of excellence pro-
gram for 2006-2011.
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Korkeakoulujen arviointineuvosto KKA valitsi fysiikan lai-
toksen (JYFL) yhdeksi kymmenestä kansallisesta yliopis-
tokoulutuksen laatuyksiköstä vuosiksi 2010–12. Laitos on 
ollut laatuyksikkönä aiemmin vuosina 2004–2006.

JYFL kouluttaa tutkijoita, opettajia ja soveltajia tutkimukselli-
suuden hengessä laitoksen vahvaa tutkimustoimintaa hyödyn-
täen. Jo perustutkintovaiheessa opiskelijat sulautetaan osaksi 
laitoksen työ- ja tutkimusyhteisöä. Opetuksessa keskitytään 
oleelliseen eli fysiikan ymmärtämiseen ja tieteen tekemisen 
taitoihin. Opiskelijoille tehdään alusta lähtien selväksi monipuo-
listen ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen merkitys fyysikon 
työssä, ja näiden taitojen kehittymistä tuetaan systemaattisesti 
läpi opintojen. 

Tutkimusta ja opetusta ei nähdä laitoksella erillisinä toiminnan 
osina vaan ne ymmärretään kokonaisuutena, johon laitoksen 
menestys perustuu. Opettajat tutkivat ja tutkijat opettavat, mikä 
takaa että opetuksen yhteys tutkimukseen on välitön ja elävä. 
Useimmat opiskelijat pääsevät opintojensa aikana työskente-
lemään laitoksen tutkimusryhmissä ja laboratorioissa, joten 
opiskelijat saavat kuin luonnostaan kansainvälisessä yhteisössä 
työskentelemisen taidot. Hyvin varustetuissa työpajoissa opiske-
lijoilla on mahdollisuus osallistua mittauslaitteiden kehittelyyn 
ja rakentamiseen. Kesäharjoittelussa on vuosittain nelisenkym-
mentä opiskelijaa tekemässä opinnäytetöitään ja saamassa 
ensikosketustaan tutkimuksen tekemisen arkeen. Opintojen ja 
käytännön tutkimustyön välinen tiivis yhteys on keskeinen tekijä 
laitokselta valmistuneiden hyvässä työllistymisessä. 

Opiskelijoiden sulauttaminen yhteisöön alkaa opintojen alussa 
pariviikkoisella Lentävä lähtö -kurssilla, josta on tullut laitok-
sen koulutuksen yksi tavaramerkki. Kurssin aikana professorit, 
tutkijat sekä tutkimusryhmissä työskentelevät jatko-opiskelijat 
kertovat uusille opiskelijoille päivittäisestä työstään ja tutkimuk-
sistaan. Opiskelijat tutustutetaan toisiinsa tutoroinnin ja tiiviin 
pienryhmätyöskentelyn kautta. Kurssiin kuuluu laitoksen tarjo-

Fysiikan laitos 
koulutuksen laatuyksiköksi

amat päivittäiset iltapäiväkahvit yhdessä henkilökunnan kanssa 
ja päätösillallinen, jonka ohjelmassa on myös jonkun opiskelijoi-
den julkisuudesta tunteman alan edustajan henkeä kohottava 
puhe – syksyllä 2008 sen piti tietokirjailija Kimmo Pietiläinen. 
Lentävän lähdön aikana opiskelijat ajetaan sisään laitoksen 
avoimeen ja mutkattomaan toimintakulttuurin, johon kuuluvat 
avoimet ovet ja välitön kanssakäyminen.
 
Fyysiseen oppimisympäristöön on kiinnitetty paljon huomiota. 
Keskeisellä paikalla oleva pieni luentosali on muutettu opiskeli-
jatilaksi, jossa on työpöytiä ryhmätyöskentelyä varten, kursseilla 
käytettävä kirjallisuus ja liitutaulu. Vilkkaimpina aikoina opiske-
lijat levittäytyvät myös viereiseen aulatilaan. Aulaan on hankittu 
kahviautomaatti viihtyisyyttä ja opiskelijoiden ja henkilökunnan 
välistä epämuodollista kanssakäymistä lisäämään. Yhdessä työs-
kentely laskuharjoitusten parissa jatkuu tilassa monesti iltamyö-
hään. Opiskelijoiden sosiaalinen kanssakäyminen ja ryhmissä 
työskentely ovatkin lisääntyneet viime vuosina selvästi ja ovat 
auttaneet etenkin niitä, joille opinnoissa eteneminen asettaa 
syystä tai toisesta suuria haasteita.

Juha Merikoski



Parasites harm their hosts. This makes the parasites bio-
logically interesting since the partner - the host - does 
not remain passive but develops strategies to overcome the 
parasite. Therefore, parasite-host associations are excel-
lent models to study the co-evolution between organisms. 
On the other hand, the harm caused by parasites makes 
them economically very important as parasites and disea-
ses can cause remarkable economic losses as well as social 
and human problems especially in developing countries. 
Essentially my research group investigates the ecological, 
environmental and genetic factors that infl uence the oc-
currence and abundance of parasites.

The role of aquaculture in world protein production is predicted 
to grow rapidly, driven by global population growth and the in-
creasing awareness of the health values of fi sh in the diet. One of 
the major challenges of aquaculture is the problems caused by 
parasites and diseases. This is why aquatic parasitology is needed 
by the society and this is where aquatic parasitology is going to 
have a signifi cant role in the future: to investigate the factors 
and processes contributing to the abundance and distribution 
of parasites and diseases both in natural host populations and 

Parasites and pathogens of 
aquatic organisms

in aquaculture systems. That is, the ecology of parasites and dis-
eases, the ecology of host-parasite relationships, and - perhaps 
most importantly - the coevolution of hosts and parasites. By do-
ing this with as high scientifi c standards aquatic parasitology can 
contribute to the development of sustainable aquaculture, as well 
as sustainable fi sheries.

My research group has focused on the responses by hosts to the 
pressure of parasitism. We have studied the hypothesis that by 
sexual selection, i.e. mate choice, the hosts can increase resistance 
against the parasites present in a given environment by an evo-
lutionary process. We have tested the prediction that the sexual 
signals, such as bright coloration of male fi sh, honestly indicate 
the genetic quality of individual in terms of parasite resistance. In 
a research project funded by the Academy of Finland we have in-
vestigated the relationship between coloration (sexual signaling), 
parasitism and MHC genotype of the Arctic charr, Salvelinus alpi-
nus - our northernmost, cold-adapted fi sh species. Major Histo-
compatibility Complex (MHC) genes encode proteins that recog-
nize pathogen-derived antigens and present them to the specifi c 
cells of the adaptive immune system, and thus play a crucial role 
in immune recognition and resistance to parasites.
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Jouni Taskinen nimitettiin hydrobiologian, alan täsmennys 
akvaattinen parasitologia, professoriksi 1.1.2008 alkaen. Tas-
kinen on suorittanut ylioppilastutkinnon Talvisalon lukiossa 
Savonlinnassa 1981, fi losofi an kandidaatin tutkinnon 1990 
ja fi losofi an tohtorin tutkinnon 1992 Jyväskylän yliopistossa. 
Hänet nimitettiin Jyväskylän yliopiston ekologisen parasitolo-
gian dosentiksi 2002. Taskinen on toiminut tutkimus- ja ope-
tusviroissa, mm. assistenttina ja yliassistenttina Jyväskylän 
yliopistossa 1990–2003 ja Kuopion yliopistossa 2003–2004, 
sekä tutkijana Joensuun yliopistossa 2004–2007. Vuosina 
1993–1994 Taskinen työskenteli post doc -tutkijana Albertan 
yliopistossa Kanadassa ja 1996–1997 vierailevana tutkijana 
Sveitsin liittovaltion Teknisessä Korkeakoulussa Zürichissä. 
Taskinen on ohjannut viisi väitöskirjaa.
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Emphasis in my research is divided into two main themes that are conceptually unifi ed 
by theories proposed to maintain phenotypic and genetic variation in traits under natural 
selection. I am especially interested in predator-prey and host-parasite interactions in 
fl uctuating environments. Additionally, my goal is to develop evolutionary research and 
educate students with a predictive science that can be applied to problem solving in 
various applied disciplines. Invasion biology of alien species, pest control and evolution of 
bacterial virulence driven by predator-prey coevolution are important new applications 
arising from research into evolutionary ecology. To predict the long-term consequences 
of increasing human activity and environmental disturbance on natural populations, it is 
imperative to understand how human activity relates to fi tness variation in wild popula-
tions. In conservation biology, for instance, it is important to acknowledge that it is not 
enough just to protect organisms but also their evolutionary potential.  

Evolutionary 
ecology research

Dr. Johanna Mappes was nominated to a professorship in evolutionary ecology start-
ing 1 January 2008. The Academy of Finland appointed her as an Academy Professor 
from the beginning of 2009.

The diversity of parasites is overwhelming. Parasitism is the 
most frequent life style in animal kingdom. Therefore, lots of 
parasites and diseases are out there waiting for exploration: we 
have found fi sh parasite species new to science from Finnish 
lakes. Their role in the evolution of host species, regulation of 
host populations and function of the freshwater ecosystems are 
poorly known. My aim is to approach these questions and chal-
lenges in collaboration with national and international research 
teams by integrating modern parasitological, limnological, eco-
logical and molecular tools.

Environmental problems are globally increasing. Thus, one im-
portant study subject of my research group has been the inter-
action between environmental stress and parasitism, especially 
how stress and contaminants affect resistance, immune defense 
and parasite abundance in aquatic animals. For example, oxygen 
depletion is a common phenomenon in Finnish lakes, as well as 
in many heavily polluted marine coastal areas. Our results show 
that low oxygen conditions expose fi sh to higher rates of dis-
eases. I addition, we have shown that the negative impact of low 
oxygen content on parasite resistance can last for long periods 
after the stressful event. One of the alarming concerns related to 
global warming is that warming temperatures will likely increase 
exposure to novel and emerging infectious diseases

Parasites and diseases are capable of evolutionary change. An 
exciting and important fi eld of research is the evolution of viru-
lence of parasites, i.e. how and why the harmfulness of parasites 
changes over time. New fi sh diseases may emerge as a result of 
such an evolutionary change as the conditions favor virulent 
strains or strains with drug resistance.
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Kohteena nanotiede
Nanotiedekeskuksessa (NSC) vierailee koululaisten ja eri 
yritysten edustajien lisäksi kansainvälisesti tärkeitä vierai-
ta. Niin Jyväskylän kaupungin kuin myös valtakunnallisten 
merkittävien vieraiden kohteena on usein juuri NSC, jota 
esitellään esimerkkinä Jyväskylän yliopiston kansainvälistä 
huippuosaamista. Vuonna 2008 Nanotiedekeskukseen tu-
tustuivat mm. Yhdysvaltain suurlähettiläs Barbara Barret 
ja Turkin presidentti Abdullah Gül.

Poikkitieteellistä ideointia ja yritysyhteistyötä

Nanotiedekeskuksen kutsuma kansainvälinen neuvonantajaryh-
mä vuosina 2008-2010 koostuu seuraavista kansainvälisesti tun-
netusta nanotieteen asiantuntijoista:  Professori Hans-Joachim 
Freund (Fritz-Haber-Institut, Berlin), Professori David A. Leigh 
(University of Edinburgh),  Professori Richard E. Palmer (Univer-
sity of Birmingham), Professori Antti Vaheri (Helsingin yliopisto), 
Professori Robert L. Whetten (Georgia Institute of Technology) ja 
Professori Francesco Zerbetto (Università di Bologna).

Toukokuussa Nanotiedekeskus järjesti Konneveden tutkimus-
asemalla kaksipäiväisen aivoriihen, jonka tarkoituksena oli NSC:
n tutkimuksen tilan katselmus ja uusien poikkitieteellisten tutki-
musideoiden luominen. Tapahtumaan osallistui 33 NSC:n tutkijan 
lisäksi kaksi kansainvälisen neuvonantajaryhmän jäsentä: Antti 
Vaheri ja Robert Whetten.  Tapahtuma oli antoisa ja täytti tehtä-
vänsä uusien yhteyksien ja yhteisten projekti-ideoiden luojana.

Lokakuussa Nanoscience Days järjestettiin viidennen kerran. 
Tapahtuma on vakiinnuttanut asemansa tärkeänä vuosittaise-
na tieteellisenä nanotieteiden ja nanoteknologian seminaarina 
Suomessa. Seminaariin osallistui 200 henkeä yhdestätoista eri 
maasta. Kutsuttuina puhujina oli tunnettuja tutkijoita fysiikan, 
kemian, biologian, farmasian ja lääketieteen alalta.

Nanotiedekeskus osallistui aktiivisesti ”Nano- ja mikroteknologiat 
ja tulevaisuuden materiaalit” sekä ”Energiateknologia” osaamis-
keskusohjelmien toimintaan. Yrityspalvelupäällikkö Elja Kallberg 
edisti ja kehitti yritysyhteistyötä erilaisilla hankkeilla, mm. jalkau-
tumalla 50 yritykseen, näin toteuttaen nanoteknologian sovellus-
tarvekartoitusta. Yrityspalvelut koostuvat 1) mittaus- ja analyy-
sipalveluista, 2) T&K-hankkeista sekä 3) erilaisista selvitystöistä. 
Useita NSC:ssä syntyneitä innovaatioita patentoitiin sekä edistet-
tiin niiden kaupallistamista ja käyttämistä teollisissa sovelluksis-
sa. Yritysyhteyksien luomiseksi ja vahvistamiseksi yritysedustajille 
järjestettiin erilaisia esittelyjä ja kiertokäyntejä NSC:ssä.

Maisterista tohtoriksi

Vuonna 2003 alkaneesta kansainvälisestä maisteriohjelmasta on 
valmistunut 20 maisteria. Näistä ensimmäisenä valmistui tohto-
riksi FM Ngong Kodiah Beyeh väiteltyään 21.11.2008 orgaanisen 
kemian alalta aiheesta ”Lentäviä supermolekyylejä”.

Elja Kallberg
Riitta-Liisa Kuittinen

Kirsi Manninen
Matti Manninen
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Golden nanoscience
Nanoscience Center with its modern facilities has become 
one of the main attractions for academic and other visi-
tors of Jyväskylä. In addition to visitors from schools and 
enterprises NSC has had the honor to host for example 
the ambassador of United States Barbara Barret and the 
president of Turkey Abdullah Gül. 

Golden research

One highlight of the year was the research fi ndings regarding 
chemically protected gold clusters by the group of Professor 
Hannu Häkkinen in the fi eld of computational science. An article 
concerning the structure and properties of gold nanoparticles 
was published in the prominent American science journal Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences.
 
The structure of gold nanoparticles has been largely unknown 
for over a decade. The current study helps to understand the 
stability, composition as well as electronic, chemical and optical 
properties of the particles.
 

“My personal dream came true when a group led by Roger Ko-
rnberg at Stanford University made a breakthrough experiment 
determining the atomic structure of gold nanoparticles of a cer-
tain size. The structure resembled theoretical predictions our re-
search group had earlier published. In the recent study, we were 
able to comprehend why nature generates exactly these kinds of 
particles. The size of one particle is 1-3 nanometers, and since 
they behave in many respects like giant atoms, we call them 
superatoms in our study”, Häkkinen explains.

The computational research done at NSC in this area has now 
gained international prominence. In September about 20 foreign 
experts attended a two-day workshop on chemically protected 
gold clusters organized by professor Häkkinen.

Riitta-Liisa Kuittinen
Kirsi Manninen

Matti Manninen

NANOSCIENCE DAYS 2008

Nanoscience Days is a yearly two-day seminar gathering 
together 200 visitors from eleven countries to an interdis-
ciplinary forum. NSDays 2008 had the honor to have as our 
plenary speakers Joseph R. Lakowicz (University of Maryland, 
USA), Ulrich Heiz and Matthias Rief  (Technische Universität 
München, Germany), Jean-Christophe Olivo-Marin (Insti-
tut Pasteur, France), Jean-Pierre Sauvage (Université Louis 
Pasteur, France), Hannu Häkkinen (University of Jyväskylä), 
Michael Roukes (California Institute of Technology, USA), 
David Leigh (University of Edinburgh, United Kingdom), 
(Technische Universität München, Germany), Georg Jakopic 
(Joanneum Research Institute of Nanostructured Materials 
and Photonics, Austria) and Dennis Discher (University of 
Pennsylvania, USA). 
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FinLTSER Network 
accepted into the national roadmap for new 
infrastructures in environmental sciences 

biodiversity, ecosystem services, land use and sustainable de-
velopment. Changes in their states have consequences on the 
ecological and socio-ecological systems and are therefore im-
portant for policy making.

FinLTSER is one of the 16 members of European-LTER network. 
FinLTSER is also member of global ILTER network which includes 
44 members worldwide.   

One research site in FinLTSER-network is Lake Päijänne coordi-
nated by Department of Biological and Environmental Sciences 
(coordinators Prof. J. Karjalainen and Dr. T. Keskinen, data man-
ager P. Kuitunen). This site has a long tradition in aquatic sci-
ences with longest time series starting from 1800’s. Monitoring 
includes hydrology, water quality, phytoplankton, zooplankton, 
zoobenthos, fi sh and macrophytes. 

In 2008, FinLTSER started joint project focused on vulnerability 
assessment of ecosystem services for climate change impacts 
and adaptation. In Lake Päijänne, this VACCIA (Vulnerability as-
sessment of ecosystem services for climate change impacts and 
adaptation) project funded by EU Life+ foundation with total 
budget of 3,1 million € will focus on changes in run off from 
catchment area and fi sh production driven by climate change. 
   

Research of global change demands 
long-term ecosystem data 

Many of the central ecological processes and problems, such as 
biodiversity changes and effects of climate change on biogeo-
chemical cycles, take place over the long time scales and gradu-
ally. Short term projects are not enough to elucidate trends in 
global change and the effects of policies on environment. The 
permanent infrastructure is required for monitoring these 
changes. 

The Finnish Long-Term Socio-Ecological Research Network 
(FinLTSER) is an integrated, multi-functional, well-instrumented 
network of infrastructures for ecological and socio-ecological 
research and monitoring. The network is coordinated by Finnish 
Environment Institute and includes nine different research sites 
coordinated by Finnish Meteorological Institute and Universities 
of Helsinki, Jyväskylä and Oulu. These sites represent different 
ecosystems from Lapland to Southern Coast of Finland. The 
present research stations of universities (e.g. Konnevesi, Lammi 
and Tvärminne Research Stations) and research institutes consti-
tute the core structure of the network.

The aim of the FinLTSER network is to facilitate internation-
ally signifi cant research in Finland by high quality research 
infrastructure and well managed long-term data series. The 
main research themes within this network are climate change, 
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Is African catfish walking to 
Finnish consumers tables?

PhD student Uche Enyidi is pressing gently the chubby sto-
mach of a 1.7 kg female African catfi sh, Clarias gariepinus, 
in the wet laboratory of the Department of Biological and 
Environmental Science. By examining the hardness and size 
of the stomach Enyidi is capable to estimate whether the 
fi sh is ready for spawning. Actually, Enyidi is really loo-
king forward to seeing the fi sh becoming sexually mature 
because he needs new juvenile fi sh for the future experi-
ments. 

Enyidi arrived to Finland on a terribly stormy day in January 2008 
from under the burning sun of Nigeria, in order to obtain a PhD 
degree in Fish Biology and Fisheries. He had contacted earlier Dr. 
Juhani Pirhonen in the Department of Biological and Environ-
mental Science about the possibility to get help and supervision 
to develop knowledge-base for a cost effective African catfi sh 
feed, using affordable feedstuffs commonly available in Nigeria. 
Pirhonen along with Dr. Jouni Vielma, fi sh nutrition specialist 
in the Finnish Game and Fisheries Research Institute, agreed to 
supervise this project, which sounded very interesting. They also 
wanted to learn more about this very strange fi sh.

African catfi sh, also called walking catfi sh, is a tropical fi sh re-
quiring water temperatures between 20 and 30 °C. The most 
striking features of this fi sh are its ability to use atmospheric 
oxygen and capability to move on dry land by using pectoral fi ns 
and undulating body movements. With the help of these two 
features this fi sh can survive in very harsh conditions, and even 
“walk” to a totally different water body. When the conditions are 
good this fi sh grows very quickly. For example, those fi sh that 
we have in our laboratory arrived from the Netherlands in the 
beginning of July 2008, weighing under 2 g but at the moment 
(March 2009) the biggest individuals are weighing about 2 kg. 

African catfi sh is an important species for the growing aquacul-
ture industry in Africa but it is also produced on some recircula-
ting fi sh farms in Europe, e.g. in Sweden. Now you are probably 
wondering, with your salivary glands activated, whether Finnish 
consumers could ever buy fresh African catfi sh from the super-
market. Maybe, but it will certainly take several years.  

Juhani Pirhonen

Uche Enyidi says that he wants to do feed develop-
ment research for African catfi sh in order to offer the 
Nigerian fi sh farmers an option to use a cost-effi cient 
feed made from local feed stuffs. Currently, the com-
mercially manufactured fi sh feed available in Nigeria 
is imported from Europe.
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18. Kansainvälinen kesäkoulu
6.-22.8.2008

Kaikkiaan 359 opiskelijaa osallistui 18. kansainväliseen 
kesäkouluun ja 90:lle myönnettiin stipendi
Opiskelijat edustivat 39 eri kansallisuutta ja tulivat 32 
eri maasta. Suurimmat kansallisuusryhmät olivat suo-
malaiset, venäläiset, saksalaiset ja ukrainalaiset.
Kaikkiaan 26 kurssia seuraavilta aloilta: biologia, fysiik-
ka, kemia, matematiikka, tietojärjestelmätiede, tieto-
tekniikka, tilastotiede ja uusiutuva energia.
Opetusta kursseilla antoivat kaikkiaan 42 luennoitsijaa 
ja kaksi assistenttia 15 eri maasta. Kaikkien kurssien 
opetus oli englannin kielellä. 

•

•

•

•

saan. Kyseinen kurssi perustui Penttisen kollegoineen kirjoitta-
maan, vuonna 2008 julkaistuun kirjaan Statistical Analysis and 
Modelling of Spatial Point Patterns. 

Penttinen toteaa, että luennoitsijan hankkiminen on yleensä 
helppoa, kunhan on oppinut sen, että isojakin nimiä rohkenee 
pyytää opettajiksi. Kesäkouluihin onkin saatu luonnoitsijoiksi 
alan parhaimmistoa. Myös rahoitus on tilastotieteen kursseille 
yleensä järjestynyt ongelmitta ja kesäkoulu onkin laitokselle hy-
vin edullinen tapa järjestää tasokkaita jatkokoulutuskursseja. Ke-
säkoulun aika on kuitenkin kurssikoordinaattorille melko raskas, 
kun hänen on oltava ”passissa” kurssin ajan varmistamassa, että 
kaikki sujuu kuten pitääkin. ”Tällainen toiminta kuitenkin kuu-
luu minun mielestäni tieteelliseen toimintaan,” sanoo Penttinen. 
”Tieteen teko on usein talkootyötä.” 

Ensi kesänä Penttinen ei ole mukana kesäkoulun järjestämisessä, 
mutta suunnittelee osallistumista eräälle matematiikan kurssille 
opiskelijan roolissa. Hän ei sulje pois mahdollisuutta jatkossakin 
osallistua kesäkoulun järjestelyihin, koska tilastotiede halutaan 
ehdottomasti pitää mukana kesäkoulussa.

Professori Antti Penttinen on ollut eräs kansainvälisen kesä-
koulun aktiivisia toimijoita jo usean vuoden ajan. Vuonna 1993, 
kolmannen kansainvälisen kesäkoulun ollessa vuorossa, hänellä 
oli jo kokemusta valtakunnallisen Stokastiikan kesäkoulun järjes-
telyistä aiemmilta vuosilta. Siispä, kun tilastotieteen laitokselta 
kysyttiin kiinnostusta osallistua 3. kansainväliseen kesäkouluun, 
Penttinen vastasi haasteeseen koordinoimalla tuolloin kaksi 
kurssia. Tämä oli kuitenkin vasta alkua - vuosien varrella hän 
ollut mukana kahdeksassa kesäkoulussa, järjestäen kaikkiaan 12 
kesäkoulukurssia.

Professori Antti Penttinen, millaisia tilastotieteen kursseja kesä-
kouluissa järjestetään?
Kursseja on kahdenlaisia: yleissivistäviä tilastotieteen kursseja 
sekä spesifi sempiä erikoiskursseja ajankohtaisista teemoista. Lu-
ennoitsijoiksi on pyritty kutsumaan tunnettuja alan oppikirjojen 
kirjoittajia korkeatasoisista yliopistoista, jolloin paikalle saadaan 
myös riittävästi opiskelijoita. Viime aikoina myös omat opettajat 
ovat toimineet luennoitsijoina, jolloin laitoksen omaa tietotaitoa 
saadaan välitettyä ulkopuolisillekin opiskelijoille.

Millaisia ihmisiä kursseille osallistuu? 
Valtaosa osallistujista on jatko-opintovaiheessaan, tosin kurs-
seilla on ollut kaikkia tasoja perusopiskelijoista professoreihin. 
Euroopasta tulee useita osallistujia, ja kurssilaisissa on ollut 
paljon etenkin Itä-Euroopan maista lähtöisin olevia opiskelijoi-
ta. Kurssilaiset valitaan aina tarkkaan hakijoiden joukosta, jotta 
osallistujien lähtötiedot olisivat riittävät kurssia varten. 

Olet ollut pitkään mukana kesäkoulujen järjestämisessä, millaise-
na näet kesäkoulun kehityksen? Entä millaisia muutoksia toivoisit 
näkeväsi jatkossa?
Nykyään opiskelijoille näyttää olevan tarjolla enemmän rahoi-
tusta monenlaisiin tarkoituksiin: konferensseihin, vierailuihin ja 
opiskelijavaihtoihin. Tästä syystä joudumme nykyään kilpaile-
maan varsinkin omista ja muista Suomessa opiskelevista opiske-
lijoista enemmän kuin ennen. Kesäkoulun integroitumista laitok-
sen ja tutkijakoulujen toimintaan tulisi lisätä nykyisestä. 
Kesäkoulun akateeminen leima on säilynyt: se on kurinalainen 
mutta vapaa ympäristö. Omien opiskelijoiden vain toivoisi myös 
oppivan hallitsemaan kesäkoulun sosiaaliset ulottuvuudet, joista 
ulkomaalaiset opiskelijat ovat hyvin perillä. 

Aiemmat vuodet Penttinen on toiminut kurssien koordinaattori-
na ja 18. kansainvälisessä kesäkoulussa vuonna 2008 hän päätyi 
tämän lisäksi myös opettamaan yhden kurssin kokonaisuudes-
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before - especially for our own students and other students liv-
ing in Finland. The integration of the Summer School with the 
department and graduate schools should be improved.
The academic standing of the Summer School has prevailed: it 
is a disciplined but free environment. One just hopes that our 
own students would also get a grasp of the social advantages 
of the School – foreign students are already well accomplished 
in that.

In the past years, Penttinen has coordinated many courses, and 
in the 18th Jyväskylä Summer School in 2008 he also ended 
up teaching one course in whole. The course was based on an 
international textbook titled Statistical Analysis and Modelling 
of Spatial Point Patterns, which was authored by Penttinen and 
his colleagues and published in 2008.

Penttinen thinks that acquiring lecturers for the courses is gen-
erally easy, once you learn to have the courage to contact even 
the “big names”. And indeed, the elite of the fi eld have visited the 
summer schools as lecturers. The funding has also usually been 
easily arranged for the Statistics courses - the Summer School is 
an inexpensive way for the department to organize high quality 
post graduate courses. On the other hand, the duration of the 
School is often quite strenuous for the course coordinator, since 
he has to “stand guard” for the duration of the course, making 
sure that everything works as it should. “As I see it, however, this 
type of activity is part of the scientifi c work,” Penttinen says. 
“Science often requires voluntary work.”  

Next summer Penttinen will not take part in organizing the 19th 
Jyväskylä Summer School, but he does plan to participate in a 
Mathematics course in the role of a student. He does not ex-
clude the possibility to organize Summer School courses also in 
the future, as Statistics certainly continues to be a part of the 
Jyväskylä Summer School.

Anni Hämäläinen

18. Jyväskylä Summer School
6.-22.8.2008

A total of 359 students attended JSS18 and 90 partici-
pants were granted a scholarship
The students represented 39 different nationalities and 
came from 32 different countries. The largest national 
groups were the Finnish, the Russians, the Germans and 
the Ukrainians. 
Altogether 26 courses were organized in the following 
subjects: Biology, Chemistry, Computer Science and In-
formation Systems, Mathematics, Physics, Renewable 
Energy, Scientifi c Computing and Statistics.
The teaching in the courses was provided by 42 lectur-
ers and two assistants from 15 different countries. The 
instruction in all courses was in English.

•

•

•

•

Professor Antti Penttinen has for several years been one of the 
active organizers of the Jyväskylä Summer School. In 1993, when 
the 3rd Summer School was being planned, he already had expe-
rience from organizing the national Summer School in Stochas-
tics from previous years. Thus when the interest of Statistics to 
join the summer school was enquired, Penttinen accepted the 
challenge by coordinating two courses that year. That, however, 
was just the beginning – over the years he has taken part in 8 
different Jyväskylä Summer Schools and organized altogether 12 
Summer School courses in Statistics. 

Professor Antti Penttinen, what kind of Statistics courses are or-
ganized in the Jyväskylä Summer School?
There are two kinds of courses: the general statistics courses and 
more specifi ed courses on current themes. For teachers, we have 
tried to invite known scientists from acknowledged universities, 
who have authored commonly used textbooks. In this way, we 
also get enough students to attend the courses. In recent years, 
also our own teachers have given lectures, so as to make use of 
the department’s own expertise as well. 

What kinds of people participate in these courses?
The majority of the students are doing their PhD studies, al-
though we have had everything from bachelor’s level students 
to professors taking part in courses. We get lots of participants 
from Europe, and there are especially many students who rep-
resent Eastern European countries. The participants are always 
carefully selected from among the applicants in order to ensure 
a suffi cient level of background knowledge for the course.

You have been involved in organizing the Summer School over a 
long time; how do you see the development of the School? What 
kinds of changes would you hope to see in the future?
Nowadays students have more possibilities to receive funding 
for different causes: conferences, visits and student exchange. 
Therefore we are brought to compete for students more than 
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Ensimmäinen ekologian 
kansainvälinen talvikoulu
11.-29.2.2008

The 1st Jyväskylä 
Winter School
11.-29.2.2008

Ensimmäisen ekologian kansainvälisen talvikoulun myötä 
opiskelijoille tarjoutui mahdollisuus oppia alan asiantun-
tijoilta suomalaisen talven olosuhteista, saada arvokasta 
kenttätyökokemusta sekä työskennellä kansainvälisessä 
ilmapiirissä.

Järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008 Jyväskylän yli-
opiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen ja Matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan sekä Helsingin yliopiston ja 
muiden tahojen yhteistyönä.
Yhteensä 25 opiskelijaa, jotka edustivat viittä eri kansalli-
suutta
Opetusta antoi 14 suomalaista tutkijaa ja asiantuntijaa
Järjestettiin Konneveden tutkimusasemalla (Jyväskylä yli-
opisto) ja Lammin biologisella asemalla (Helsingin yliopisto)
Opetus englanniksi

Talvikoulussa järjestettiin kolme viikon mittaista kurssia, ”Poh-
joisen luonnon talvi” (Konnevesi), ”Riistaekologia” (Konnevesi) ja 
”Talven limnologia” (Lammi). Kurssit koostuivat paitsi luennoista 
ja demoista myös kenttätöistä, data-analyysiharjoituksista sekä 
opiskelijoiden esitelmistä. Kurssiohjelmat olivat intensiivisiä, 
mutta sosiaalista ohjelmaakin järjestettiin. Kursseilla pidettiin 
mm. saunailtoja, käytiin vierailulla Jyväskylässä ja Jyväskylän 
yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella sekä järjestettiin 
banketti-illallinen.  

Ekologian kansainvälinen talvikoulu 2008 järjesti ensimmäisenä 
Suomessa kenttäkursseja pohjoisen talven eri piirteistä paitsi yli-
opiston omille opiskelijoille, myös muiden suomalaisten ja ulko-
maalaisten yliopistojen opiskelijoille. Talvikoulu onnistui hyvin ja 
palautteen perusteella vastaaville kursseille olisi jatkossakin tar-
vetta. Jatkoa onkin luvassa helmikuussa 2009, kun 2. ekologian 
kansainvälinen talvikoulu järjestetään Lammin ja Konneveden 
tutkimusasemilla. 

•

•

•
•

•

The 1st Jyväskylä Winter School of Ecology was organized 
to provide students with an opportunity to learn from vari-
ous leading scientists about the conditions prevailing in 
the Finnish nature in the winter, to gain valuable fi eld ex-
perience and to work in an international environment. 

Organized for the fi rst time in year 2008 by the Department 
of Biological and Environmental Science and the Faculty of 
Mathematics and Science of the University of Jyväskylä, in 
co-operation with the University of Helsinki and other part-
ners. 
25 students representing fi ve different nationalities
Teaching given by 14 Finnish researchers and specialists
Organized at the Konnevesi Research Station (University of 
Jyväskylä) and Lammi Biological Station (University of Hel-
sinki).
Teaching in English

Three one-week courses, “Boreal Winter Ecology” (Konnevesi), 
“Wildlife Ecology and Game Research” (Konnevesi) and “Winter 
Limnology” (Lammi), were organized in the 1st Winter School of 
Ecology. The courses incorporated lectures and demonstrations 
as well as fi eld work, data analysis practice and student presen-
tations. The course programs were intensive, but social activities 
were arranged in the form of sauna evenings, a visit to the city 
of Jyväskylä and the Department of Biological and Environmen-
tal Science of the University and a banquette dinner.

The 1st Winter School of Ecology pioneered in organizing fi eld 
courses on the different aspects of the Nordic winter for stu-
dents from the University of Jyväskylä and other Finnish univer-
sities as well as students coming from abroad. The Winter School 
was considered successful and in the feedback, a need for such 
courses also in the future was expressed. The Winter School gets 
its fi rst sequel in February 2009, as the 2nd Jyväskylä Winter 
School of Ecology is organized in the Lammi and Konnevesi re-
search stations.

Anni Hämäläinen

•

•
•
•

•
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Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tavoitteena on selvittää 
suunnitellun hankkeen ja sen toteuttamisvaihtoehtojen mah-
dolliset vaikutukset suhteessa lähiympäristöön, sen asukkaisiin 
ja alueen yleiseen kehitykseen, ja tätä kautta vähentää erilaisten 
hankkeiden negatiivisia ympäristövaikutuksia sekä mm. luonnon 
monimuotoisuuden vähentämistä. Vaikka YVA:ssa tukeudu-
taankin usein laajasti luonnontieteellisiin tai teknisiin tutkimus-
menetelmiin, eivät puhtaasti tieteelliset tarkastelut useinkaan 
tarjoa riittäviä vastauksia menettelyn kaikkiin ongelmakohtiin. 
Tämä johtuu ensisijaisesti arviointiprosessin luonteesta objek-
tiivisen tutkimustiedon ja subjektiivisten, pääasiassa ihmisten 
kokemuksiin perustuvien käsityksien yhdistäjänä. Joissakin 
lähteissä YVA:a onkin kuvailtu tieteen sijasta ennemmin jopa 
taiteeksi, jossa suunnitellusta hankkeesta kerättyä tietoa pyri-
tään sopusuhtaisella tavalla yhdistämään ihmisten yleisiin kä-
sityksiin projektin mahdollisista vaikutuksista ja näin saamaan 
aikaan lopputulos, joka miellyttää arvioinnin tekijän ohella myös 
muita prosessissa mukana olevia tahoja. YVA:n subjektiivinen 

Luonnontieteitä, tekniikkaa, 
psykologiaa tai jotain siltä väliltä 

perusluonne korostuu erityisesti ympäristövaikutusten merkit-
tävyyden määrittelyssä, joka pohjautuu arvioinnin eri vaiheista 
selkeimmin ihmisten henkilökohtaisiin arvoihin ja käsityksiin 
omasta lähiympäristöstään. Arvosidonnaisuudestaan johtuen 
merkittävyysarviointien lopputulokset voivat vaihdella suuresti-
kin ihmisten välillä, mikä korostaa osaltaan tarvetta huolellisesti 
määritellä arvioinnissa käytettävät menetelmät sekä oletukset, 
joihin saadut arviot perustuvat. Ympäristövaikutusten arvon ja 
merkittävyyden arviointia on useissa YVA:n laatua ja vaikutta-
vuutta koskevissa tutkimuksissa pidetty yhtenä nykyaikaisen 
YVA-menettelyn heikoimmin toteutetuista osa-alueista, jossa 
nähdään vielä tarvetta huomattavalle kehitystyölle. Erityisesti 
tulevan tutkimuksen tavoitteena nähdään arvioinnissa käytettä-
vien menetelmien kehittäminen, joiden avulla arviointiprosessia 
pystyttäisiin yhtenäistämään ja mahdollistamaan siten toteutet-
tujen arviointien keskinäinen vertailu ja laadunarviointi.  

Ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointi ja sen keskeiset 
ongelmakohdat olivat keskeisenä teemana myös omassa ym-
päristötieteiden pro gradu -tutkielmassani, jossa keskityttiin 
erityisesti vaikutusten arvottamiseen ja hankevaihtoehtojen ver-
tailuun kehitetyn RIAM-menetelmän (Rapid Impact Assessment 
Matrix) tehokkuuden arvioimiseen. Menetelmän testaamiseen 
käytettiin tutkimuksessa Keski-Suomen liitolta saatua aineistoa 
erilaista hankkeista, joihin oli haettu rahoitusta Euroopan Unio-
nin alaisten rakennerahastojen kautta. Työtä tehdessäni koros-
tui erityisen voimakkaasti YVA-tutkimuksen poikkitieteellinen 
luonne, joka tekee tämän alan tutkimuksesta samalla mielen-
kiintoista mutta myös haastavaa. Ympäristö määritellään YVA:
n yhteydessä nykyään hyvin laajasti yltäen perinteisistä luon-
tovaikutuksista aina laaja-alaisiin yhteiskunnallis-taloudellisiin 
tarkasteluihin, minkä takia käytännön arviointityössä joudutaan 
lähes poikkeuksetta turvautumaan eri tieteenalojen asiantun-
tijoihin ja tutkimusmenetelmiin. Vastaavasti YVA-tutkimuksen 
puolella menettelyn monitieteisyys johtaa siihen, että tutkijan 
on kattavan kokonaiskuvan saamiseksi pyrittävä ymmärtämään 
niin prosessin luonnontieteellistä, yhteiskunnallista kuin juri-
distakin puolta. Puhtaasti luonnontieteellinen lähestymistapa 
ei omassa gradutyössänikään tarjonnut riittävää tietopohjaa 
tutkimuksen keskeisen kysymyksenasettelun kannalta, vaan jou-
duin tulosten tulkitsemiseksi perehtymään laajasti myös oman 
alani ulkopuoliseen tutkimuskirjallisuuteen, kuten mm. Nobel-
palkitun psykologin Daniel Kahnemanin tutkimuksiin ihmisen 
käyttäytymisestä erilaisissa päätöksentekotilanteissa. YVA:n kan-
nalta monitieteisyys sekä eri tieteenalojen välinen vuorovaikutus 
tarjoavat kuitenkin huomattavan voimavaran, joka mahdollistaa 
osaltaan menettelyn kokonaisvaltaisen kehittämisen niin teori-
assa kuin käytännön tasollakin. Huomioimalla samanaikaisesti 
sekä arviointiprosessin luonnonsuojelullisia, sosiaalisia että talo-
udellisia merkityksiä voidaan YVA:a kehittää vastaamaan entistä 
tehokkaammin sille asetettuihin tavoitteisiin sekä tätä kautta 
edesauttaa ympäristöarvojen huomioonottamista osana nykyai-
kaista ympäristöpolitiikkaa ja yhdyskuntasuunnittelua.

Asko Ijäs

– näkökulmia ympäristövaikutusten arviointiin ja YVA-tutkimukseen
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Fysiikan laitoksen vahvuusalueella, ydinfysiikassa, tut-
kitaan atomiytimen rakennetta. Ydin koostuu ydinhiuk-
kasista, neutroneista ja protoneista, jotka vahvan vuo-
rovaikutuksen vaikutuksesta hyvin pienellä - alle 1 fm 
- etäisyydellä toisistaan vetävät toisiaan puoleensa. Lisäksi 
protonit sähkövarauksellisina hiukkasina hylkivät toisiaan. 
Ydinhiukkasten järjestyminen atomiytimeksi on monimut-
kainen usean kappaleen ongelma, jonka mallintamiseen on 
laaja kirjo erilaisia lähestymistapoja. Mallista riippumatta 
hiukkasten pakkautumista ytimeen säätelee jaksollisuus: 
niin neutroni- kuin protonilukujenkin 2, 8, 20, 28, 50 ja 
82 kohdalla ytimen kokonaisenergiassa esiintyy äkillinen, 
keskimääräistä suurempi muutos. Puhutaan “maagisis-
ta” hiukkasluvuista; kuorimallin mukaisissa tarkasteluissa 
nämä vastaavat suljettuja hiukkaskuoria.

Neutroniluku N=50 vastaa pisintä suljettua neutronikuorta, jon-
ka muutoksia voidaan seurata ytimen järjestysluvun Z funktio-
na. N=50 on lisäksi ainoa neutronikuori, jota voidaan seurata 
yhdestä maagisesta protoniluvusta seuraavaan maagiseen pro-
tonilukuun asti, katso kuvaa 1. Erityinen mielenkiinnon kohde 
ydinrakennetutkimuksessa on ollut N=50-kuoren muuttuminen 
lähestyttäessä suljettua protonikuorta Z=28 (nikkeli). Mielen-
kiintoiseksi alueen tekee eksoottisen, kaksoismaagisen (Z=28, 
N=50) 78Ni ydinrakenteen tutkimus sekä ydinastrofysiikan tut-
kimuksen tarpeet: ns. r-prosessi, jossa on syntynyt valtaosa maa-
ilmankaikkeuden rautaa raskaampien alkuaineiden atomeista, 
lähtee liikkeelle nimenomaan tältä alueelta. Ydinspektroskoop-
piset tutkimukset puoltavat hyvin suuren energia-aukon sulke-

Ytimet puntarissa - 
ydinrakennetta atomimassoista

maa N=50-kuorta. Modernit ydinteoriat ovat samoilla linjoilla. 
Kvantitatiivinen tieto energia-aukon muuttumisesta ytimen 
järjestysluvun muuttuessa on kuitenkin puuttunut.

Fysiikan laitoksessa tehdyt hyvin tarkat atomimassojen mitta-
ukset tarjoavat ensimmäistä kertaa mahdollisuuden seurata 
kvantitatiivisesti suljetun N=50-neutronikuoren energia-aukon 
muuttumista. Sopiva suure on kahden neutronin sidosenergia, 
S2n, joka vaaditaan neutroniparin poistamiseksi ytimestä. Ku-
vassa 2 on esitetty S2n-arvot isotooniketjuille järjestysluvun 
funktiona.  Kuten kuvasta näkyy, aikaisempi kokeellinen tietä-
mys on rajoittunut alueen raskaimpiin alkuaineisiin. Tiedot muu-
toksista N=50-neutronikuoressa lähestyttäessä kaksoismaagista 
78Ni ovat olleet täysin teoreettisten mallien varassa. Uusilla tar-
koilla atomimassamittauksilla tämä kokeellinen tyhjiö on saatu 
nyt täytettyä.

Huomattava osa uusista massamittauksista on saavutettu Fy-
siikan laitoksen JYFLTRAP-laitteistolla. Laitteisto on yhdistelmä 
kahdesta Penningin ioniloukusta, joihin tutkittavat atomit voi-
daan varastoida ioneina. Niiden ominaisliikettä loukussa voi-
daan manipuloida sähkö- ja magneettikentillä, ja niiden massa 
voidaan määrittää erittäin tarkasti, parhaimmillaan jopa 10-9 
suhteellisella tarkkuudella. Tarkat massamittaukset JYFLTRAP-
laitteistoa käyttäen alkoivat 2005. Tulokset ovat vuoden 2008 
loppuun mennessä johtaneet yli kahteenkymmeneen julkaisuun, 
joista viisi arvostetussa Physical Review Letters -julkaisusarjassa. 
Neutronikuoren N=50 tutkimustulokset julkaistiin vuonna 2008 
(J. Hakala et al, Physical Review Letters 101 (2008) 052502)

Kuva 1. Ydinkartta, jossa ytimet on järjestetty tasoon siten, että vaaka-
akselilla on neutronien lukumäärä ja pystyakselilla protonien lukumäärä 
eli järjestysluku. Maagiset neutroni- ja protonikuoret on osoitettu vahvis-
tetuilla viivoilla. Neutronikuori N=50 ulottuu kaksoismaagisesta (Z=N=50) 
100Sn ytimestä kaksoismaagiseen (Z=28, N=50) 78Ni ytimeen. 



Nuclear physics, one of the research foci of the Depart-
ment of Physics, studies the structure of atomic nuclei. The 
nucleus is composed of neutrons and protons attracting 
each other at small distances – less than 1 fm, through 
what is termed the “strong” force.  In addition, positively 
charged protons repel each other due to the electric Cou-
lomb interaction. Arranging nucleons to form a nucleus 
under these forces is a complex many-body problem, which 
can be modeled using a variety of theoretical approaches. 
An organization of the nucleus follows a strict pattern 
– certain nucleon numbers are characterized by an abrupt 
change in the total binding energy of the system. Corres-
ponding nucleon numbers are called magic, which in the 
shell model picture are related to closed shells.

The neutron number N=50 is the longest closed neutron shell, 
where the structural changes can be followed as a function of 
the element number Z. In addition, the N=50 shell is the only 
neutron shell, which ranges from one magic proton number 
to the next one, see fi gure 1. The evolution of the N=50 neu-
tron shell while approaching the closed proton shell Z=28 is of 
special interest. The formation of the doubly magic 78Ni is a 
challenge for nuclear structure studies. In addition, the vicinity 
of the r-process, by which most of the heavy nuclei in the uni-
verse were produced, makes this region signifi cant for nuclear 
astrophysics. Spectroscopic studies imply a large N=50 shell gap, 
which is supported by the modern nuclear theories. However, 
quantitative information on the evolution of the gap energy has 
been lacking so far. 

Weighing atomic nuclei
Very precise atomic mass measurements performed at the De-
partment of Physics allow, for the fi rst time, a probe of the evo-
lution of the shell gap over a large distance in a quantitative 
way. This can be done by following the evolution of two neutron 
separation energies in the vicinity of the N=50 shell. Figure 2 
illustrates the S2n values for selected isotones as a function of 
element number. As can be seen prior to our studies, the knowl-
edge of S2n values close to 78Ni has been scarce and precision 
data has covered only heavier nuclei along the N=50 shell gap. 

A large fraction of the new data fi lling the lower end of the 
N=50 gap originates from the JYFLTRAP facility, which consists 
of two Penning traps, where exotic ions can be captured. In the 
trap, ion motions are manipulated by electric and magnetic fi elds 
and their mass can be determined with high precision, at best 
with relative uncertainty of 10-9. Masses in turn are required 
to extract two-neutron separation energies. Precision measure-
ments of atomic masses commenced at JYFLTRAP n 2005. The 
data obtained till the end of 2008 have resulted in more than 
twenty publications in physics journals, of which fi ve in a pres-
tigious Physical Review Letters. The results on N=50 neutron gap 
were published in 2008, J. Hakala et al, Physical Review Letters 
101 (2008) 052502.

Ari Jokinen
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Kuva 2. Kahden neutronin sidosenergiat parillisille isotooneille ytimen järjestysluvun funktiona. Neutroniaukko N=50 ilmenee 
kasvaneena etäisyytenä isotoonien N=50 ja N=52 välillä. Avoimet symbolit ovat atomimassataulukosta poimittuja arvoja ja 
täytetyt symbolit kuvaavat uusia Penningin loukku mittauksia. 
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Kemian laitoksen aineenopettajien koulutuslinja on kehit-
tynyt monipuoliseksi, haastavaksi ja innostavaksi koulu-
tuskokonaisuudeksi. Uusiutuneet tutkintovaatimukset sekä 
laajentunut ja monipuolinen kurssivalikoima avaavat ovia 
kemian opetuksen asiantuntijuuteen ja haastavat opetta-
jaopiskelijat pedagogisen aineenhallinnan saloihin myös 
ainelaitoksella. 

Kemian laitoksen opettajankoulutuslinjalta valmistuu tulevia ke-
mian opettajia lukioihin, peruskouluihin sekä muihin oppilaitok-
siin. Opetussuunnitelmien perusteiden muutokset, muuttuvat 
toimintaympäristöt kouluissa, teknologiset innovaatiot ja sovel-
lukset sekä opetukseen ja oppimiseen liittyvän tutkimustiedon 
lisääntyminen haastavat räätälöimään aineen opetusta.

Vuonna 2008 kemian laitoksella uudistettiin kemian opettajien 
tutkintovaatimukset tavoitteena edesauttaa kemian opettaji-
en laaja-alaista koulutusta. Tulevat kemian opettajat nähdään 
opettajina, jotka laajan aineenhallinnan lisäksi osaavat kehittää 
omaa opetustaan ja asiantuntemustaan soveltamalla kemian 
opetuksen tutkimusta, laboratoriotyöskentelyä ja moderneja 
tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Kemi-
an opetukseen kohdennettu koulutus tarjoaa mahdollisuuden 
kehittää pedagogista aineenhallintaa ja tutustua kemian ope-
tuksen tutkimuksen tuloksiin. Samalla opinnoissa harjoitellaan 
tietoja ja taitoja, jotka ovat olennaisia siirryttäessä työelämään, 
kemian opettajiksi. Kun tätä tuetaan ohjatuilla harjoitteluilla 
harjoittelukoulussa ja kasvatustieteiden opettajankoulutuksen 
opinnoilla, lopputuloksena ovat samanlaiset oman alansa asi-
antuntijat kuin eri kemian linjoilta valmistuvat kemistit omilla 
syventävillä oppialoillaan ovat. 

Monipuolinen kurssivalikoima

Opettajankoulutukseen räätälöidyissä aine- ja syventävissä 
opinnoissa painotetaan laaja-alaista aineenhallintaa, tutkivan 
opettajuuden kehittymistä, motivoitumista kemian opetta-
juuteen sekä yhteistoiminnallista kemian ja kemian opetuksen 
osaamisen kehittämistä. Perinteinen, monipuoliseen laborato-
riotyöskentelyyn keskittyvä aineenopettajankoulutus on saanut 
rinnalleen modernin tietotekniikan ja mittausautomaation sekä 
kemian opetuksen tutkimuksen soveltamisen koulutuksen joka 
vaiheessa. 

Kemian laitoksella pääaineenaan kemiaa opiskelevan opettaja-
opiskelijan ja kemistiksi valmistuvan kandidaatin tutkinnot ovat 
vaatimuksiltaan lähes identtiset. Ainoa ero kandidaattivaiheen 
opinnoissa on kandidaatintutkielmaa edeltävä tutkimusprojekti, 
joka opettajilla on korvattu uudella ”Johdatus kemian opetuk-
seen” kurssilla. Tämä toisen opiskeluvuoden keväälle sijoitettu 
kurssi on opiskelijoiden ensikosketus kemian opetuksen erityis-
piirteisiin. 

Monimuotoinen kemian 
aineenopettajankoulutus

Syventävien opintojen kurssit ”Kokeellinen kemia kouluope-
tuksessa” ja ”Kemian käsitteet ja ilmiöt” ovat pakollisia kaikille 
kemian opettajaopiskelijoille, mukaan lukien kemiaa toisena tai 
kolmantena opetettavana aineena opiskelevat. Nämä kurssit 
noudattavat lukion kemian oppisisältöjä ja niiden tarkoituksena 
on varmistaa, että kemian opettajilla on heidän tarvitsemansa 
pedagogiset aineenhallinnan perustiedot ja -taidot. Opetta-
jankoulutuksen valinnaiset syventävät kurssit monipuolistavat 
opettajien osaamista ja samalla kurssit tarjoavat uusia näkökul-
mia ja mahdollisuuksia kemian opetukseen. Hyvänä esimerkkinä 
tästä on uusi ”Mallit ja visualisointi” kurssi, joka suuntautuu mo-
lekyylimallinnuksen ja tietokoneavusteisen visualisoinnin sovel-
tamiseen kemian opetuksessa. 

Tutkimuslähtöinen kemian opetus

Kemian opetuksen tutkimus on yksi kemian tutkimuksen osa-
alue. Miksi ja miten kemiaa opitaan? Miksi kemian oppiminen 
tuntuu vaikealta? Miten kemian opetusta voisi tehostaa ja mo-
nipuolistaa? Näihin kysymyksiin otetaan kantaa kemian opetta-
jankoulutuksessa – usein autenttisin esimerkein ja autenttisissa 
opetustilanteissa. Kemian opetuksen kansainväliset tutkimusjul-
kaisut ovat kurssien oppimateriaaleja, harjoitustehtävien kohtei-
ta ja opetuksen kehittämisen välineitä. Kemian laitoksen opetta-
jankoulutukseen liittyvä tutkimus keskittyy kemian opettamisen 
analysointiin ja kehittämiseen kaikilla koulu- ja koulutusasteilla. 
Tieto- ja viestintätekniikan ja molekyylimallinnuksen vaikutta-
vuutta kemian opetuksessa selvitetään ja oppimateriaaleja ke-
hitetään. 

Näkyvin muutos edellisvuosien tutkintovaatimuksiin on erikois-
työn ja pro gradu -tutkielman yhdistäminen toisiinsa. Erikoistyö 
muodostaa nyt kokeellisen tutkimus- ja kehittämisprojektin, 
joka tukee pro gradu -työssä tehtävää kirjallisuuteen perustuvaa 
tutkimustyötä. Yhdessä nämä luovat edellytykset mielekkäälle 
kehittämistutkimukselle, jonka tavoitteena on kehittää opetuk-
seen liittyvää materiaalia tai tietoa, joka perustuu kokeisiin ja 
testauksiin. Vaikka kemian opetuksen tutkimuksen menetelmät 
ja työtavat poikkeavat kemian perinteisistä tutkimusmenetel-
mistä, tieteellisen tutkimuksen periaatteet ja systemaattisuus 
ovat yhtenevät. Kehittämistutkimukset mahdollistavat myös ke-
mian laitoksen kurssien opetuksen kehittämisen, tavoitteellisuu-
den ja tehokkuuden tarkastelun perinteisiä opiskelijapalautteita 
laajemmin. 

TUTKIMUSJULKAISUJA

Computer-based molecular modelling: Finnish school teachers’ experien-
ces and views, M.Aksela & J.Lundell, Chemistry Education Research and 
Practice, 9, 2008, 250-258.  

Kemian opetuksen päivät 2008: Uusia oppimisympäristöjä ja ongelma-
lähtöistä opetusta, J.Välisaari & J.Lundell (toim.), Kemian laitoksen tutki-
musjulkaisuja No. 129, 2008.

Artikkeleiden elektroniset versiot ovat luettavissa verkko-osoitteessa 
http://www.jyu.fi /science/laitokset/kemia/muut%20yksikot/ope/kop2008 
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Yhteistyötä ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta 

Kemian opettajien koulutuksessa yhteistyö muiden kemian 
alojen kanssa on olennaista. Lisäksi vuorovaikutus laitos- ja 
ainerajojen yli, erityisesti matemaattis-luonnontieteellisen tie-
dekunnan, opettajankoulutuslaitoksen ja normaalikoulun kol-
mikantayhteistyössä, edesauttaa kemian opettajien koulutuksen 
monipuolistamista ja tehostamista. 

Opettajankoulutuksen kehittäminen myös ns. sivuaineopiskeli-
joiden kohdalla on tärkeää. Kouluissa opettajat eivät ole ”sivuai-
neopettajia” vaan aina opettaessaan niin kemiaa kuin muitakin 
aineita opettaja on sen opettamansa aineen ainoa läsnä oleva 
opettaja. Kemian laitoksella tutkintovaatimusuudistuksessa 
tämä on huomioitu räätälöimällä opettajaksi valmistuville si-
vuaineopiskelijoille oma opintokokonaisuus, joka poikkeaa tut-
kijakoulutukseen liittyvästä kemian sivuainekokonaisuudesta. 
Opettajien sivuaineopintoihin on sisällytetty samat kaksi kemian 
opettajankoulutuksen kurssia, jotka ovat pakollisia myös kemia 
pääaineenaan opettajiksi valmistuville. Tämän lisäksi opettajien 
kemian sivuainekokonaisuudessa on jonkin verran tilaa opin-
noille, jotka voidaan valita sopivasti tukemaan aineenhallinnan 
parantamista.  

Opettajankoulutuksen käyttämät laboratoriot ja mallinnus-
mahdollisuudet ovat myös vierailevien koululaisryhmien käy-
tettävissä sopimuksen mukaan. Koululaisryhmien vierailuja on 
järjestetty alakoululaisten laboratoriotyöskentelystä lukiolais-
ryhmien molekyylimallinnustyöpajoihin. Moniin opettajankou-
lutuksen kursseihin on lisäksi sisällytetty käytännön harjoittelua. 
Yleensä tämä toteutetaan yhteistyössä lähialueiden koulujen 
kanssa, joista oppilasryhmät tulevat yliopistolle toiminnallisiin 
työpajoihin. Vierailijoiden työskentelyä ohjaa tällöin usein opet-
tajankoulutuksen kurssin opettajan lisäksi kurssille osallistuvat 
opiskelijat. 

Kemian aineenopettajankoulutus on dynaaminen kemian ja ke-
mian opetuksen yhteistyökumppani, jonka tavoitteena on innos-
taa ja motivoida kemian opiskeluun ja opettamiseen. Samalla se 
pyrkii vastaamaan pedagogisen aineenhallinnan osaamiseen ja 
hyvien käytäntöjen, toimintatapojen ja menetelmien osaamisen 
haasteisiin. Kemia on kivaa, ja kerrottakoon se muillekin!

Jan Lundell

Kemian opettajankoulutuksen yksikkö 
http://www.jyu.fi /science/laitokset/kemia/muut%20yksikot/ope 

” ... yhtään mielistelemättä haluan todeta, 
että kurssi on paras kurssi, jolle olen 
yliopistossa osallistunut. Kiitos, sain kurs-
silta erilaisia näkökulmia opettamiseen ja 
kannustusta opettajantyöhön.” 

” Käytännön esimerkit hyviä! ” 

”... tämä kurssi oli niitä harvoja kursseja, joista 
oikeasti on hyötyä kemian opettamisessa... ” 

”Kurssi poikkesi ”normaaleista” kursseista, 
mikä oli ihan hyvä asia. Kurssi antoi paljon 
tulevaa opettajan työtä ajatellen.” 

”Etätehtäväsysteemi piti 
hyvin mukana kurssilla.” 

” ... oppimateriaali oli huolella 
valittua. Luettavaa ei tullut 
älyttömästi, mutta silti asiaa oli 
riittävästi...” 
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Mr. Ngong Kodiah Beyeh was born in Cameroon. After fi -
nishing his Bachelor’s degree in the University of Buea he 
came to Jyväskylä to continue his chemistry studies as one 
of the very fi rst students in the Master’s Degree Programme 
in Nanoscience. He completed the courses effi ciently and 
with excellent marks and was immediately after graduati-
on accepted as a doctoral student in organic chemistry. He 
was awarded the degree of Doctor of Philosophy in Decem-
ber 2008, after four years of study. In his own words:

“Never imagine a career as a chemist”

In secondary school, though I really liked chemistry, I was more 
interested in mathematics and never imagine a career as a che-
mist. After high school I realize the opportunities for a chemist 
in Cameroon was appealing with increase in development and 
industrialization so I decided to pursue a career in chemistry. After 
my bachelor’s degree, the desire to achieve more education was 
immense. Though I didn’t know anything about Finland, I read 
the system of education is quite organized. It was out of curio-
sity generating from the name ‘Jyväskylä’ that I decided to read 
the programs offered by the University of Jyväskylä. I applied to 
the Master’s Program in Applied Chemistry and was fortunate to 
be admitted. My fi rst meeting by the then head of the depart-
ment, Professor Henrik Kunttu, his advice and overview gave me 
an insight into the University in general and the Department in 
particular and made me realize I made the right choice coming to 
Finland. I switch to the new Masters Degree Programme in Nan-
oscience since it provided me the chance to broaden my knowled-
ge in science and I thought it will best fi t my profi le. I specialize 
in Organic Chemistry and did my master’s thesis in the research 
group of Academy Professor Kari Rissanen. I later on continued 
my doctoral studies in his group and I am still a member of his 
group today. He introduced me into the challenging world of 
synthetic and supramolecular chemistry. His support, advice and 
encouragement were extremely valuable throughout my research. 
The University of Jyväskylä offers me a broad range of resources to 
gain new skills and enhance my career. The education and working 
conditions in terms of space, IT and technical material is outstan-
ding. The Nanoscience Center and the Department of Chemistry 
are equipped with state-of-the-art equipments enabling concise 
product analyses and research in almost all branches in Chemistry. 
The modern and very comfortable campus located on the shore 
of the lake Jyväsjärvi provides ideal facilities for high-standard 
research. The assistance and friendly attitude from the colleagues, 
students and administrative staffs gives you the feeling that eve-
rybody is here to help and work with you, hence increasing your 
motivation and willingness to pursue your education/research in 
the University of Jyväskylä. I always tell my friends how happy 
I am going to work every day, not only because the research in 
going well but also because I feel very comfortable with the peop-
le I meet and work with. It is worth mentioning that the city of 
Jyväskylä, generally considered a student city, provides a suitable 
environment for studying and research.

“Resorcinarenes and their Derivatives: 
Synthesis, Characterization and 
Complexation in Gas Phase and in Solution”

The goal of my study was to synthesize novel resorcinarenes and 
resorcinarene derivatives by tuning known procedures. Characte-
rization was done via NMR spectroscopy, X-Ray crystallography, 
mass spectrometry, elemental analysis and fl uorescence spectros-
copy. The synthesized resorcinarenes derivatives were used as host 
compounds for complexation purposes. A variety of compounds 
were used as guests ranging from organic cations, metalloorganic 
complexes, saccharides and small neutral organic compounds.

The complexations of the resorcinarenes and the different guests 
were studied in the solid, liquid and gas phases. In the gas phase, 
electrospray ionization mass spectrometry, which has the advan-
tage of proving the complexation without solvent interference 
was used to study the intrinsic properties of these complexes. 
Open inclusion complexes between resorcinarenes and sacchari-
des, the isolation of hexameric capsules of resorcinarenes and py-
rogallarenes with [Ru(2,2’-bipyridine)3]2+ acting as the template 
by virtue of its size and as it is a dication providing a lower m/z 
range in the gas phase were particularly interesting. The confor-
mation, stereochemistry, electronic, steric and inclusion properties 
of the resorcinarene hosts were studied.

The result of the research shows the strengths of all the analy-
tical methods especially mass spectrometry and gives a general 
understanding how tuning the electronic nature of the hosts will 
infl uence their complexation capabilities. This could be applied in 
structural, industrial and medicinal chemistry.

Ngong Kodiah Beyeh

Enthusiastic and 
effective student
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PROFILE:
University of Jyväskylä, Finland (Post-Doc. 2009–), Univer-
sity of Jyväskylä, Finland (Ph.D. Organic Chemistry 2005–
2008), University of Jyväskylä, Finland (M.Sc. Nanoscience, 
Organic Chemistry /Physical Chemistry(minor)) 2003–2004), 
University of Buea, Cameroon (B.Sc. Chemistry/Computer 
Science(minor)) 1997-2000), Cameroon College of Arts and 
Science, Kumba, Cameroon (GCE Advanced Level 1994-
1996), Bilingual Grammar School, Molyko-Buea, Cameroon 
(GCE Ordinary Level 1989-1994). 



riittävä paksuus johtaa jopa pisteittäisten Hardyn epäyhtälöiden 
voimassaoloon. Näissä vahvemmissa epäyhtälöissä funktion 
arvoille saadaan kasvunopeudesta riippuva yläraja jokaisessa 
pisteessä erikseen, eikä vain keskimääräisesti integraalin avulla 
kuten tavallisissa Hardyn epäyhtälöissä. Osana väitöstutkimus-
tani osoitin, että reunan riittävä paksuus on itse asiassa myös 
välttämätöntä pisteittäisten epäyhtälöiden voimassaololle. Toi-
sin sanoen, jos alueen reuna sisältää liian pieniä osia, ei pisteit-
täinen Hardyn epäyhtälö voi olla koskaan voimassa, vaikka ta-
vallinen integraalimuotoinen epäyhtälö saattaakin päteä.  Täten 
pisteittäiset epäyhtälöt kuvastavat reunan paksuutta tarkemmin 
kuin tavalliset Hardyn epäyhtälöt.
 
Eräs tärkeä piirre tämänkaltaisissa tutkimuksissa on sopivien esi-
merkkien keksiminen ja analysointi. Esimerkkien avulla voidaan 
varmistaa, että saadut tulokset ja niissä esiintyvät oletukset ja 
mahdolliset rajoitukset ovat luonnollisia eivätkä vain teknisistä 
syistä johtuvia. Omassa tutkimuksessani juuri niiden “oikeiden” 
esimerkkien löytyminen syvensi ymmärrystäni Hardyn epäyh-
tälöiden takana vaikuttavista ilmiöistä, ja siten nämä esimerkit 
myös ohjasivat tutkimusta oikeaan suuntaan. Abstraktia ma-
temaattista teoriaa luova tutkijakin kaipaa usein konkreettisia 
kiintopisteitä ajattelunsa avuksi, ja väitöstutkimuksessani juuri 
havainnollistavat esimerkit toimivat sellaisina. 
  
Väitöskirjani kuuluu matemaattisen analyysin alaan ja on luon-
teeltaan perustutkimusta. Saaduilla tuloksilla ei siis välttämättä 
ole välittömiä käytännöllisiä sovelluksia, mutta niitä voidaan 
mahdollisesti soveltaa muilla puhtaan matematiikan osa-alueil-
la, kuten esimerkiksi osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriassa ja 
potentiaaliteoriassa. Väitöskirjani ohjaajana toimineelle profes-
sori Pekka Koskelalle kuuluu suuri kiitos työn onnistumisesta. 

Juha Lehrbäck 

Hardyn epäyhtälöitä ja 
paksuja reunoja 

Tutkin väitöskirjassani niin sanottujen Hardyn epäyhtälöiden 
voimassaoloa n-ulotteisen euklidisen avaruuden avoimissa osa-
joukoissa. Kyseiset epäyhtälöt esiintyivät ensimmäistä kertaa 
jo 1920-luvulla, kun G.H. Hardy julkaisi kuuluisat yksiulotteisia 
tilanteita koskevat tuloksensa. Korkeammissa ulottuvuuksissa 
Hardyn epäyhtälöitä on tutkittu 1960-luvulta alkaen. Mielen-
kiintoista näissä epäyhtälöissä on se, että niiden voimassaolo 
tietyssä alueessa on läheisessä yhteydessä alueen reunan ko-
koon, etenkin reunan dimensioon. Karkeasti ottaen Hardyn epä-
yhtälöt sanovat, että jos alueen reuna on tarpeeksi paksu ja jos 
jokin (jatkuvasti differentioituva) funktio saa arvon nolla jokai-
sessa reunapisteessä, ei kyseinen funktio voi saada kovin suuria 
arvoja reunan lähellä ilman että myös funktion keskimääräinen 
kasvunopeus on hyvin suurta. Funktioiden kokoa mitataan tässä 
yhteydessä funktion p:nnen potenssin integraalilla. Painotetuis-
sa Hardyn epäyhtälöissä on integraaleissa lisäksi mukana pisteen 
etäisyys alueen reunaan sopivaan potenssiin korotettuna. 
 
Omasta mielestäni väitöskirjan mielenkiintoisimmat tulokset 
koskevat ehtoja, jotka takaavat tiettyjen painotettujen Hardyn 
epäyhtälöiden voimassaolon alueissa, joiden reunat voivat olla 
esimerkiksi fraktaaleja ja siten hyvin epäsäännöllisiä. Usein täl-
laiset alueet ovat huonoja matemaattisen analyysin kannalta. 
Jos alueen reuna on kuitenkin riittävän paksu — epäsäännölli-
syydestä huolimatta, tai ehkä jopa siitä johtuen — ja lisäksi hyvin 
näkyvissä alueen sisältä katsottuna, voi näissä epäsäännöllisissä 
alueissa olla voimassa jopa parempia Hardyn epäyhtälöitä kuin 
klassisesti siisteissä alueissa. Tämänkaltaiset tulokset luovat kiin-
nostavia ja ehkä hieman yllättäviäkin yhteyksiä perinteisen ana-
lyysin ja fraktaaleja tutkivan geometrisen mittateorian välille. 
 
On tunnettua, että jos alueessa on voimassa Hardyn epäyhtä-
lö, täytyy alueen reunan olla joko tarpeeksi paksu kaikkialla tai 
vaihtoehtoisesti reunan pienten osien täytyy olla sopivassa mie-
lessä niin pieniä, ettei niitä tarvitse huomioida. Toisaalta reunan 
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Kaarina Matilainen on kotoisin Teuvalta, Etelä-Pohjan-
maalta. Kouluaikana matematiikka sujui ja kiinnosti Kaa-
rinaa, ja kun Jyväskylän opistolla oli hyvä maine, hän haki 
ja pääsi Jyväskylään opiskelemaan. Pääaine matematiikka 
vaihtui kuitenkin tilastotieteeseen, sillä Kaarinaa viehätti 
erityisesti matematiikan soveltaminen käytännön kysy-
myksiin. Sivuaineiksi valikoituivat matematiikan lisäksi 
tietotekniikka ja kemia. Pro gradunsa hän teki yhteistyössä 
yliopiston historian tutkijoiden kanssa 1700—1800-luvuil-
la eläneiden suomalaismiesten pituusjakaumien estimoin-
nista vanhojen sotalaitosaineistojen pohjalta. Filosofi an 
maisteriksi Kaarina valmistui vuonna 2003.

Opiskeluaikana Kaarina käytti hyväkseen tilastotieteilijöiden run-
sasta kesätyöpaikkojen tarjontaa ja oli kesäharjoittelijana Maa- 
ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) Jokioisissa. 
Valmistuttuaan yliopistosta hän otti uudelleen yhteyttä MTT:
hen ja sai töitä tutkijana Jokioisten tutkimuskeskuksessa. Aluksi 
työsarkana olivat eläinjalostuksen tilastolliset kasvukäyrämallit. 
Ilokseen tuore maisteri huomasi, että työ vastasi opintoja varsin 
hyvin, sivuainevalintoja myöten. Tutkimustyön myötä ajatus ti-
lastotieteen jatko-opinnoista alkoi vähitellen houkutella. Kaari-
na otti yhteyttä gradunsa ohjaajaan professori Antti Penttiseen 
Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella 
ja kyseli tohtoriopintojen mahdollisuudesta. Antti muisti lahjak-
kaan oppilaansa, ja Kaarinan jatko-opintojen suunnittelu alkoi 
yhdessä MTT:n biometrisen genetiikan tutkimusryhmän ja erityi-
sesti professori Esa Mäntysaaren kanssa. 

Kaarinan jatko-opintojen aiheena ovat epälineaariset sekamallit 
eläinjalostuksessa. Tavoitteena on kehittää eläinten jalostusoh-
jelmissa käytettäviä valintastrategioita ja -malleja. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa sitä, että jälkeläisten vanhemmiksi valitaan 
perinnöllisten ominaisuuksien kannalta parhaat eläimet. Bio-
tekniikan ja elintarviketutkimuksen alaan kuuluvassa työssä yh-
distyvät perinnöllisyystiede, kvantitatiivinen genetiikka ja tilas-
totiede. Tilastotieteen kannalta kyseessä on sekamalli, joka ottaa 
huomioon systemaattiset ja satunnaiset ympäristötekijät sekä 
geneettiset tekijät. Mallin sisältämiä muuttujia ovat esim. leh-
män maidon-, proteiinin- ja rasvantuotanto sekä sairaudet ku-
ten utaretulehdus ja poikimavaikeudet. Suomalainen tilastotuo-
tanto on monella alalla maailman huippua ja niinpä lehmienkin 
kantakirjanpito ja tuotannon tarkkailu on laadultaan eturivissä. 
Tilastollisen laskennan kannalta aineiston laajuus tuottaa myös 
käytännön teknisiä ongelmia. Nautojen sukulaisuusmatriisis-
sa saattaa olla useita satoja tuhansia rivejä ja sarakkeita, joten 
matriisilaskenta vaatii sekä matemaattisia että tietoteknisiä 
erityisratkaisuja kuten harvamatriisitekniikkoja ja rinnakkaislas-
kentaa. Ulkopuolisina yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat 
englantilainen Rothamsted Research, joka on maatalouden tut-
kimuksen ja myös tilastotieteen kehto, ja Scottish Agricultural 
College. Kaarinan jatko-opintojen osalta ensimmäinen etappi, 
lisensiaatintutkielma, on valmistumassa, ja fi losofi an lisensiaatti 
Matilaisen työ kohti tohtorinväitöstä jatkuu.

Harri Högmander

Terveempiä ja tuotteliaampia 
lehmiä tilastotieteen keinoin
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Vuonna 2005 alkaneen tutkinnonuudistuksen siirtymäaika 
päättyi heinäkuun lopussa 2008, mikä tarkoitti sitä, että 
1.8.2008 alkaen opiskelijat tekevät erilliset kandidaatin ja 
maisterin tutkinnot. Samana heinäkuun viimeisenä päi-
vänä siirtyivät historiaan lähes 30 vuotta käytössä olleet 
opintoviikot, ja elokuun alusta otettiin käyttöön ainoana 
laajuuden mittarina opintopisteet. Historiallinen oli mais-
tereiden määräkin vuonna 2008: Jyväskylän yliopiston ma-
temaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta valmistui 
yhteensä 289 maisteria, lähes 50 % enemmän kuin vuonna 
2007. Yksinomaan heinäkuussa valmistui 118 maisteria, 40 
% koko vuoden tuloksesta.

Osalle opiskelijoista siirtymäajan päättyminen oli hyvä ”viime 
tippa”, joka patisti tekemään opinnot valmiiksi heinäkuun lop-
puun mennessä. Kesä oli hikistä aikaa myös niille opettajille, 
jotka tarkastivat tenttejä, harjoitustöitä, laboratoriotyöselostuk-
sia ja tutkielmia. Kielikeskus, erityisesti ruotsin kielen opettajat 
joustivat, jotta opiskelijat saivat maisterin tutkinnon pakolliset 
kieli- ja viestintäopinnot suoritettua. Laitosten toimistot venyi-
vät kootessaan opiskelijoiden suorituksia tutkintovaatimusten 
mukaisiksi kokonaisuuksiksi ja auttaessaan tutkintolomakkeita 
täyttäviä opiskelijoita.

Vaikka opintoviikot poistuivat, opintoviikkojen aikaan - tai jopa 
niitä ennen – suoritetut kurssit eivät hävinneet, vaan ovat edel-
leen käytettävissä tutkintojen osina. Ne pystytään sovittamaan 
yhteen opintopisteinä määriteltyjen kurssien kanssa kunkin 
opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa, HOPSis-
sa, sovittavalla tavalla. 

Maistereiden määrä ylitti 
tavoitteen – kirkkaasti

Publiikkitunnelmaa

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa juhlittiin val-
mistuneita maistereita, lisensiaatteja ja tohtoreita 14.5.2008 
tiettävästi tiedekunnan historian ensimmäisessä publiikissa. 
Publiikkiin kutsuttiin kaikki päättyneen lukuvuoden aikana 
valmistuneet, heidän vanhempansa ja ystävänsä. Tilaisuuteen 
osallistui myös valmistuneiden ohjaajia sekä laitosten muuta 
henkilökuntaa. Toinen publiikki järjestettiin 19.12.2008.  Tiede-
kuntamme hengen mukaisesti tilaisuudet toteutettiin yksinker-
taisin mutta lämminhenkisin menoin.

Aloite valmistumisjuhlan järjestämisestä tuli opiskelijoilta ja 
heidän läheisiltään. Monet heistä pitivät entistä käytäntöä ko-
ruttomana ja hieman myös tutkintojen arvoa väheksyvänäkin.  
Juhlimiskulttuuri on yliopisto- ja opiskelijamaailmassa elävöi-
tynyt viime vuosina. Ainejärjestöt järjestävät iltapukujuhlia jopa 
muutaman kerran lukuvuodessa.  Aika näyttää, saavuttaako 
publiikki sellaisen suosion, että siitä tulee tiedekuntaamme uusi 
pysyvä traditio. Joka neljäs vuosi järjestettävä Jyväskylän yli-
opiston juhlallinen promootio koetaan monesti liiankin juhlalli-
sena ja kaukaisena, jos valmistumisesta on kulunut jo muutama 
vuosi.
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BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS •  
DEPARTMENT OF BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
Biologia • Biology
Ekologia ja ympäristönhoito • Ecology and Environmental Management
Evoluutiogenetiikka • Evolutionary Genetics
Kalabiologia ja kalatalous • Fish Biology and Fisheries
Limnologia ja hydrobiologia • Limnology and Hydrobiology
Solubiologia • Cell Biology
Molekyylibiologia • Molecular Biology
Biotekniikka • Biotechnology
Kemiallinen biologia • Chemical Biology
Ympäristötiede • Environmental Science

FYSIIKAN LAITOS • DEPARTMENT OF PHYSICS
Fysiikka • Physics
Teoreettinen fysiikka • Theoretical Physics
Soveltava fysiikka • Applied Physics
Elektroniikka • Electronics

Bioinformatiikka ja rakenteet –tutkijakoulu
National Graduate School in Informational and Structural Biology
 (ÅA, HY, JoY, JY, KY, OY, TaY, TY, Biomedicum, CSC, VTT, 9 yritystä)

Biologiset vuorovaikutukset –tutkijakoulu
Graduate School in Biological Interactions
(TY, HY, JoY, JY, OY, RKTL, METLA, MTT)

Energiatekniikan tutkijakoulu
Graduate School in Energy Science and Technology
(TKK, TTY, LTY, JY, OY, ÅY, VY)

Epäorgaanisen materiaalikemian tutkijakoulu
Inorganic Materials Chemistry Graduate Program
(JoY, HY, JY, OY, TKK)

Hiukkas- ja ydinfysiikan tutkijankoulu
Graduate School in Particle and Nuclear Physics
(JY, HY, HIP, OY, TY, CERN)

Kansainvälinen sellu- ja paperitekniikan tutkijakoulu
International Doctoral Programme in Pulp and Paper Science and Technology
(TKK, HY, JY, LTY, OY, TTY, ÅA)

Kansallinen nanotieteiden tutkijakoulu
National Graduate School in Nanoscience
(JY, HY, OY, TKK, TTY, TY, ÅA, MIKES, VTT, Wihuri Research Institute)

Kansallinen orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian tutkijakoulu
National Graduate School in Organic Chemistry and Chemical Biology
(TY, HY, JoY, JY, KY, OY, TKK, TTY, ÅA, PerkinElmer Life Sciences, Wallac Oy)

Laskennallisen informaatiotekniikan tutkijakoulu
Graduate School in Computational Methods of Information Technology
(TKK, HY, JY)

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, JY, LTY, TTY)

Matemaattisen analyysin ja sen sovellusten tutkijakoulu
Graduate School in Mathematical Analysis and Its Applications
(HY, JoY, JY, OY, TKK, TY, ÅA)

Materiaalifysiikan tutkijakoulu
Graduate School in Materials Physics
(TKK, HY, JY, OY, TTY, TY)

Metsäklusterin tohtorikoulu
Forest Cluster Graduate School
(LTY, JY, OY, TKK, ÅA, Metsäklusteri Oy, KCL Keskuslaboratorio)

Stokastiikan ja tilastotieteen tutkijakoulu
Graduate School in Stochastics and Statistics
(ÅA, HANKEN, HKKK, HY, JoY, JY, OY, TaY, TKK, TKKK, TY, VY, KTL, Tilasto-
keskus, Vakuutusvalvonta, VTT)

Valtakunnallinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulu
Graduate School on Mathematics, Physics and Chemistry Education
(HY, JoY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA)

Ympäristötieteen ja -teknologian tutkijakoulu
Graduate School in Environmental Science and Technology
(JoY, HY, JY, KY, OY, TTY, ÅA)

KEMIAN LAITOS • DEPARTMENT OF CHEMISTRY
Kemia • Chemistry
Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia • Inorganic and Analytical Chemistry
Fysikaalinen kemia • Physical Chemistry
Orgaaninen kemia • Organic Chmistry
Soveltava kemia • Applied Chemistry

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS •  
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS
Matematiikka • Mathematics
Stokastiikka • Stochastics
Tilastotiede • Statistics

Tutkijakoulut
Graduate schools

Tieteenalat ja oppiaineet
Fields of research and disciplines
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