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Dekaanin katsaus
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on 500 työntekijän ja 2600 opiskelijan tiedeyhteisö, jonka toiminnan perusta on tieteellinen perustutkimus ja siihen perustuva laadukas ja myös itsenäiseen opiskeluun motivoiva opetus. Opiskelijat otetaan heti ensimmäisenä vuonna yhteisön jäseniksi intensiivijaksoilla ja tutustutetaan laitosten tutkimusprojekteihin opinnäytetöiden yhteydessä.
Tutkimuksessa saatiin jälleen erinomaisia tuloksia. Kansainvälisten julkaisujen määrä kasvoi, laatu parani, yhä useampi tutkimustulos julkaistiin huippulehdissä ja jopa lehtien kansikuvissa. Tiedekunnan tutkijat menestyvät hyvin tutkimusrahoituksen hankinnassa.
Johanna Mappes aloitti akatemiaprofessorina vuoden 2009 alusta ja Pekka Koskela vuoden 2010 alusta. Myös tohtorikoulutuksessa
tiedekunta menestyi erinomaisesti tehden uuden ennätyksen tohtorien määrässä. Merkittäviä tutkimuslaitteita saatiin ulkopuolisella
rahoituksella tutkijoiden sitkeän työn ansiosta.
Opiskelijoiden rekrytointi ja koulutus ovat tiedekunnassa jatkuvan kehityksen kohde. Kiristyvästä kilpailusta huolimatta tiedekunnan
kaikki laitokset saivat uusia opiskelijoita tavoitteidensa mukaisesti.
Siirryn uusiin tehtäviin vuoden 2010 alusta ja Henrik Kunttu aloittaa tiedekunnan dekaanina. Pitkä dekaanikauteni on ollut antoisaa
aikaa. Parhaimmat kiitokset tiedekunnan kaikille työntekijöille ja opiskelijoille luottamuksesta ja tuesta sekä ennen kaikkea siitä erinomaisesta työstä, jonka saavutuksista olen saanut olla ylpeä edustaessani tiedekuntaa.

Dean’s overview
The Faculty of Mathematics and Science is a community of 500 workers and 2600
students. Its driving force is excellent basic research, which provides motivating and
professional teaching. Intensive courses absorb incoming students in the academic
life and motivate them in their demanding studies, which are soon linked to scientific
research projects in their thesis works.
The research output in 2009 was again excellent. The number and quality of papers
published in international journals increased and a record number of doctors degrees
were awarded. The Faculty was also successful in getting external funding. Johanna
Mappes started as an Academy professor in 2009 and Pekka Koskela will start in the
beginning of 2010. Also major research equipments were funded with external sources, thanks to the resilient researchers.
Recruitment of new students and their education is under
continuous development. In spite of increasing competition,
all Departments of the Faculty succeeded to get enough good
students.
In 2010 Henrik Kunttu will start as a new dean of the Faculty. For
me the long time as a dean has been a most rewarding experience. I wish to thank the whole personnel and the students for
the continuous support and trust and most of all for the excellent work, which has so many times given me the pleasure of
being proud of our Faculty.
Matti Manninen
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Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Bio- ja ympäristötieteiden laitos on erinomaisesti vakiinnuttanut asemansa tieteenalojensa kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna tutkimus- ja koulutusyksikkönä. Laitoksella toimi puolitoista Suomen Akatemian huippututkimusyksikköä. Korkealaatuinen tutkimus, verkostoituminen muiden alan yliopistojen ja tutkimuslaitosten
kanssa sekä opetuksen jatkuva kehittäminen ovatkin keskeisiä vahvuuksia laitoksen kansallisessa työnjaossa ja
kansainvälisissä verkostoissa myös tulevina yliopistolaitoksen muutoksen vuosina.
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen toiminta on jatkunut
monipuolisena ja kehittyvänä. Vuosikymmenen mittainen
kasvun aika on takana ja laitoksen henkilökunta on uusiutunut laajalla rintamalla. Vuonna 2009 laitoksella aloitti yksi
uusi professori (Janne Ihalainen nanotieteet). Laitoksen asema akvaattisten tieteiden, ekologian ja evoluutiotutkimuksen,
solu- ja molekyylibiologian sekä ympäristötieteen ja –teknologian kansallisesti merkittävänä toimijana on vakiintunut ja
vankistunut. Laitos tuotti vuonna 2009 132 tutkimusjulkaisua
vertaisarvioituihin kansainvälisiin julkaisusarjoihin. Määrä
vastaa kymmenen viime vuoden keskiarvoa, mutta monella
alueella julkaisujen keskimääräinen taso on edelleenkin kohonnut. Laitoksella aloitti toimintansa Biologiset vuorovaikutukset tutkijakoulu, jonka koordinaatio siirtyi Turusta Jyväskylään. Toimintavuonna laitoksen tutkijat menestyivät myös
Suomen Akatemian tutkijavirkojen ja määrärahojen haussa.
Laitos osallistui aktiivisesti Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yliopistoallianssin kehittämistyöhön: laitoksen tutkijat
olivatkin keskeisesti mukana neljässä laajassa rahoitusta saaneessa kehittämishankkeessa.

sen keskittymä, jonka puitteissa tutkimuksessa ja opetuksessa
tehtiin yhteistyötä mm. Helsingin yliopiston, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen sekä
Keski-Suomen ympäristökeskuksen kanssa sekä FinLTSER- ja
LTER Europe -verkostoja (long-term socio-ecological research).

Laitostasolla on jatkettu osastojen välisen yhteistyön kehittämistä mm. yhtenäistämällä hallinnollisia toimintatapoja,
palvelutoimintoja ja perusopetusta sekä kehitetty yliopiston
laatujärjestelmän mukaista laatukäsikirjaa ja koulutusstrategiaa. Tavoitteena on ollut myös karsia edelleen lyhyitä
määräaikaisia virkasuhteita. Laitoksen tiloissa vuonna 2008
aloitettu sisäilmaremontin ensimmäinen vaihe saatiin vuonna
2009 viedyksi loppuun ja syyspuolella suurin osa opetuksesta
ja tutkimuksesta toimi jo vanhoissa tiloissa.

Konneveden tutkimusasema antaa hyvät edellytykset sekä
akvaattisten tieteiden että ekologian ja evoluutiotutkimuksen kokeelliseen ja kenttätutkimukseen. Aseman käyttö etenkin talviaikana on ollut aiempaa vilkkaampaa vuonna 2006
tehtyjen korjausten ja laajennusten ansiosta. Suurennettu
luentosali ja laajentunut majoituskapasiteetti antavat mahdollisuuden entistä suurempien kurssien ja kokousten järjestämiseen. Helmikuussa 2009 järjestettiin Konnevedellä toista
kertaa kansainvälinen ekologian talvikoulu ”2nd Jyväskylä
Winter School of Ecology”. Rehtori on myös edelleen myöntänyt yliopiston tutkimushankkeille Konnevesi-stipendejä opinnäytteiden- ja tieteellisten käsikirjoitusten kirjoittamiseen
sekä ryhmätyöskentelyihin. Keväällä 2009 järjestettiin myös
Konneveden asemalla mittava kansainvälinen Darwinin juhlaseminaari Charles Darwinin juhlavuoden kunniaksi. Seminaari
oli suuri menestys.

Ekologian ja evoluutiobiologian osastossa toimii Suomen Akatemian evoluutiotutkimuksen huippuyksikkö. Lisäksi osastolla
on vahva luonnonsuojelubiologian ja soveltavan ekologian
tutkimuskeskittymä. Tutkimuksen korkea laatu näkyy huipputason tieteellisinä julkaisuina, ulkopuolisen rahoituksen laajuutena, suomen akatemian tutkimusvirkoina ja valmistuneina väitöskirjoina. Osastoa pitkään ja ansiokkaasti kehittänyt
professori ja akatemiaprofessori Rauno Alatalo jäi eläkkeelle
pitkäaikaisen sairauden takia. Viran uudelleen täyttö aloitettiin kesällä 2009.
Solu- ja molekyylibiologian osastossa toimii osa virustutkimuksen huippuyksikköä. Virustutkimuksen lisäksi osastolla on
vahvaa proteiinien rakennetutkimuksen ja solu- ja molekyylitason toiminnallisen tutkimuksen osaamista. Osastolla tehdään yhteistyötä myös fyysikoiden ja kemistien kanssa nanotiedekeskuksessa (NSC). Vuonna 2009 saatiin käyttöön uusi
elävien solujen kuvantamiseen soveltuva fluoresenssimikroskooppi, joka on varustettu myös solukalvon kuvantamisen
mahdollistavalla optiikalla. Vastoinkäymisiä osaston kohdalle
osui, koska biotekniikan pitkäaikainen professori Christian
Åkerblom menehtyi vaikean sairauden seurauksena.
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Akvaattisten tieteiden osastossa painoaloja ovat olleet vesieliöiden ja - ekosysteemien terveyden tutkimus, integroiva
järviekosysteemitutkimus sekä vesien luonnonvarojen hyödyntäminen ja säätely. Päijänteen alueelle on muodostunut
kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä sisävesitutkimuk-

Ympäristötieteen ja teknologian osastossa opetuksen ja tutkimuksen painoaloja ovat jäte- ja kemikaalivalvonta, ympäristövaikutusten arviointi sekä ympäristö ja energiateknologia.
Ympäristötiede ja -teknologia on keskeisesti mukana myös
monialaisessa usean tiedekunnan välisessä uusiutuvan energian koulutus- ja tutkimusohjelmassa, jossa se on vastannut
kestävän bioenergian -maisterilinjasta. Kestävä bioenergia
sekä terveys- ja ympäristövaikutukset yhdistävä kemikaaliturvallisuuden kehittämisohjelma ovat olleet myös ympäristötieteen ja teknologian alan tutkimuksen kärkihankkeita
yliopistoallianssissa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on
erityisesti keskitytty tutkimaan ja kehittämään arviointimenettelyn vaikuttavuutta.

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS •
DEPARTMENT OF BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 2009
Henkilökunta • Personnel
Professorit • Professors
Asemanjohtaja • Head of Research Station
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees
Tutkimusta avustava henkilökunta • Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta • Administrative personnel

239
15
1
24
137
53
9

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

607
109
41
9

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

12,7
7,2
5,5

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • Main areas of research and teaching
Ekologia ja evoluutiobiologia • Ecology and evolutionary biology
Solu- ja molekyylibiologia • Cell and molecular biology
Akvaattiset tieteet • Aquatic sciences
Ympäristötiede ja -teknologia • Environmental science and technology

Department of Biological and Environmental Science is a multidiscipline research and teaching unit with the
four major education areas. High quality research and an active role within the national and international research networks have produced very good scientific results, but it also supports substantially the concurrent
graduate and doctoral education. Department maintain also one and half Academy of Finland Centre of
Excellency as a success in testimony to high quality research and education.
The department has four main focus areas and operating
units: ecology and evolutionary biology, molecular recognition, aquatic sciences, and environmental science and technology. The department has expanded considerably during
the last decade and its personnel has been renewed largely.
In 2009, one new professor (Janne Ihalainen, nanosciences)
started at the department. In 2009, researchers of the department were also successful with their applications to
receive e.g. research fellow positions from the Academy of
Finland.
The Division of Ecology and Evolutionary Biology is the
home of the Academy of Finland Centre of Excellence for
Evolutionary Research. In addition, the division has productive research group in applied and conservation ecology.
Several research papers in international top quality journals,
the wideness of external funding and the high number of
Academy of Finland research positions exemplify the high
quality of research at the division. Professor Rauno Alatalo,
who successfully developed the division and laudably advanced research in ecology, retired in summer 2009.
The Division of Cell and Molecular Biology has a 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 molecular biology. The division is part
of the interdisciplinary Nanoscience Center (NSC) together
with chemists and physicists. A new microscope for fast imaging of living cells was acquired in 2009. This microscope
has also total interference fluorescence exitation capability
that allows selective imaging of cell membrane structures.
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
field and thus the region of Jyväskylä is an internationally
important center of inland water research. Lake Päijänne
area is part of an international long term socio-ecological
research network (FinLTSER and LTER Europe).
The Division of Environmental Science and Technology 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 multidisciplinary effort between
several faculties of the university. In particular, the section
is responsible on the Master’s program in sustainable bioenergy production.

The Konnevesi Research Station, in Konnevesi, about 60
km north-east from Jyväskylä. is well suited for experimental and field research in aquatic sciences and ecology.
The number of users in the station has increased recently,
mainly due to the renewal of lecture hall and the increased
number of rooms for accommodation. Especially this has
helped to increase the activities in winter time. There are
special
pecial grants available for university researches to use tthe
station
tation as a productive writing or group working retreat
retreat.
SELECTED PUBLICATIONS
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11;284(37):25450-8.
4. Ihalainen TO, Niskanen EA, Jylhävä J, Paloheimo O,
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Evoluutiotutkimusta
Darwinin jalanjäljissä
Darwin loi teorian joka kestää
Vuosi 2009 oli biologeille kahdella tapaa merkittävä vuosi. Charles Darwinin syntymästä tuli kuluneeksi 200 vuotta ja hänen
pääteoksensa Lajien synnyn julkaisemisesta 150 vuotta. Darwinin
ja evoluutiotutkimuksen juhlavuosi huipentui moniin erilaisiin
seminaareihin, mm. Jyväskylän yliopistossa järjestettyyn Darwin-suurseminaari: Evoluutiotutkimusta viruksista sademetsiin,
kirjoihin, mm. Portin & Vuorisalo 2008: Evoluutio NYT, Charles
Darwinin juhlaan sekä Lajien synnyn uuden suomennuksen ilmestymiseen. Koko tutkimuskenttä sai erittäin paljon huomiota
niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.
Darwinin teoria luonnonvalinnasta on vakiintunut kuluneiden
150 vuoden aikana biologisten tieteiden kattoteoriaksi eikä sen
olemassaoloa enää kiistetä. Evoluutio, muutos, on kaikkialla ja
yksinkertaisuudessaan kyseessä on geenifrekvenssien muutoksesta populaatiossa. Onko parempia esimerkkejä kuin antibioottiresistenttien bakteerin yleistyminen huolettomien lääkemääräysten takia tai hyönteismyrkyille resistenttien hyönteisten
yleistyminen pelloillamme kemiallisen torjunnan seurauksena?
Aivan kuten Darwin teoriallaan kuvasi, luonnonvalinta on prosessi, jonka esimerkkejä ja toimintaedellytyksiä tämän päivän
biologit tutkivat. Darwin antoi siis biologeille mahdollisuuden
kysyä: miksi ja selityksen miten.
Charles Darwin eli ennen kuin DNA:n rakenne ja perinnöllisyystieteen salat olivat yleisesti tiedossa. Vaikka hän ei tiennyt näistä perustekijöistä, hän rakensi teoriansa yhteisestä alkuperästä,
jonka voimme nykyään päätellä DNA:n samankaltaisuudesta eri
lajien välillä. Hänen seuraava kysymyksenä oli, mikä mahdollistaa samasta lähtökohdasta alkaneiden lajien moninaisen kirjon.
Mekanismiksi lajien synnylle Darwin tarjosi teoriaansa luonnonvalinnasta. Sen lähtökohtana on geneettinen, periytyvä vaihtelu.
Jokaisen biologin on siis ensin tutkittava, aiheutuuko vaihtelu
tutkitussa ominaisuudessa ainoastaan ympäristötekijöistä (varjossa kasvaneet kasvit ovat erilaisia kuin valossa), vai ovatko
sen taustalla todelliset geneettiset erot. Aina emme voi tutkia
asiaa suoraan DNA-juosteesta vaan joudumme turvautumaan
epäsuoriin arvioihin. Jos esimerkiksi yksilön ominaisuudet muistuttavat enemmän vanhempiensa kuin populaation keskiarvoa,
tämä viittaisi geneettisiin eroihin. Jos vaihtelulla on geneettinen
pohja, luonnonvalinta valikoi ominaisuuksiltaan tai ominaisuusyhdistelmiltään parhaiten kulloiseenkin ympäristöön sopeutuneet johtaen sopeumiin.
On muistettava, että luonnonvalinta ei valitse parasta vaan
suhteellisesti parhaan. Se suosii sitä, joka jättää eniten lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä suhteessa toisiin yksilöihin kulloinkin
vallitsevassa ympäristössä. Ympäristön muuttuessa ympäristön
asettamat haasteet muuttuvat, minkä seurauksena luonnonvalinnan suosima ominaisuus tai ominaisuusyhdistelmä voi muuttua. Joskus se on itsekkäin peluri, toisinaan paras yhteistyöntekijä. Seuraavaksi biologin tehtävänä on ymmärtää itse valintaa,
sitä mikä saa aikaan eroja lisääntymismenestyksessä. Luonnon-
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valinta voi olla saalistaja, joka saa saaliikseen huonosti piiloutuvan perhosen tai pelkästään kylmä pohjoinen ilmastomme. Jos
ymmärrämme vaihtelun ja tiedämme valintapaineen, voimme
tutkia itse muutosta, evoluutiota. Usein yhden valintapaineen
tutkiminen ei yksistään riitä, koska yksilöihin kohdistuu useita
valintapaineita samanaikaisesti. Lopputulos johtuu usein eri valintapaineiden suhteellisesta merkityksestä tutkittavalle ilmiölle.

Jyväskylässä jatketaan teorian
jalanjäljissä
Jyväskylän yliopistossa bio- ja ympäristötieteiden laitoksella
tutkimus jatkuu Darwinin luoman teorian jalanjäljissä. Evoluutiotutkimuksen huippuyksikössä työskentelee 66 tutkijaa,
ja tutkimuskohteena on useita tutkimuslajeja ja -systeemejä.
Vuosi 2009 tarjosi vastauksen monenlaiseen kysymykseen, joista seuraavassa joitakin satunnaisia poimintoja. Vaihtelun ja
sen pysymisen ymmärtäminen on eräs evoluutiotutkimuksen
kulmakivistä. Esimerkiksi täpläsiilikäs (Parasemia plantaginis)
on toukkavaiheessa kaksivärinen. Sillä on oranssi täplä muutoin
mustassa ruumissaan1. Täplän koko vaihtelee yksilöiden välillä.
Voimme siis kysyä miksi? Mitä tummempia toukat ovat, sen
paremmin ne pärjäävät pohjoisessa suhteellisen viileässä ilmastossamme. Mutta toisaalta mitä suurempi oranssi täplä niillä
on, sitä useammin saalistajat jättävät ne syömättä. Näin ollen
riippuen kummankin valintapaineen suhteellisesta suuruudesta,
perhostoukkien täplän kokoon ei vaikuta ainoastaan yksi valintatekijä vaan ainakin kaksi, jotka vaikuttavat eri suuntiin, joko
suosien täplän pienuutta tai sen suuruutta. Koska valintapaineet
eivät realisoidu samalla tavalla joka kesä, valinta ei karsi kaikkea
muuntelua populaatiosta pois.
Valintapaineen voivat aikaansaada myös saman lajin yksilöt.
Darwin oli erittäin kiinnostunut seksuaalivalinnasta, jossa valinta
ei kohdistu suoranaisesti lisääntymismenestykseen vaan siihen,
kuka pääsee lisääntymään. Jyväskylän yliopistossa on pitkät perinteet seksuaalivalinnan tutkimisessa2. Esimerkiksi Petäjäveden
teerisuot ja niillä soivat teeret (Tetrao tetrix) sekä laboratoriopulloissa kasvavat Drosophila montana- kärpäset ovat vastanneet
tutkijoille moneen visaiseen kysymykseen3. Mielenkiintoisia teemoja nykytutkimuksessa on sukupuolten sekä sukupolvien väliset konfliktit. Valinta voi suosia koiraissa ominaisuuksia, jotka
ovat haitallisia naaraille4 tai emoja, jotka investoivat enemmän
resursseja naaras- kuin koirasjälkeläisilleen5. Se, miten nämä
konfliktit ovat syntyneet ja millainen niiden geneettinen pohja
on, on kuitenkin vielä epäselvää. Geneettinen tutkimus on paraikaa murrosvaiheessa, kun yhä useampien lajien koko genomi
aukeaa. Tulevaisuudessa pystymmekin ehkä tutkimaan yhä paremmin lajien eri ominaisuuksien koko geneettistä pohjaa sekä
vertaamaan sitä lajien elinympäristöjen erityispiirteisiin.

Luonnonvalinnan teoriaa pyritään hyödyntämään nykyisin myös
soveltavassa tutkimuksessa. Luonnonsuojelubiologiassa on mielenkiintoista tutkia, millaiset tekijät vaikuttavat populaatioiden
pienenemiseen6 ja invaasiobiologia puolestaan selvittää, mikä tekijät edesauttavat tai hidastavat lajien nopeaa leviämistä uusille
alueille7. Soveltava evoluutiobiologia on vasta alkutaipaleellaan.
Voidaankin kysyä, miksei Darwinin teoria luonnonvalinnasta
ole saavuttanut yhtä merkittävää ennustettavuutta kuin muut
luonnontieteet ja miksei sitä käytetä enempää päätöksenteossa?
Luonnon prosessit ovat usein epälineaarisia, ja jos monta epälineaarista tekijää satunnaisvaihtelun lisäksi yhdistetään toisiinsa,
ennustettavuus huononee. Toki jos tiedämme kuinka suuri osa
mitattavasta ominaisuudesta on perinnöllistä ja tiedämme valinnan voimakkuuden, voimme arvioida kuinka ominaisuuden kes-

1 Lindstedt, C., Lindström, L. and Mappes, J. (2009) Thermoregulation constrains
warning signal expression. Evolution 63, 469-478
2 Puurtinen, M., Ketola, T. and Kotiaho, J.S. (2009) The Good-Genes and Compatible-Genes Benefits of Mate Choice. The American Naturalist 174, 741752
3 Pekkala, N., Puurtinen, M. and Kotiaho, J.S. (2009) Sexual selection for genetic quality: disentangling the roles of male and female behaviour. Animal
Behaviour 78, 1357-1363
4 Mazzi, D., Kesäniemi, J., Hoikkala, A. and Klappert, K. (2009) Sexual conflict
over the duration of copulation in Drosophila montana: why is longer better? BMC Evolutionary Biology 9, 132
5 Koskela, E., Mappes, T., Niskanen, T. and Rutkowska, J. (2009) Maternal investment in relation to sex ratio and offspring number in a small mammal.
A case for Trivers and Willard theory? Journal of Animal Ecology 78, 10071014
6 Mattila, N., Kotiaho, J.S., Kaitala, V., Komonen, A. and Päivinen, J. (2009) Interactions between Ecological Traits and Host Plant Type Explain Distribution.
Change in Noctuid Moths Conservation Biology 23, 703-709
7 Lyytinen, A., Boman, S., Grapputo, A., Lindström, L. and Mappes, J. (2009)
Cold tolerance during larval development: effects on the thermal distribution limits of Leptinotarsa decemlineata. Entomologia Experimentalis Et Applicata 133, 92-99

kiarvo populaatiossa muuttuu. Tämänkaltainen ennustaminen
on välttämätöntä esimerkiksi arvioitaessa ilmastonmuutoksen
vaikutuksia eläin- ja kasvipopulaatioihin. Ennustamisen tekee
hankalaksi kuitenkin myös se, että useiden valintapaineiden tiedetään vaikuttavan samanaikaisesti ja usein erilaisella voimakkuudella. Geneettisen vaihtelun puuttuessa myöskään muutosta,
evoluutiota ei tapahdu vaan ympäristön muutos voi johtaa jopa
lajin sukupuuttoon. Ennustamisen vaikeus tulee kuitenkin nähdä
vain haasteena tuleville tutkijasukupolville. Darwinin Lajien synty
on edelleen elinvoimainen kirja, mutta olemme pystyneet ottamaan myös omatoimisesti askelia ja kävelemään Darwinin aloittamaan polkua kappaleen eteenpäin.
Leena Lindström
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Sikainfluenssa ja virustutkimus
Virustutkijalta kysytään ajoittain ja varsinkin epidemioiden yhteydessä, ”mitä te oikeastaan niistä viruksista
tutkitte?” Kaikki virustutkijat eivät suinkaan tutki tauteja aiheuttavia viruksia, mutta eri virusten tutkimuksessa
on aina yhteisiä piirteitä ja tutkimus pyrkii vastaamaan
samantapaisiin kysymyksiin.
Virukset nousivat jälleen kerran yleiseksi puheenaiheeksi keväällä 2009, kun uusi influenssa A-viruksen alatyyppi H1N1 eli niin
kutsuttu sikainfluenssavirus alkoi levitä maailmalla. Tauti levisi
nopeasti maasta toiseen ja kesäkuussa 2009 sikainfluenssaepidemia julistettiin pandemiaksi eli maailmanlaajuiseksi epidemiaksi. Toistaiseksi sikainfluenssainfektio ei ole vakavuudeltaan
juuri poikennut tavallisesta kausi-influenssainfektiosta ja sikainfluenssan myötä pandemian määritelmästä onkin poistettu siihen aiemmin kuuluneet ehdot epidemian aiheuttamasta korkeasta kuolleisuudesta ja sairastuvuudesta. Epidemian levitessä ja
vain harvojen osoittautuessa immuuneiksi A (H1N1)-infektiolle,
virisi ihmisten keskuuteen pelko omasta ja läheisten sairastumisesta. Edellisen kerran influenssa pääsi otsikoihin vuonna 2003,
kun sikainfluenssavirusta A (H1N1) huomattavasti vakavampia infektioita ihmisessä aiheuttavan lintuinfluenssaviruksen A
(H5N1) pelättiin leviävän pandemiaksi. Lintuinfluenssa ei kuitenkaan ole kehittynyt tehokkaasti ihmisestä toiseen leviäväksi virukseksi, joten tappavan pandemian syntymisestä selvittiin
toistaiseksi säikähdyksellä. Siitä lähtien on kuitenkin rekisteröity
yksittäisiä lintuinfluenssaviruksen aiheuttamia kuolemantapauksia, joissa virus on useimmiten siirtynyt sairaasta siipikarjasta ihmiseen. Vuonna 2009 alkanut pandemia ei myöskään ole
ensimmäinen laatuaan. Ainoastaan 1900-luvulla pandemioita
oli kolme; espanjantauti vuonna 1918, aasialainen vuonna 1957
sekä hongkongilainen vuonna 1968. Nämä taudit sikainfluenssasta poiketen täyttivät ehdot korkeasta kuolleisuudesta ja sairastuvuudesta.
Mistä sikainfluenssa ilmestyi? Harva tulee ajatelleeksi,
että epidemian takana on loppujen lopuksi virusten harrastama
”seksi”, eli geneettisen tiedon vaihtaminen virusten välillä. Kun
virusten maailmaa tarkastellaan laajemmasta näkökulmasta,
huomataan, että yksittäiset virukset ovat usein perimältään eri
viruksista koottuja mosaiikkeja. Bakteerien virukset ovat mosaiikkisuudeltaan vertaansa vailla, mutta virusten ”seksi” näkyy
meille konkreettisimmin lähinnä ihmisvirusten kautta. Jokaisen
viime vuosisadan influenssapandemian takana oli virusgeeniyhdistelmältään uudenlainen influenssa A-viruksen alatyyppi.
Esimerkiksi vuoden 2009 sikainfluenssaviruksen perimä koostuu
geneettisistä palikoista, jotka ovat peräisin sian, ihmisen ja linnun influenssaviruksilta. Useimmiten viruspandemiat saavatkin
alkunsa sellaisista maailmankolkista, joissa ihmisen ja kotieläinten elo on hyvin tiivistä. Tällöin eri isäntiä infektoivat virukset
voivat kaikessa rauhassa vaihtaa geenejä keskenään. Samantapaisia epidemioita syntynee päivittäin myös mikrobien joukossa,
kun mikrobeja isäntinään käyttävät virukset vaihtavat tietoa
keskenään.
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Milloin geneettisen tiedon vaihtamisesta virusten
kesken sitten on hyötyä? Ei varmastikaan kovin usein, jos keskenään vaihdetaan vain satunnaisia osia. Influenssavirukset ovat
taitavia vaihtelemaan perimänsä palasia ja sopivan geeniyhdistelmän sattuessa kohdalle ne voivat saada kyvyn infektoida uusia
isäntälajeja. Siksi ei suinkaan ole sattumaa, että juuri influenssa
pyyhkäisee aika-ajoin ihmiskunnan yli. Kun virus siirtyy infektoimaan uutta lajia, se saattaa aiheuttaa uusissa isännissään
vakavia oireita. Nopeasti isäntänsä tuhoava virus ei kuitenkaan
ole kaikissa tilanteissa hyvä taudin levittäjä, vaan aikaa myöten
monet virukset kehittynevät vaarattomammiksi. Toisaalta tiedetään myös, että espanjantaudin tapaisissa influenssaepidemioissa seuraavat epidemia-aallot olivat ensimmäistä vakavampia.
Kaikkien liikkuvien osien ymmärtäminen virusten ja virustautien
kehityksessä on monimutkaista.
Entä miksi meillä ei ole suojaa sikainfluenssaa vastaan? Kyse on lopulta rakenteellisista muutoksista viruksen
pinnalla, sillä uudet rakenteet ovat immuunipuolustuksellemme tuntemattomia. Ymmärtääksemme miten viruksen rakenne voi muuttua, meidän täytyy tuntea viruksen arkkitehtuuri
ja rakenteen kannalta tärkeiden osien toiminta. Virukset eivät
nimittäin suinkaan ole siellä täällä sattumalta muodostuneita
tautipaketteja, vaan rakenteellisia taidonnäytteitä nanometrien
kokoluokassa. Monet virukset noudattavat yleisiä periaatteita
niin rakenteissa kuin ”elämäntavoissaankin”, ja siksi kaikki tieto
viruksista lisää ymmärrystämme tekijöistä tautien takana. Jotta
viruksen rattaisiin pystytään heittämään kapuloita rokotteiden
ja Tamiflun kaltaisten lääkkeiden muodossa, tarvitaan tietoa siitä
missä rattaat sijaitsevat ja miten ne pyörivät.
Halusimme tai emme, virukset ovat ja tulevat olemaan
osa tätä maailmaa, eikä sikainfluenssapandemia jää viimeiseksi.
Virusinfektioiden hoitokeinojen kehittäminen on haastavaa juuri
virusten muuntumiskyvyn vuoksi. Toisin sanoen virusten perimä muuntuu nopeammin, kun lääkkeitä ehditään kehittää. Tällä
hetkellä tehokkain tapa virustartuntojen ehkäisemiseksi onkin
rokottaminen. Rokotteen avulla ihmisen immuunijärjestelmälle
esitellään viruksen kuoriproteiineja tai heikennettyjä kokonaisia
viruspartikkeleita. Immuunijärjestelmä oppii tunnistamaan viruksen pintarakenteet ja virus saadaan eliminoitua ennen kuin
se ehtii aiheuttaa oireita. Näin sama virus ei aiheuta tautia uudelleen.
Virustutkimuksen huippuyksikössä tekemämme
bakteeri- ja arkkivirustutkimus risteää monilta teemoiltaan sikainfluenssatutkimuksen kanssa. Ymmärtämys yhden viruksen
geneettisestä tiedonvaihdosta, rakenteellisista periaatteista ja
evoluutiosta ovat usein sovellettavissa koko virusmaailmaan.
Matti Jalasvuori, Reetta Penttinen ja Anni-Maria Örmälä

Suomen Akatemian Virustutkimuksen huippuyksikkö (2006 2011) toimii sekä Helsingin yliopistossa, että bio- ja ympäristötieteiden laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylän yliopistossa vastaavana tutkijana toimii molekyylibiologian professori
Jaana Bamford. Huippuyksikön tutkimuskohteita ovat bakteereita ja arkkeja infektoivat virukset; niiden rakenne, genetiikka
ja evoluutio. Virustutkimuksen huippuyksikön tutkimushenkilökunta koostuu vanhemmista tutkijoista, väitöskirjatyöntekijöistä
sekä Pro gradu -työtään suorittavista opiskelijoista.
FM Matti Jalasvuoren väitöskirja, joka käsittelee virusten syntyä
ja niiden vaikutusta solujen kehityksessä, valmistunee syksyllä
2010.
FM Reetta Penttinen valmistui Oulun yliopistosta syksyllä 2009
pääaineenaan perinnöllisyystiede. Tällä hetkellä hän tutkii Flavobacterium columnare -bakteerin ja sen virusten genetiikkaa.
Anni-Maria Örmälä valmistui filosofian maisteriksi Jyväskylän
yliopistosta keväällä 2009. Tällä hetkellä hän suorittaa jatkoopintojaan projektissa, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin
yliopiston, sekä Jyväskylän yliopistossa toimivien Virustutkimuksen ja Evoluutiotutkimuksen huippuyksikköjen kanssa. AnniMarian väitöskirjatutkimus käsittelee patogeenisten bakteerien
ja niitä infektoivien virusten evoluutiota.
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Matkalla nanomaisteriksi?
Nanotiede on verrattain uusi tieteenala, joka yhdistää biologian, fysiikan ja kemian osaamista tutkiakseen millimetrin miljoonasosien tasolla tapahtuvia ilmiöitä. Mutta miksi sitä kannattaa opiskella?
Minä sanon: koska se on kiinnostavaa. Samaan hengenvetoon totean sen olevan myös hyödyllistä. Haluatko yhdistää eri luonnontieteiden opintoja? Itse haluan, ja siksi päätin yhden alan sijaan ottaa kolme – siispä hakupaperit lähtivät Jyväskylään.
Kiinnostavaa ja hyödyllistä, kyllä vain. Nanotieteiden koulutusohjelmassa, tuttavallisemmin nanolla, hankitaan pääaineen opintojen
lisäksi perustiedot kahdesta muusta luonnontieteestä. Tämä tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden hahmottaa oman alansa ilmiöitä
osana laajempaa kokonaisuutta. Aloitin opintoni istumalla vuorotellen biologian, fysiikan ja kemian luennoilla, ja olen siitä iloinen.
Kun kolmen aineen perusteet tulivat tutuiksi samanaikaisesti, ne oli helppo ymmärtää toisiaan täydentävinä asioina. Koin tämän
hyvin palkitsevaksi. Entäpä työnantaja, tuo viiden vuoden päässä häämöttävä eriskummallinen taho? Hän kyllä arvostaa yhden alan
ylittävää, laajaa luonnontieteiden tuntemusta.

Millaista opiskelu sitten on?
Oman kokemukseni mukaan ilmapiiri on kaikilla tiedekunnan neljällä laitoksella yleensä rento ja avoin. Luennoitsijat ja harjoitusten
ohjaajat ovat toki yksilöitä, joiden toimintatavoissa on eroa, mutta juuri tämän vuoksi jokaiselta voi oppia jotakin uutta. Kaikki opetusja oppimistyylit eivät tietenkään sovi kaikille, ja haluankin rohkaista uusia opiskelijoita esittämään kysymyksiä, huomautuksia, lisäyksiä,
kiitoksia tai parannusehdotuksia. Tuokaa ilmi, mikä jäi epäselväksi, mikä kerrottiin hyvin, mikä huonosti.
Ensimmäinen vuosi nanolla alkaa oman pääaineen perusopinnoilla, joita käydään yhdessä muiden saman aineen opiskelijoiden kanssa.
Lisäksi nanofuksi liittänee lukujärjestykseensä sivuaineiden peruskursseja. Siinä missä yksi sukeltaa näiden kurssien maailmaan heti
syksyllä, toinen tutustuu niihin kevätpuolella – miten omaan opintosuunnitelmaan sopii.
Kuten missä tahansa opinnoissa, myös nanotieteissä lähdetään ensin rakentamaan perusosaamista, ja vasta sen jälkeen on aika siirtyä
edistyneemmän tasoisiin kursseihin. Perusopintojen jälkeen vuorossa ovat aineopinnot pääaineessa ja toisessa sivuaineessa. Tässä
vaiheessa tulevat vastaan ensimmäiset varsinaiset nanotieteen kurssit.
Koska sivuainekokonaisuudet ovat melko laajoja, opiskelu nanolla voi toisinaan olla kiireistä. Samasta syystä nanotieteiden tutkintovaatimuksissa on vähemmän valinnaisuutta kuin samalla pääaineella muuten. Onko opiskelu siis pelkkää kaavamaista puurtamista?
Uskallan väittää: eihän toki. Välillä saa kyllä lentää luentosalista ja harjoitusluokasta toiseen aikamoista vauhtia, mutta tämä lienee osa
todellisuutta alalla kuin alalla. Mitä taas tulee valinnanvapauden vähyyteen, sekin on pitkälti itsestä kiinni. Pakollisten opintojen lisäksi
omaa osaamistaan kun voi kehittää haluamaansa suuntaan valitsemalla kursseja jopa toisista tiedekunnista. Nämä tutkintovaatimusten ulkopuoliset, ”ylimääräiset”, opinnot kannattaa suunnitella huolellisesti ja suosia yhtenäisiä kokonaisuuksia satunnaisten kurssien
sijaan. Jos on valmis tekemään hieman enemmän töitä, tässäkin koulutusohjelmassa voi koota omannäköisensä tutkinnon.
Olen nyt kandidaattiopintojeni loppusuoralla. Kohta on aika lähteä metsästämään uusia haasteita maisterivaiheen kurssitarjonnasta.
Kun ajattelen kolmea viime vuotta yliopistolla – uusien opiskelutapojen omaksumista, uuvuttavia tenttejä, oivaltamisen iloa – voin
todeta valinneeni oikean alan.
Jenni Viholainen
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Fysiikan laitos JYFL

Fysiiikan laitos JYFL

Fysiikan laitoksen tutkimustoimintaa väritti vuonna 2009 monta tärkeää tapahtumaa. Kiihdytinlaboratorion
laajennusosa valmistui kesällä, ja uuden syklotronin asennustyöt alkoivat saman tien. Toinen merkittävä lisä
laitoksen tutkimusvälinekantaan oli nanotomografialaitteisto, joka on vasta neljäs laatuaan maailmassa. Laitoksen hiukkasfyysikoita jo pitkään työllistänyt CERNin ALICE-koe aloitti mittaustoimintansa vuoden lopulla.
Laitokselta valmistui vuoden aikana 17 tohtoria, enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Tutkimustoiminta jatkui aktiivisena kaikilla laitoksen tutkimuksen pääaloilla eli hiukkasfysiikassa, materiaalifysiikassa ja ydin- ja kiihdytinpohjaisessa fysiikassa. Referoitujen
julkaisujen määrä (195) lähestyi maagista rajaa yksi julkaisu
työpäivää kohti. Toiminnan kansainvälisyyttä osoittaa, että
noin 70 % julkaisuista oli kansainvälisiä yhteisjulkaisuja.
Laitoksen tutkijoilla oli noin 250 esiintymistä konferensseissa. Laitoksella kävi noin 300 ulkomaista vierailijaa, ja
laitoksen henkilökunta teki yli 300 työmatkaa ulkomaille.
Laitos jatkoi opetuksen kehittämistä aktiivisesti. Siihen
sitä velvoitti ja innosti Korkeakoulujen arviointineuvoston
laitokselle vuosiksi 2010-2012 myöntämä yliopistokoulutuksen laatuyksikön asema. Laitos kiinnitti aikaisempaa
enemmän huomioita motivoituneiden uusien opiskelijoiden rekrytointiin. Uutena tähän liittyvänä toimintamuotona oli Kuukausi fyssalla –kesäharjoitteluohjelma, joka
sai odottamattoman suuren suosion lukiolaisten keskuudessa. Noin sadasta hakijasta valittiin yhdeksän työskentelemään kuukauden ajan laitoksen tutkimusryhmissä ja
saamaan käytännön kosketuksen tieteellisen tutkimuksen
maailmaan. Tämä ja muut rekrytoinnin hyväksi tehdyt
ponnistelut, yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemisen
avustuksella, saivat aloittaneiden opiskelijoiden määrän
kaksinkertaistumaan edellisen vuoden huolestuttavaan
lukuun verrattuna.
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Budjettirahoituksen heikkenevä suuntaus vaikeutti laitoksen käytännön toimintaa merkittävästi. Toimintamenoihin
käytettävissä olevat voimavarat pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna huomattavasti. Ulkopuolisen rahoituksen
osuus oli 44 % laitoksen kokonaisbudjetista, kun se oli
edellisenä vuonna 38 %.

Samaan ajankohtaan osuneet monet hallinnon muutokset häiritsivät normaalia toimintaa ja
j aiheuttivat lähes
kohtuuttoman ylimääräisen työtaakan laitoksen pienelle
hallintohenkilökunnalle. Toivottavasti voimme palata pian
täysipainoisesti varsinaisten tehtäviemme, opetuksen ja
tutkimuksen, pariin.

FYSIIKAN LAITOS • DEPARTMENT OF PHYSICS JYFL 2009
Henkilökunta • Personnel
176
Professorit • Professors
14
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff
13
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees 130
Tutkimusta avustava henkilökunta • Technicians
23
Hallinto- ja toimistohenkilökunta • Administrative personnel
4
Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees
Perustutkinto-opiskelijat (pääaine) • Undergraduate students (major)
Jatko-opiskelijat (pääaine) • Graduate students (major)
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees
Tohtorin tutkinnot • Doctorates

445
85
35
17

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

13,9
7,8
6,1

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • Main areas of research and teaching
Ydin- ja kiihdytinfysiikka • Nuclear and accelerator physics
Materiaalifysiikka • Materials physics
Hiukkasfysiikka • Particle physics
Fysiikan opettajien koulutus • Physics teacher training

2009 will be remembered in the Department of Physics as a year of significant events and many positive
developments. The extension to the Accelerator Laboratory building was completed, and the commission
of the new MCC30/15 cyclotron was started. The
arrival of the new technically advanced micro- and
nano-tomography equipment, only the fourth of its
type in the world, was another important addition to
the infrastructure of the Department. The CERN ALICE experiment, in which the Department of Physics
has an important role to play, collected the first data
towards the end of the year.
The research activity and productivity in 2009 was high in
all three of our main research areas, Nanophysics, Nuclear
and Accelerator-based Physics and Particle Physics. The total number of peer-reviewed research articles published in
2009 was 195, a substantial increase over our earlier numbers. We are approaching the magical limit of one publication
per workday. In addition, there were approximately 80 other
publications and some 250 presentations in conferences. The
research activity was very international; about 70 % of the
peer-reviewed articles were based around international collaborations.
From the point of view of teaching, many positive trends can
be recognized from 2009. An all-time record of 17 doctoral
degrees were awarded. The high productivity of the Department in education does not mean that we have sacrificed
the quality of our education. The persistent efforts of the
Department to improve and develop teaching and the instruction of students got significant nationwide recognition
when the Finnish Higher Education Evaluation Council (KKA)
designated the Department as a Centre of Excellence in University Education for the period 2010-2012. The quality and
relevance to the labor market of the instruction given is also
borne out by the record of almost 100 % employment of the
students graduating from the Department.
The enrollment of new students almost doubled as compared
with the previous year. There may be many reasons for this
positive development, such as the dramatic change in the
general economic situation, but the strengthened efforts of
student recruiting carried out by the Department in 20082009 were certainly not without effect. These efforts included
a new summer training program for higher secondary school
students, which attracted a lot of interest and received good
publicity in the media.
Jukka Maalampi
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The new MCC30/15 cyclotron and the
extension of the experimental area
The operation of the K130 cyclotron has been very extensive. The total cyclotron operating time since 1996
has been over 6000 hours/year. Due to the extensive use of the cyclotron there has not been much time for
machine development, and also the time for maintenance has been limited. Moreover, since proton beams have
been requested regularly (123-I production and studies of radioactive nuclei produced with proton induced fission)
we started to investigate the possibility of acquiring a separate cyclotron for protons and deuterons in addition
to the K130 cyclotron. After a few years of negotiation we managed to get a 30 MeV H- cyclotron on the list of
equipment as partial compensation of the former USSR debt to Finland. An Inter-governmental Agreement between Finland and Russia was signed on August 15th, 2006 to settle the old debt partially by goods and services.
The final list was approved by the corresponding Ministries of both countries in January, 2007, and the Contract
of the 30 MeV H- cyclotron, MCC30/15, was signed on February 20th, 2007. It took another four months for
the corresponding Russian and Finnish Ministries to approve the contract for the cyclotron, after which the order
could be placed. According to the contract, the delivery time of the cyclotron was 24 months from the final
approval of the contract plus an additional time of six months for installation and training. The cyclotron was
built by NIIEFA, D.V. Efremov-Institute, St. Petersburg, Russia.

The Finnish Centre of Excellence in Nuclear and
Accelerator Based

The cyclotron was installed by the Efremov
Institute team.
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Physics consists of eight research groups. Its main focus is
on studies of new phenomena in nuclei under extreme conditions. The CoE involves both experimental and theoretical
research in nuclear and accelerator based physics and related applications at the University of Jyväskylä Department of
Physics. Applications and instrumentation are developed at
the CoE for use in both research and industry. The CoE works
under the Centre of Excellence in Research nominated by the
Academy of Finland for the 2006-2011 period.

The cyclotron was lifted inside late in the evening on
the 10th of August 2009. (Photo: A. Lehtiö)
The cyclotron required an extension for the old experimental
hall. The building of the extension started in late August, 2008,
and it was scheduled to be ready by Midsummer, 2009. Both the
cyclotron and the building projects took a little more time than
planned. However, the delay of both projects was less than two
months, and so the building was ready to host the cyclotron by
the beginning of August, 2009.
Everything else but the cyclotron magnet arrived on Friday, 7th
of August, on three trucks, two days delayed due to customs
problems in St. Petersburg. The Russian team together with the
local people unloaded the trucks into the new experimental hall,
and everything was prepared for Monday, 10th of August, to get
the magnet in the cyclotron bunker. The last two trucks carrying
the cyclotron magnet finally arrived at 9.20 pm and the unloading started immediately. Everything took place on the roof of
the parking hall, which was supported by hundreds of pillars to
take the heavy weight. Due to local weight limitations the lifting
had to be done with extreme care. The first half of the cyclotron,
weighing 24 tons, was put into its final position exactly at midnight. The second half was on its place one hour later. After this
the roof of the hall was closed.

The IGISOL facility will move to the new experimental hall, served both by the new MCC30/15 H- cyclotron as well as the K130
heavy-ion cyclotron. The work with IGISOL will extend the discovery potential to earlier unexplored exotic nuclei which are
important in explosive nucleosynthesis scenarios. In addition,
planned charge breeding of trapped ions will lead to unprecedented accuracy in mass measurements for weak interaction
tests in atomic nuclei.
In addition to the scientific work with the IGISOL facility, the
new MCC30/15 cyclotron is planned to be used for medical radioisotope production, mainly 123-I and 18-F. Negotiations on
the isotope production are underway.
The moving of IGISOL starts in June 2010 and it is assumed to be
ready by the end of the year. The lay-out of the old experimental
hall will be slightly modified, which requires two dipole magnets
(65 degrees and 90 degrees) to guide the beam from the K130
cyclotron to the new IGISOL site and to the old IGISOL cave,
which will be modified to host the new MARA separator.

The Russian team started the installation of the accelerator immediately after it had arrived. The first beam tests we carried out
in November 2009 and before the end of the month the maximum extracted proton intensity (in pulses) was 200 μA, twice
the guaranteed value, and 62 μA for deuterons, which is also
more than guaranteed (50 μA). The final acceptance is assumed
to be in the end of April, 2010.
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High-resolution x-ray tomography for
heterogeneous materials research
A new multi-scale x-ray tomography system manufactured by Xradia Inc. was installed in June 2009. The system
consists of two separate units, a microtomograph and a nanotomograph. The funding for the device was received
primarily from European Union (EAKR) and finnish industry.

X-ray tomographic devices.
Cracks in a chrystal
Segment of a wood if bre
Porous material

Figure 1. The new multiscale x-ray tomographic facility including nano- and microtomographs together with examples of 3D
images obtained for various heterogeneous materials.

The devices are used to 3D imaging of material samples with
resolution varying from 50 nm to 30 μm. This effective tomographic imaging modality has only recently been introduced
in materials research for gaining accurate structural information in a non-destructive way. It can be applied in various
heterogenous materials including those containing biological materials, plastics, cheramics, rocks, soils and even metals.
The techniques is based on exposing the sample to a beam of
x-rays from many different angles. The 2D shadowgrams thus
created is used to reconstruct the 3D structure of the sample
with a suitable inversion algorithm. The numerical inversion
procedure is implemented on a graphics processing unit platform and is therefore very fast.
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The device is used in basic and applied materials research to
study especially fibrous materials and composites, biological
materials and biostructures as well as various inorganic materials including rock and clay. Combined with suitable numerical methods, the structural information obtained by tomographic techniques is used in studying also various dynamical
properties of heterogenous materials. These include transport
properties such as flow permeability and diffusivity as well as
rheological properties related to behaviour of materials under
external strain and swelling.
Markku Kataja

Through the eyes
of the beholder
Waking up begins with the realization of here and now. The ceiling
remains immobile and yet strangely disturbed by the alarm clock. The
here is familiar and the now is labeled with the name of a day. Friday.
Mornings are always a rush even if you don’t have to be anywhere on
time. The shower, the breakfast, the choosing of clothes and the bag are
something of an automatic observance. All this while your cortex tussles
to function: the worries of the day, the big things of the moment or the
happenings of yesterday slowly drifting away to recompose the everchanging landscape of your hippocampus. When all that is done, the
am can finally be attached to the I, to strangely compose a he. The track
of time is kept by the noise of his footsteps while perambulating Ainolanranta on the irregular road to the Nanoscience Center. His thoughts
slowly turn into a schedule and the faces into appointments.
The quietness succumbs and the tightly packed animated
labyrinth reveals itself. People squeeze past each other on narrow stairs,
corridors and elevators, carrying with them vials, samples, papers, notes,
trolleys or thoughts. By now, little after one year, he learned the cultural and social difference with the Romanian and Dutch environments.
He does not say ”Hi” or ”Good morning” to all the people he meets in
the corridor, even if he knows them, even if at times he has a laugh
or a chat with them. Not all would answer. This brave nanoworld is a
Huxleyan dystopia for him. The place still bears a strong Finnish fingerprint and internationalization has but a lambent glow. No, he does not
think Finns are quiet or reserved, that is no more than a social cliché
for him, a behavioral fallacy to bespeak for the mutual absence of social skills. With these thoughts, he reaches his gray cubicle; for him, the
most treacherous concept - in addition to the main web page of the
University of Jyväskylä displayed in Finnish - when it comes to openness, collaboration and internationalization. Time will change things. A
quick read over the e-mails, a check on the computer jobs and the time
comes to walk from the Nanoscience Center to the Physics Department
for the colloquium. The walls always look alike in academic centers, like

they have been somehow electrotyped with posters, prizes and highlights. Curiously, people feel more confident when what they do has a
colorful A0 form and drapes a wall. Some places take overstated pride
from their research, but not the NSC. More often than not, the apparent
abstractions of these posters point to passionate and useful research.
The answered questions have an appeal, and that is visible. If only the
interaction between chemistry, biology and physics (both experimental
and theoretical) would be more vivid. He graduated a high school that
specialized in biology and chemistry and the two thousand pages of organic and inorganic chemistry he had to learn for his baccalaureate are
rarely recalled during presentations. The Konnevesi meeting of the NSC
is a welcomed exception for him.
The colloquium is often a journey back to themes he was
passionate about while being an overenthusiastic master student in
theoretical physics at the West University of Timisoara. In those times
people were still wondering if the neutrinos had mass, but now they are
wondering how big that mass is? Maybe the themes fostered here - both
in research and general knowledge - should have a bit more emphasis on
the job market. This would give students independence and a certain je
m’en fiche when faced with academic pressure. That would make them
braver in their endeavor to change things and to be creative.
The early lunch goes by with jokes and free conversations,
and then is time to face the screen again; running jobs, coding, reading
papers, drinking coffee, dealing with the paranoid computer security
and the magical Korppi system.
Lights off. The electrotyped corridors, the rear entrance, the
cigarette and the accompanied walk home. The weekend will go by with
a novel, with the understanding of a science concept, the exercises for
the demo, the writing the Optics course or with outings.
Adrian Stan
(Photo: Nicoleta Voicu)
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Materials research with
the Pelletron accelerator
In September 2006 State Research Center (VTT) donated a fully-working Pelletron accelerator to the Physics
Department. This tandem accelerator has a maximum terminal voltage of 1.7 MV and it was originally equipped
with one RF-ion source and one beamline for Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS). A new laboratory for
the accelerator was built by joining three storage rooms in the vicinity of cyclotron target hall and in February
2007 the Pelletron was fully operational in its new location.

Figure 1. TOF-ERDA results from sputter deposited 20 nm thick CNx hard coating on Si. Raw TOF-E histogram (left) and depth
profiles that were determined from the elemental energy spectra (right). A density of 2.0 g/cm3 was used in converting areal densities to nanometres. It is clearly seen that hydrogen is present in the entire film while oxygen is present mainly at the surface and
substrate interface. This study was made in collaboration with Thin Film Physics group from Linköping University, Sweden.
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Panorama over the Pelletron Laboratory.

Figure 2. Layout of the Pelletron laboratory at the end of
2009: 1) RF ion source, 2) sputtering ion source, 3) 1.7 MV
Pelletron tandem accelerator, 4) RBS beamline, 5) TOF-ERDA
beamline, 6) lithography beamline, and 7) PIXE beamline.
The distance from the ion sources to the end of beamlines is
roughly 14 meters.

From the beginning there has been a clear development plan
and goal for the Pelletron Laboratory; to make it one of the leading sites in the use of MeV ions for materials research. This status
can only be reached by active and innovative development of
new research instruments.
Now, after three years of operation, the laboratory (Fig. 1) looks
very different than in the beginning. In 2007 a second beamline
setup for Programmable Proximity Aperture Lithography (PPAL)
was build. With this Jyväskylä developed technique one can
quickly write with energetic ions to polymers rectangular structures with sizes from sub-micrometer levels to several hundreds
of micrometers. After the ion beam bombardment, the irradiated areas can be dissolved and high aspect-ratio 3D structures
revealed.
In 2008 a third beamline with an analysis chamber for simultaneous Particle Induced X-ray Emission (PIXE) and RBS was commissioned. In PIXE ingoing energetic ions excite target atoms
which leads to emission of characteristic X-rays; by detecting
these X-rays target elements heavier than Al can be identified
and quantified even down to ppm level. The rotateable energy
detector used for RBS offers a very useful tool for studying basic
ion scattering phenomena, and it is often used for laboratory
exercises in a number of physics courses.
The latest development took place in 2009; In a project funded
by EU regional grants and three companies a fourth beamline
was built with a high resolution Time-of-Flight Elastic Recoil
Detection Analysis (TOF-ERDA) spectrometer for elemental depth
profiling. In addition to the new beamline, also the injector was
completely re-built with a new magnet to add a new sputtering
ion source for heavy ions. The performance of the TOF_ERDA
spectrometer is one of the best in the world; all sample elements
– including hydrogen – can be quantified, and depth resolution
better than 2 nm can be reached at the surface. As an example
of the performance, Fig. 2 illustrates the elemental depth profiles
determined from a 20 nm thick CNx film on Si. This spectrometer has already aroused great deal of interest in other laboratories all over the world, and once the upgrades like position
sensitive timing detector and gas ionization energy detector are
taken into use during 2010, it’s performance will be unique. TOFERDA is a very strong tool for thin-film research and industrial

development, and the presence of this new instrument will stimulate further development of this important field in Jyväskylä.
In 2010 more new development will take place. A new quadrupole doublet lens system will be installed on the lithography beamline that will extend the capabilities for a number of
materials research applications. This will allow 2- and even 3D
mapping but also extend the possibilities for lithographic writing. In conjunction with this the existing RBS beamline will be
upgraded to a modern instrument.
The Accelerator based materials research group which works
mainly in the Pelletron laboratory not only develops new techniques but also applies them in materials and biomedical research. The group actively collaborates with leading Finnish
research institutes and universities and also works internationally in close collaboration with a number of major institutes. In
addition to open research collaborations, group also has a growing activity performing service measurements for industrial
partners.
Timo Sajavaara
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Kemian laitos
Kemian laitoksen tutkimusprofiili sisältää sekä perustutkimusta että soveltavaa kemian tutkimusta.
Tutkimuskohteet ja -menetelmät ovat tieteellisesti
haastavia ja lisäksi usein yhteneviä esimerkiksi materiaalitieteiden, biotieteiden, nanoteknologian ja
kemiallisen fysiikan kanssa. Kemian laitoksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää monipuolista ja laaja-alaista osaamispohjaa, joka toimii kasvualustana
laadukkaalle tutkimuksen ja opetuksen asiantuntijoiden kouluttamille yhteiskunnallisesti merkittäviin
oman alansa eturintaman tehtäviin.
Kemian laitoksen tutkimuksen painoaloja ovat epäorgaaninen ja orgaaninen rakennekemia, sovellettu luonnonaineiden ja biomateriaalien kemia mukaan lukien uusiutuvan
energian tutkimus, laskennallinen ja teoreettinen kemia,
aikaerotteiset spektroskooppiset menetelmät ja valokemian
sovellukset kemiallisten prosessien tutkimuksessa, sekä supramolekulaarinen kemia.
Mennyt vuosi tarjosi monia tutkimuksellisia haasteita, joista saaduista tuloksista ja osaamisesta laitoksen
tutkijat julkaisivat noin 110 tieteellistä artikkelia. Näiden
raporttien joukossa oli muun muassa kaksi Science-lehdessä
julkaistua supramolekulaariseen kemiaan ja kemialliseen
nanoteknologiaan liittyvää tutkimustulosta. Laitoksen tieteellisessä tuotannossa on huomioitava myös tutkimusprojektien toteuttamisessa tehty yhteistyö niin laitoksen osasto- kuin yliopiston ainelaitosten rajojen yli, sekä hyvin usein
kansainvälisten kumppanien kanssa toteutetut tuloksekkaat
tutkimushankkeet. Myös laitoksen tutkimusinfrastruktuuria
laajennettiin hankkimalla MALDI-TOF massaspektrometri
vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden rakennekemian analytiikan vaatimuksiin.
Kemian laitoksen julkaisuluetteloa komistavat viime vuonna myös kaksi merkittävää kirjallista työtä, joissa on
sovellettu tutkimuksessa ja opetuksessa hankittua osaamista. Prof. Raimo Alénin lähes 1400-sivuinen hakuteos orgaanisen kemian yhdisteiden ominaisuuksista ja käyttökohteista on merkittävä lisä kemian asiantuntijoiden kirjastoihin.
Prof. Petri Pihkon toimittama kirja “Hydrogen Bonding in
Organic Synthesis” (Wiley, 2009, 395 pp.) liittyy oleellisesti
laitoksella tehtävään molekyylien välisten vuorovaikutusten
ja niiden kemian sovellusten tutkimukseen.
Viime vuonna kaksi uutta professoria astui virkaansa. Prof. Jan Lundell sai pysyvän nimityksen vuoden
alusta kemian opettajankoulutuksen vastaavana professorina, jossa hän jatkaa edellisenä vuonna aloitettua opettajankoulutuksen ja kemian opetuksen kehittämistä. Opettajankoulutuksessa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen
suuntautunut LUMA-klubi aloitti elokuussa 2009. LUMAklubi on Keski-Suomen opettajille suunnattu maksuton
täydennyskoulutustapahtuma juuri ennen koulujen alkua.
Elokuussa kaksipäiväisen koulutuksen aiheena oli molekyylimallinnus ja sen soveltaminen kemian opetuksessa.
Prof. Jukka Konttinen astui virkaansa syyskuussa
ja otti samalla vastaan haasteen monitieteisen uusiutuvan
energian tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisestä kemian
laitoksella. Uuden professorin kädenjälki näkyy jo uusiutuvan energian maisteriohjelman kurssivalikoiman monipuolistumisena sekä uusien yhteistyöhankkeiden suunnitteluna
niin laitoksella toimivien tutkimusryhmien että yhteiskunnallisten toimijoidenkin kanssa. Yhteistyöstä kumpusi muun
muassa Internetistä löytyvä esittelymateriaali ”Liiketoimintaa bioenergiasta – tutkimus- ja kehityspalvelut Keski-Suomessa” (www.finbioenergy.fi/keskisuomi).

Kemian laitoksen yhteiskunnallinen vuorovaikutus arvioitiin myös yliopistossamme huomionosoituksen
arvoisena. Prof. Jouko Korppi-Tommolalle myönnettiin Jyväskylän yliopiston tiedonjulkistamispalkinto tutkimuksen
tunnetuksi tekemisestä suurelle yleisölle. Prof. KorppiTommola vastaanotti palkinnon yliopiston vuosijuhlassa 17.
maaliskuuta 2009. Hän myös piti tilaisuudessa juhlaesitelmän aurinkoenergia sovelluksista ja mahdollisuuksista nyt
ja tulevaisuudessa.
Kemian laitoksen opetusta on kehitetty edelleen
laajentamalla kurssivalikoimaa ja kehittämällä kurssisisältöjä.
Edellisen vuoden maisteritutkintojen määrään ei kuluneella
vuodella ylletty vaan valmistuneita oli vain noin puolet asetettuun tavoitteeseen nähden. Huomioitavaa on kuitenkin,
että kemian laitos oli valtakunnallisesti tarkasteluna tehokkain kemian maisterien kouluttaja. Tulevaisuuden haasteiksi
ovat muodostumassa opiskelijaohjauksen tehostaminen ja
opiskeluaikojen lyhentäminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen osana kemian opintoja sekä myös laadullisen
työllistymisen vaatimuksiin vastaaminen. Kemian opetuksen, opintojen mielekkyyden ja laadullisten sekä sisältöjen
että tavoitteiden kehittäminen ovat tulevaisuudessa entistä
tärkeämmässä roolissa edetessämme kohti ”parasta kemian
opetusta Suomessa 2012”.
Kemian laitos löytyy yliopiston verkkoavaruudesta osoitjy //kemia.
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The research at the Department of Chemistry reflects both fundamental and applied research topics in
chemistry, which also overlap with material science,
biosciences, nanotechnology and chemical physics.
The strategic goal of the Department is to maintain
and develop a broad research and educational basin
in chemistry, which is used to promote excellence
in research, innovations and training of industrial-oriented chemists as well as academic scholars.
The main areas of research at the Department of Chemistry
are inorganic and organic structural chemistry, applied biomaterial chemistry combined with renewable energy research, computational and theoretical chemistry, time-resolved
spectroscopy and studies of light-induced processes, and
supramolecular chemistry. The past year revealed many interesting highlights of research and over 110 scientific papers were published. Two scientific reports were published
in Science and a notable amount of research reports were
published in high-impact journals like J.Am.Chem.Soc., Inorg.
Chem., Chem.Comm., Chem.Eur.J., Angew.Chem.Int.Ed., and
Phys.Rev.Lett. More importantly, an increasing number of
research projects involved collaboration between the units
of Department, across the department boundaries within
the Faculty and with international colleagues and research
institutes.
Research efforts in 2009 included, for example,
new synthetic routes and novel approaches that were developed employing structural selectivity in organic synthesis.
The knowledge and expertise in organic synthesis within the
Department was also underlined by Prof. Petri Pihko’s efforts
in compiling a textbook on the role of hydrogen bonding in
synthetic work published in December 2009 (Hydrogen Bonding in Organic Synthesis, P.Pihko (Ed), Wiley, 2009, 395 pp.).
Experimental research in inorganic and organic
structural studies was frequently combined with computational and theoretical investigations on topics ranging from
small molecules and their properties to large bio-organic
molecules and nanotechnology-oriented applications. Using
computations and modeling has grown rapidly in importance to complement experiments in producing new knowledge
and enhance fundamental understanding of chemical processes. This can be noted also among the research reports
included in the list of selected publications.
Development projects were continued to enhance
the use and applicability of the broad analytical infrastructure existing within the Department. The research infrastructure was renewed in the end of the year with a MALDI-TOF
mass spectrometer to meet the increasing needs of structural
analysis but also to meet the future challenges in the evolving research environment of the Department of Chemistry.
A constant effort is made to secure a diverse and functional research infrastructure, which is essential for efficient,
profitable and innovative research profile maintained at the
Department of Chemistry.
The year has also been fruitful in applied chemistry
research. The long-term collaboration, for example, with local paper and pulp industry has been evolving, joint projects
have been continued and initiated together with industrial
partners especially in the Central Finland area, and research and development projects dealing with biomass are in
progress. Additionally, a new professor in Renewable energy,
Jukka Konttinen, took up the challenge to ignite and develop research and education in collaboration with the other
actors in the multidiscipline renewable energy program at
the University of Jyväskylä. The first achievement in collaboration beyond the academic circles has been the “Business

from Bioenergy – R&D services in Central Finland” material
available on the Internet (www.finbioenergy.fi/keskisuomi).
The research and educational profile was enforced
by Prof. Jan Lundell stepping into duty in the beginning of
2009. His main responsibility lie in enforcing the chemistry
teacher education, but his research track record shows also a
notable career in computational structural chemistry. The teacher education unit continued to increase its attractiveness
among major and minor students in 2009. The outreach to
the society via teacher education was increased and an infield teacher training course (LUMA-klubi) has introduced.
The two-day training course in august 2009 was directed to
all science teachers in the Central Finland area and it was concentrated on molecular modeling in chemistry education.
The mediation of the Department’s research and
activities to the society was also acknowledged by the University of Jyväskylä by awarding prof. Jouko Korppi-Tommola the Prize for merits in making science known to the
public. The Prize was given at the 75th anniversary jubileum
of the University on 17th March 2009, where prof. KorppiTommola gave the keynote lecture dealing with solar cells
and the future of harnessing solar energy.
Department of Chemistry on the Internet:
www.jyu.fi/kemia
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P. Pihko, I. Majander, A. Erkkilä, Enamine catalysis, Top. Curr. Chem.
2009, 291: 29-74.
K. Raatikainen, J. Huuskonen, M. Lahtinen, P. Metrangolo, K. Rissanen, Halogen bonding drives the self-assembly of piperazine
cyclophanes into tubular structures, Chem. Comm. 2009, 21602164.
K. Salorinne, T.-R. Tero, K. Riikonen, M. Nissinen, Synthesis and
structure of mono-bridged resorcinarene host: Ditopic receptor
for ammonium guests, Org. Biomol. Chem. 2009, 20: 4211-4217.
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Konttinen uusiutuvan
energian professoriksi

Nimeni on Jukka Konttinen ja aloitin Jyväskylän yliopistossa Uusiutuvan energian ohjelman professorina helmikuussa 2009. Virka vakinaistettiin kesäkuussa 2010.
Virka (nykyään toimi) on sijoitettu Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Kemian laitokselle.
Tutkimukseni on liittynyt lähinnä palamiseen ja kaasutukseen,
sekä niihin liittyvään ympäristöteknologiaan. Olen työskennellyt
sekä yksityisissä yrityksissä että yliopistoissa. Yritysten puolella
olen työskennellyt Tampella Power ja Enviropower –osakeyhtiöissä sekä Carbona Oy:ssä. Yritysuraltani voin mainita onnistumiset ns. regenerativisen rikinpoistoprosessin pilotoinnissa sekä
kaupallisen biomassan kaasutusvoimalaitoksen suunnittelussa
Skiven kaupunkiin Tanskaan. Olin Carbona Oy:ssä tutkimusjohtajana vuosina 2007 – 2008, jolloin tärkein projektini oli osallistua
biomassan kaasutukseen perustuvan biodieselin tuotantolaitoksen kehitystyöhön. Osallistuin mm. teknologian pilotointiin testiajoissa Yhdysvalloissa. Kehitystyössä mukana olevan yrityskonsortion UPM Kymmene Oy, Andritz Oy ja Carbona Oy tavoitteena
on rakentaa kaupallinen biodieselin tuotantolaitos lähivuosina
sellutehtaan yhteyteen. Tein väitöskirjani Åbo Akademissa Kemiantekniikan tiedekunnassa vuonna 1998 rikinpoistoprosessiin
liittyen. Olen ollut myös Åbo Akademin Prosessikemian huippuyksikössä vanhempana tutkijana seitsemän vuotta. Sivutoimisen
opettajan töitä olen tehnyt Tampereen Teknillisessä yliopistossa
ja myös Hämeen ja Tampereen ammattikorkeakouluissa. TTY:ssä
minulla on dosentuuri aiheesta ”Polttoaineiden konversiotekniikat – erityisesti kaasutus”.
Tehtävänäni Jyväskylän yliopistossa on koordinoida monitieteellistä Uusiutuvan energian ohjelmaa, sekä osallistua maisterikoulutukseen. Opetukseen kuuluu käytännössä kaikki uusiutuvan
energian eri muodot, joita ovat aurinko- ja tuulienergia, geoterminen energia, bioenergia, vesivoima jne. sekä näiden sosioekonomiset näkökohdat. Ohjelmassa tehdään sekä perus- että
soveltavaa tutkimusta. Tutkimuksen alueella intressini liittyvät
lähinnä biopolttoaineiden termisiin konversiotekniikoihin. Olen
myös mukana aurinko- ja tuulienergian sekä mahdollisesti biokaasun tuotannon tutkimuksessa.

22

Bioenergian tuotannossa ja käytössä Suomella on vahvaa osaamista, erityisesti Keski-Suomessa. Bioenergia on valittu seutukunnan yhdeksi painopistealueeksi. Tähän liittyen Uusiutuvan
energian ohjelman tutkimusprojekteista voi mainita Vaajakosken
tutkimuslaboratorioon sijoitetun ns. mikro-CHP-laitteiston (CHP
= Combined heat and power). Sana ”mikro” liittyy hajautetun
tuotannon mittakaavaan. Laitteistossa on 80 kW:n pellettipoltin.
Tähän on tarkoitus yhdistää lämmönvaihdin sekä Stirling-kone.
Tällöin sähkön tuotto noin 15 % biomassan termisestä energiasta tulee mahdolliseksi. Ensimmäiset testiajot polttimella on tehty
ja aikomus on asentaa lämmönvaihdin ja Stirling-kone lähiai-

koina. Sähköntuotannon lisäksi on aikomus tutkia mm. pellettipolttoaineen tuhkan vaikutusta palamistehokkuuteen. Haasteita
tässä voi tulla etenkin jos polttoaineen laatu vaihtelee. Toinen
haaste ovat polttoon liittyvät pienhiukkaset, joiden puhdistukseen kehitetyssä teknologiassa Uusiutuvan energian ohjelma on
ollut mukana.
Mikro-CHP tai Pien-CHP teknologiaa kehitetään myös kaasutukseen perustuen. Sota-ajoilta tunnetuksi tullut, puukaasua
tuottava ns. häkäpönttö eli myötävirtakaasutin voidaan yhdistää kaasun pesun kautta kaasumoottoriin. Teknologialla voi olla
mahdollista tuottaa sähköä 30 % biomassan termisestä energiasta. Olen yhteydessä kaasutukseen perustuvan teknologian
kehittäjäyrityksiin Keski- ja Pohjois-Suomessa. Kaasun tuottamiseen ja puhdistukseen tarvitaan myös katalyyttisiä materiaaleja.
Yliopiston nanoteknologian osaamisen hyödyntäminen on tässä
mahdollista, samoin kuin osaamista ollaan yhdistämässä Kokkolan Chydenius-keskuksen kanssa.
Tavoitteenani on verkottua laajasti tutkijoiden ja yritysten kanssa uusiutuvan energian ja erityisesti biomassan termisten konversiotekniikoiden alueella. Visionani on, että fossiilinen öljy on
energianlähteenä ja kemikaalien raaka-aineena korvattu kokonaan tai huomattavassa määrin muilla uusiutuvilla raaka-aineilla, mielellään niin kotimaisilla kuin mahdollista. Samoin odotan
tutkimuksen näkökulman laajenemista luonnontieteellisestä
teknologiatutkimuksesta kohti monitieteellisyyttä, eli esimerkiksi talous- ja yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia sekä historiatutkimusta sisältäväksi.

”Perfluorinated molecules trapped
inside a crystal lattice of
a bis-ammonium salt.”

Fascinating science in Science

The research from the group of Academy Professor
Kari Rissanen was highlighted by two independent research reports published in Science in Spring and Summer 2009.
The first paper in March 2009 is a product of a long-standing
collaboration with the research group of Professors Pierangelo
Metrangolo and Giuseppe Resnati from the Technical University
of Milan, Italy and Dr. Manu Lahtinen, Laboratory of Inorganic
Chemistry, Department of Chemistry, University of Jyväskylä. In
November 2008 Professor Metrangolo spend one month at the
Department of Chemistry as a visiting professor and during this
period the first experiments for the reported work were executed.
The breakthrough discovery in this research is the adaptability of
a crystalline solid to trap a specific molecule inside the crystal
lattice. This phenomenon turned out to be an outstanding new
application in chemical separation of certain diiodoperfluorocarbon molecules. The chemical separations using these virtually
porous solids mostly relies on size selection, meaning that compounds too large to squeeze through the pores of the lattice are
excluded. The research report describes a class of salts that can
selectively and dynamically capture certain fluorocarbons. The
crystals comprise dicationic hydrocarbon chains capped at each
end by positive ammonium groups, with negative iodide ions to
balance the charge. Although structurally nonporous, the solids
spontaneously stretch to accommodate iodine-capped fluorocarbon chains, which form robust intermolecular halogen bonds
with iodides at each end. In other words, the solids used behave
like a sponge that can absorb a specific molecule. This encapsulation is highly selective for the fluorocarbon, with a chain length
scaled to the lattice dication. Moreover, the process is reversible,
with the guests liberated by heating, offering potential for use in
industrial fluorocarbon separations.
P. Metrangolo, Y. Carcenac, M. Lahtinen, T. Pilati, K. Rissanen, A.
Vij and G. Resnati, Non-Porous Organic Solids Capable of Dynamically Resolving Mixtures of Diiodoperfluoroalkanes, Science
323 (2009), 1461 – 1464.

The second research report published in June 2009 is based on
a collaboration started in 2007 with Dr. Jonathan Nitschke from
the Department of Chemistry, University of Cambridge, United
Kingdom. Previously published (Angewandte Chemie, Autumn
2008) discovery of a water-soluble self-assembling cage molecule was applied in the entrapment of a extremely reactive
chemical, white phosphorus, P4. White phosphorus is one of
the most notorious chemical substances known, it spontaneously burns when exposed to atmospheric oxygen. Due to its
explosive and smoke developing nature white phosphorus is
used in ammunitions and other explosive or smoke screen warfare agents. The research report shows unambiguously that
white phosphorus, viz. P4 molecules can be encapsulated within
the container molecules prepared by the Cambridge team and
structurally characterized in Jyvaskyla. Within these capsules,
the white phosphorus becomes air stable for months. Even being tightly bound it is possible to release the encapsulated P4
by the addition of a competing guest, benzene. Once removed,
the white phosphorus regains its air-sensitivity, rapidly reacting
with oxygen if present. This work thus provides a novel way to
handle white phosphorus safely, and a potentially new means of
stabilizing similar very sensitive and reactive chemicals from the
environment, and conversely, protecting the environment from
hazardous substances.
P. Mal, B. Breiner, K. Rissanen and J. R. Nitschke, White Phosphorus is Air-Stable within a Self-Assembled Tetrahedral Capsule,
Science 324 (2009), 1697 - 1698.
Kari Rissanen
Akatemiaprofessori

”White phosphorus (P4)
encapsulated inside
a tetrahedral cage”
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Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos on kahden tieteenalan tutkimus- ja koulutusyksikkö. Laitoksella
tehdään sekä teoreettista että soveltavaa tutkimusta. Vuonna 2009 laitoksella aloitti kaksi uutta matematiikan professoria, Jani Onninen ja Xiao Zhong.
Suomen Akatemia nimitti professori Pekka Koskelan
akatemiaprofessoriksi kaudelle 2010—2014. Muita
vuoden tapauksia olivat laitoksen entisen johtajan,
professori Ilppo Simo Louhivaaran muistotilaisuus ja
tilastotieteen osaston 40-vuotisalumnijuhla.
Matematiikan tutkimus laitoksella keskittyy analyysiin ja
stokastiikkaan. Matemaattisen analyysin tutkimus painottuu erityisesti geometriseen analyysiin, geometriseen mittateoriaan ja epälineaariseen potentiaaliteoriaan. Uudet
matematiikan professorit Jani Onninen ja Xiao Zhong vahvistavat entisestään geometrisen analyysin ja epälineaarisen potentiaaliteorian tutkimusta laitoksella. Laitos oli mukana alkuvuonna 2009 Suomen Akatemian myöntämässä
tutkimuksen huippuyksikön statuksen saavuttaneessa Analyysin ja dynamiikan tutkimusohjelmassa. Tämä on yhteinen
hanke Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen
laitoksen kanssa. Analyysin alalta valmistui vuonna 2009
kaksi väitöskirjaa.
Stokastiikan tärkeimpiä tutkimuskohteita laitoksella ovat
stokastiset prosessit, rahoitusmallien tarvitsema approksimaatioteoria ja adaptiiviset Markovin ketjuihin perustuvat
simulointimenetelmät. Stokastiikasta valmistui vuonna
2009 kaksi väitöskirjaa.
Laitoksen matematiikan tutkimuksessa korostuu kansainvälisyys. Laitoksen professoreista kaksi on ulkomaalaisia.
Akatemiaprofessori Koskelan tutkimusryhmässä on edustettuna puolenkymmentä kansallisuutta. Vuonna 2009
aloittanut professori Jani Onninen on työskennellyt kuusi
vuotta Yhdysvalloissa.
Laitoksen tilastotieteen tutkimus keskittyy spatiaaliseen ja
laskennalliseen tilastotieteeseen, aikasarja-analyysiin sekä
rakenneyhtälö- ja latenttien muuttujien malleihin. Tilastotieteen osasto osallistuu STATCOREen, joka on seitsemän
kvantitatiivisia menetelmiä tutkivan ja soveltavan yksikön
yhteinen hanke Jyväskylän yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston muodostamassa
yliopistoallianssissa. Laitoksen tilastotieteilijöitä on mukana Jyväskylän yliopiston ihmistieteiden metodikeskuksessa
(IHME). Tieteenalan luonteen mukaisesti laitoksen tilastotieteen tutkijoilla on oman alansa lisäksi laaja sovellusalojen kontaktiverkosto. Tilastotieteestä valmistui vuoden
2009 aikana kaksi väitöskirjaa.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos otti jälleen aktiivisesti
osaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansainväliseen kesäkouluun, joka järjestettiin elokuussa 19. kerran.
Laitos järjesti kesäkouluun kurssit matemaattisesta analyysistä, stokastiikasta ja ekonometriasta.
Matematiikan laitoksen ensimmäinen professori ja Jyväskylän yliopiston entinen rehtori Ilppo Simo Louhivaara kuoli
joulukuussa 2008 Berliinissä, missä hän oli työskennellyt
ja asunut vuodesta 1977. Yliopisto ja laitos kunnioittivat
merkittävää rakentajaansa muistotilaisuudella toukokuussa
2009. Tilaisuudessa Louhivaaraa muisteli mm. akateemikko
Olli Lehto, joka oli tutustunut Louhivaaraan jo pikkupoikana
1930-luvun Helsingissä. Louhivaara muisti testamentissaan
Suomen Tiedeakatemiaa, joka lahjoitti edelleen Louhivaaran
laajan matematiikan kirjaston Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitokselle tutkimuskäyttöön.
Laitoksen pitkäaikainen osastosihteeri Eira Henriksson jäi
eläkkeelle yli 40-vuotisen uran päätteeksi kesällä 2009.
Henriksson saavutti kansainvälistäkin mainetta erityisesti
tieteellisten konferenssien luotettavana järjestäjänä. Suomen matemaattinen yhdistys palkitsi Eira Henrikssonin matemaatikkopalkinnolla. Hän on ensimmäinen ei-matemaatikko, jolle tämä joka toinen vuosi jaettava kunnianosoitus
on myönnetty.
Tilastotiede vietti 40-vuotisjuhliaan itsenäisenä tieteenalana Jyväskylän yliopistossa. Tapauksen kunniaksi järjestettiin
syyskuussa alumnipäivä, johon otti osaa toista sataa Jyväskylän yliopistosta valmistunutta tai yliopistossa työskennellyttä tilastotieteilijää yksikön kaikilta vuosikymmeniltä.
Osallistujat edustivat huomattavan laajalti suomalaisia tutkimuslaitoksia ja yritysmaailmaa.

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS •
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS 2009
Henkilökunta • Personnel
63
Professorit • Professors
11
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff
17
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees 27
Tutkimusta avustava henkilökunta • Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta
4
Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees
Perustutkinto-opiskelijat (pääaine) • Undergraduate students (major)
Jatko-opiskelijat (pääaine) • Graduate students (major)
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees
Tohtorin tutkinnot • Doctorates

471
42
38
6

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

3,8
2,8
1,0

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • Main areas of research and teaching
Matemaattinen analyysi • Mathematical analysis
Tilastotiede • Statistics
Stokastiikka • Stochastics
Matematiikan opettajien koulutus • Mathematics teacher training
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The Department of Mathematics and Statistics is
a unit of research and education in two disciplines.
Both theoretical and applied research have an important role at the department. Jani Onninen and
Xiao Zhong were appointed as new professors in
mathematics. The Academy of Finland nominated
Professor Pekka Koskela as a new Academy Professor for the years 2010—2014. Other remarkable
events during the year 2009 were the memorial of
Professor Ilppo Simo Louhivaara, and the celebration of the 40th anniversary of the statistics section
in the University of Jyväskylä.
The research of mathematics at the department focuses
on analysis and stochastics. The interests in mathematical
analysis cover particularly geometric analysis, geometric
measure theory and nonlinear potential theory. The new
professors Jani Onninen and Xiao Zhong strengthen further
the research in geometric analysis and nonlinear potential
theory. The department participated in the research programme Analysis and Dynamics Research, which is a Finnish
Centre of Excellence nominated by the Academy of Finland.
This is a joint venture with the Department of Mathematics
and Statistics of the University of Helsinki. There were two
dissertations in the field of mathematical analysis in 2009.
The main research areas in stochastics at the department
are stochastic processes, approximation theory of financing
models, and adaptive Markov chain Monte Carlo. Also in
stochastics two doctoral theses were completed during the
year 2009.
SELECTED PUBLICATIONS

The research interests in statistics at the department are in
spatial and computational statistics, time series analysis, and
structural equation and latent variable models. Dealing with
real problems and data is characteristic in statistics as a discipline. Hence also the researchers of the statistics unit of
the department have a wide contact network with colleagues and institutes of various applied fields of research.
The Department of Mathematics and Statistics participated
again in the Summer School of the Faculty of Mathematics
and Science. There were courses in mathematical analysis,
stochastics and econometrics.
The first professor in mathematics at the University of Jyväskylä and the former principal of the university Ilppo Simo
Louhivaara died in December 2008 in Berlin, where he had
worked and lived since the year 1977. The Department of
Mathematics and Statistics honoured its significant founder
with a memorial day in May 2009. One of the speakers was
Academician Olli Lehto, who had known Louhivaara already
as a child in the 1930s in Helsinki.
The statistics unit celebrated its 40th anniversary as an independent branch of science at the University of Jyväskylä
in the year 2009. To highlight this occasion, an alumni party
was arranged in September. More than one hundred former
or contemporary statisticians of the department participated in the occasion.

Akagi, G., Juutinen, P. and Kajikiya, R: Asymptotic behavior
of viscosity solutions for a degenerate parabolic equation
associated with the infinity-Laplacian. Math. Ann. 2009,
343:921--953.
Csörnyei, M. and Suomala, V: Which measures are projections of purely unrectifiable one-dimensional Hausdorff
measures. Proc. Amer. Math. Soc. 2009, 137:145--154.
Geiss, S. and Toivola, A: Weak convergence of error processes in discretizations of stochastic integrals and Besov
spaces. Bernoulli 2009, 15:925—954.
Käenmäki, A. and Shmerkin, P: Overlapping self-affine
sets of Kakeya type. Ergodic Theory Dynam. Systems 2009,
29:941—965.
Koskela, P. and Lehrbäck, J: Weighted pointwise Hardy inequalities. J. Lond. Math. Soc. 2009, 79:757--779.
Mingione, G., Zatorska-Goldstein, A. & Zhong, X: Gradient
regularity for elliptic equations in the Heisenberg group.
Adv. Math. 2009, 222:62--129.
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Onninen, J. and Rajala, K: Quasiregular mappings to generalized manifolds. J. d’Analyse Mathématique 2009, 109:33-79.
Sirkiä, S., Taskinen, S., Oja, H. and Tyler, D: Tests and estimates of shape based on spatial signs and ranks. J. Nonparametr. Stat. 2009, 21:155—176.
Soubeyrand, S., Neuvonen, S. and Penttinen, A: Mechanicalstatistical modeling in ecology: From outbreak detections to
pest dynamics. Bull. Math. Biol. 2009, 71:318—338.
Wildrick, K. and Zürcher, T: Peano cubes with derivatives in
Lorentz spaces. Illinois J. Math. 2009, 53:365—378.
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Matematiikkaan
kaksi uutta professoria
Ääriarvo-ongelmia geometrisessa funktioteoriassa
Yksi matematiikan monista kiehtovuuksista piilee siinä,
miten usein puhtaan matematiikan kysymykset, joilla
ei näyttäisi olevan mitään sovellutuksia käytännössä,
ovat myöhemmin osoittautuneet keskeiseksi käsitteiksi
fysiikassa ja myös muissa tieteissä. Ehkä yksi syy tähän
on, että luonto pyrkii optimaalisuuteen. Useat fysiikan
lainalaisuudet voidaan esittää ääriarvo-ongelmina, ja
näillä ongelmilla on matemaattinen ratkaisu. Monet
kysymykset materiaalien rakenteista, erityisesti mikroskooppisella tasolla, voidaan usein todeta tietyn muodon optimointina. Mitä energiaa kulloinkin minimoidaan
riippuu pinnan muodosta, joka taasen kuvaa tutkittavan
materiaalin rakennetta. Matemaattisesti tämä johtaa
sopivien geometristen energioiden ääriarvo-ongelmien
tutkimiseen.
Klassinen esimerkki on saippuakupla. Saippuakupla on
pallo, koska pallolla on pienin pinta-ala suhteessa tilavuuteensa. Jos siis haluaisimme neliömäisiä kuplia, puhaltimen tuunaaminen ei ratkaisisi ongelmaa. Yleisemmin tämän kaltaiset kysymykset johtavat tutkimaan
pintoja, joiden ns. keskikaarevuus on nolla. Matemaattisesti näitä pintoja kutsutaan minimipinnoiksi. Fysikaalinen malli minimipinnasta saadaan upottamalla rautalangasta tehty kehikko saippualiuokseen. Saippuakalvo
muodostaa minimipinnan, jonka reunana on rautalangan
kehikko. Matemaattisesti asian tekee mielenkiintoiseksi
se, että näin voidaan muodostaa vain hyvin pieni osa
tunnetuista minimipinnoista.

Katenoidin muodon määrää ns. ketjukäyrä. Jokainen
päistään kiinnitetty naru muodostaa ketjukäyrän,
jonka matemaattinen lauseke määräytyy sopivasta
ääriarvo-ongemasta. Ketjukäyra on myös innoittanut
monia taiteilijoita. Esimerkkinä mainittakoon Gateway
Arch St. Louisissa, Yhdysvalloissa. Suomalaisittain tämä
muistomerkki on kiinnostava, sillä sen suunnitteli suomalaissyntyinen arkkitehti Eero Saarinen. Ketjukäyrä
antaa muodon sellaiselle pyörähdyspinnalle, jonka
pääty-ympyrät on annettu ja pinnan pinta-ala on pienin mahdollinen. Tämä on voimassa ainakin silloin, kun
ympyrät ovat suhteellisen lähella toisiaan; puoli vuosisataa vanha ns. Nitschen konjektuuri väittää, että jos
ympyrät viedään tiettyä etäisyyttä kauemmaksi toisistaan, ei pääty-ympyröitä voi yhdistää millään minimipinnalla. Nitschen kysymys on esimerkki ongelmasta,
jossa pyritään todistamaan, että jotain asiaa ei ole olemassa. Näin voidaan tavallaan asettaa rajoja tieteelle.
Nitschen kysymys voidaan yhtäpitävästi esittää harmonisen kuvauksen olemassaolona kahden tason rengasalueen välillä. Ratkaisin konjektuurin yhteistyössä T.
Iwaniecin ja L. V. Kovalevin kanssa. Tämä ratkaisu avaa
uusia kysymyksiä koskien harmonisia kuvauksia. Harmonisten kuvausten kiehtovuudesta viittaan yhteen aikamme merkittävimmistä matemaatikoista, Abel-palkittuun
ranskalais-venäläiseen Mikhail L. Gromoviin: “If you fall
in love with harmonic functions your mathematician’s
soul will never come to rest unless you comprehend
the origin of their irresistible appeal and beauty. And
if you are bent on spaces, manifolds and maps, you
start researching for the geometric habitat of harmonicity.’’

Jani Onninen
Yliopiston hallitus nimitti 27.8.2008 FT Jani Onnisen professorin virkaan, jonka alana
on matematiikka, 1.8.2009 alkaen matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan
matematiikan ja tilastotieteen laitokseen. Jani Onninen (s. 1973) on väitellyt filosofian
tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa vuonna 2002. Hän on työskennellyt muun muassa
Jyväskylän yliopistossa, Michiganin yliopistossa ja Syracusen yliopistossa Yhdysvalloissa. Onnisen erityisosaaminen keskittyy geometriseen funktioteoriaan, epälineaarisiin osittaisdifferentiaaliyhtälöihin ja variaatiolaskentaan. Hän on kirjoittanut korkeatasoisia artikkeleita muun muassa äärellisen väännön kuvauksista.
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Geometric function theory and partial differential equations
Geometric function theory is an important topic in
modern mathematical analysis with tight connections to a variety of fields such as partial differential
equations (PDEs), calculus of variations, differential
geometry, complex dynamics, and fluid mechanics.
It is a traditional research area of the Finnish mathematical school. Its beauty has attracted many Finnish mathematicians like Ernst Lindelöf, Rolf Nevanlinna and Lars V. Ahlfors.
My research is mainly on geometric function theory and
PDEs. My research is concentrated on the connection between these two fields whose interplay has a long and
distinguished history. I study the analytic, geometric and
topological properties of quasiconformal (quasiregular)
mappings from the point view of PDEs. I also study the application of the theory of mappings in PDEs.
I came to Finland to study as a graduate student in the year
1996, and received my PhD from University of Jyväskylä in
1998. After a long, or at least not short, culture shock experience, I have been enjoying living in Finland just like I enjoy
the Finnish traditional mathematics. I enjoy singing Finnish
children songs and reading Moomin stories together with
my son. Sauna once a week is always a joy and a must.
Downhill skiing in Laajavuori is great fun, eventhough my
skiing form remains to be improved.
Xiao Zhong

Xiao opettaa nykyisin myös suomen kielellä.

Xiao Zhong
Jyväskylän yliopiston hallitus nimitti filosofian tohtori Xiao Zhongin professorin virkaan, jonka alana on matematiikka, 1.9.2009
alkaen matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan.
Zhongin tutkimuksen erityisalueita ovat osittaisdifferentiaaliyhtälöt ja geometrinen funktioteoria. Hän on
ennen kaikkea epälineaaristen elliptisten osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ja variaatiolaskennan asiantuntija. Osittaisdifferentiaaliyhtälöitä käytetään monien matemaattisten ja
fysikaalisten ongelmien, kuten lämmön johtumisen tai aaltoliikkeen etenemisen, muotoiluun ja ratkaisuun. Variaatiolaskenta puolestaan on klassinen matematiikan ala, jonka avulla
pystytään selittämään, miksi esimerkiksi riippuva kaulaketju
asettuu asentoonsa.
Xiao Zhong on suorittanut MA-tutkinnon Kiinassa
(The Chinese Academy of Sciences) vuonna 1995. Filosofian
tohtoriksi hän on väitellyt vuonna 1998 Jyväskylän yliopistosta.
Zhong on työskennellyt vuodesta 1999 erilaisissa
tutkimus- ja opetusviroissa, muun muassa tutkijatohtorina,
yliassistenttina ja professorina Jyväskylän yliopistossa ja akatemiatutkijana Suomen Akatemiassa. Jyväskylän yliopiston
matematiikan dosenttina Zhong on toiminut vuodesta 2008.
Zhong on tehnyt myös useita kansainvälisiä tutkimusvierailuja. Hän on toiminut Jyväskylän kansainvälisen
kesäkoulun järjestelytoimikunnan jäsenenä vuonna 2005 ja
yhden kansainvälisen konferenssin järjestäjänä vuonna 2007.
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Akatemiaprofessori metrisissä
avaruuksissa
Suomen Akatemia nimitti Jyväskylän yliopiston matematiikan
professori Pekka Koskelan akatemiaprofessoriksi kaudelle 2010—
2014. Koskelan toistaiseksi merkittävimmät tieteelliset saavutukset ovat 2000-luvun taitteesta. Hän ratkaisi merkittävän ongelman kvasikonformikuvausten teoriassa Juha Heinosen kanssa.
Heinosen ja Piotr Hajlaszin kanssa hän loi perustan uudelle
matemaattiselle teorialle, analyysille metrisissä avaruuksissa..
Lisäksi hän ryhtyi systemaattisesti kehittämään äärellisen väännön kuvausten teoriaa tutkimusryhmänsä kanssa, johon kuului
ja kuuluu jatko-opiskelijoita ja tutkijatohtoreita. Em. läpimurrot
näkyvät Koskelan viittausluvuissa; hän on suomalaisista nykymatemaatikoista tuotteliain ja viitatuin. Vuodesta 1990 lähtien
häneltä on ilmestynyt yli sata artikkelia referoiduissa lehdissä,
monet näistä matematiikan huippulehtiä. Suurimmat viittausluvut 394 ja 326 ovat matematiikassa varsin poikkeuksellisia.
Koskela jatkaa akatemiaprofessorina tutkimustaan
liikkeelle panemillaan aloilla ja lisäksi selvittää kaarevuuksien
kehittämistä ja käyttämistä uusissa yhteyksissä. Yhteistyökumppaneista hän nostaa esiin Stanislav Henclin Kaarlen yliopistosta,
Prahasta. Hencl on vieraillut Jyväskylässä ennenkin ja on tulossa
taas tänä ja ensi vuonna vieraaksemme.
Professori Koskela on yksi kahdeksasta analyysin alan
kutsutusta esitelmöijästä 26. International Congress of Mathematicians -tapaamisessa Intiassa elokuussa 2010. Vuodesta
1897 järjestetyt ICM-konferenssit ovat alan huipputapahtumia.
Jyväskylän matemaatikot ovat olleet upeasti esillä kutsuttujen
analyytikkojen joukossa, sillä aiemmin vastaavan harvinaisen
kunnian ovat saaneet Kari Astala, Tero Kilpeläinen ja Pertti Mattila.
Pekka Koskelan uraa leimaa kansainvälisyys. Hän on
viettänyt yhteensä kuusi vuotta Yhdysvalloissa, näistä kolme
University of Minnesotassa ja kolme University of Michiganissa.
Hän kuuluu neljän matematiikan lehden toimituskuntaan mukaan lukien Acta Mathematica. Hänen viidestä tämänhetkisestä
jatko-opiskelijastaan kolme on kiinalaisia, yksi venäläinen ja yksi
suomalainen – ja tutkimusryhmään ovat liittymässä jatko-opiskelijat Intiasta ja Yhdysvalloista. Aiemmin hänen ohjauksessaan
on valmistunut 11 matematiikan tohtoria ja lisäksi yhteisohjauksessa kolme väitöstä matematiikan didaktiikan alalta. Pedagogiikka on muutenkin lähellä opiskeluaikanaan matematiikan
opettajan pedagogiset opinnot suorittaneen Koskelan sydäntä,
sillä hän on ICMIn (International Commission on Mathematical
Instruction) Suomen toimikunnan puheenjohtaja. Toimikuntaan
kuuluu matematiikan opettajia kouluista yliopistoihin. Omista opettajantaidoista kertovat puolenkymmentä matematiikan
opiskelijoiden myöntämää vuoden opettaja -kunniataulua työhuoneen seinillä.
Mitäpä muuta tuore matematiikan akatemiaprofessori ehtii tehdä? Paljolti vapaa-aika kuluu vaimon ja kahdeksanvuotiaan Sonia-tyttären kanssa. Ja pysyy matemaatikon käsissä
muukin kuin kynä tai liitu: aiempi lentopalloharrastus on viime
vuosina vaihtunut hikoiluun punttisalilla. Äärellistä vääntöä sekin.
Harri Högmander
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Osastosihteeri Eira Henriksson
palkittiin elämäntyöstä
matematiikan hyväksi
Suomen matemaattinen yhdistys myönsi yhdistyksen palkinnon Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen pitkäaikaiselle osastosihteerille Eira Henrikssonille. Palkinto julkistettiin
Matematiikan päivillä Jyväskylän yliopistossa tammikuussa 2010.
Henriksson jäi eläkkeelle kesällä 2009.
Matemaattinen yhdistys jakaa matematiikkapalkinnon joka toinen vuosi.
Tämänkertainen palkitseminen oli poikkeuksellinen, sillä Henriksson on
ensimmäinen ei-matemaatikko, jolle palkinto on myönnetty. Yhdistyksen
hallitus korostaa perusteluissaan Henrikssonin roolia opiskelijoiden, laitoksen henkilökunnan ja alumnien huomionarvoisessa avustamisessa. Hänen
maineensa konferenssien erinomaisena organisoijana on kansainvälinen.
Suomessa hänet tunnetaan matematiikan ja tilastotieteen laitoksen asioiden luotettavana hoitajana. Erityisesti ulkomaisista vieraista huolehtiminen ja laitoksen ja sen tutkijoiden julkaisutyössä avustaminen olivat Henrikssonin huippuosaamista. Eräs laitoksen entinen johtaja totesi, että ”Eira
hoiti sellaisetkin asiat, joista ei ehtinyt tai ymmärtänyt vielä edes kysyä”.
Eira Henriksson huolehti viidellä vuosikymmenellä matemaattisen tekstin
kirjoittamisesta ja julkaisusarjoista ensin matematiikan ja sitten matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Hän oli uranuurtaja matemaattisen
tekstin kirjoittamisessa kirjoituskoneella — erikoismerkkipallot vaihtuivat
eestaas sähkökirjoituskoneen ja työpöydän välillä ja käsin kirjoitetun käsikirjoituksen pohjalta tuotettu jälki oli virheetöntä — ja siirtyi sujuvasti
matemaattisen tekstinkäsittelyn järjestelmiin tietokoneaikakaudella. Hänen kirjoittamiensa sivujen määrä mitataan kymmenissä tuhansissa. ”On
uskomatonta, että Eira löysi jopa virheitä matemaattisesta tekstistä, joka
sinänsä on käsittämätöntä ulkopuoliselle”, kummasteli eräs matematiikan
professori.
Henrikssonin elämäntyötä matemaatikkojen luottohenkilönä juhlistettiin
jo toukokuussa 2009 professori Ilppo Simo Louhivaaran muistopäivän
iltajuhlassa. Paikalla oli neljä kuudesta elossa olevasta matematiikan (ja
tilastotieteen) laitoksen johtajasta Veikko Nevanlinnasta Pekka Koskelaan –
kaksi oli estynyt ulkomaanmatkojen takia. Illallispöydässä kerrotut ja kuullut verrattomat tarinat vuosikymmenten varrelta olivat vain pieni raapaisu
pitkän työhistorian laitoksella tehneen huippusihteerin muistitallenteista.

Harri Högmander
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Variatio delectat - 40 vuotta
sattuman hallintaa Jyväskylässä
Keväällä 2009 Tommi Salmela, Jyväskylästä valmistunut tilastotieteen maisteri, otti yhteyttä tilastotieteen osastoon. Hän oli
laskenut, että Jyväskylän yliopiston tilastotieteen yksikkö täyttää
40 vuotta ja kysyi, onko merkkipaalun saavuttamista tarkoitus
juhlistaa jotenkin. Siitä se sitten alkoi, kaikkien aikojen statistiikkakekkerien valmistelu.
Laitoksen juhlatoimikunta linjasi, että 40-vuotispäivät tulevat
olemaan nimenomaan entisten ja nykyisten opiskelijoiden juhla. Tavoite toteutui erinomaisesti, sillä syyskuun ensimmäisenä
perjantaina Mattilanniemeen kokoontui yli sata tilastotieteilijää,
jotka olivat opiskelleet tai työskennelleet Jyväskylän yliopiston
tilastotieteen laitoksella tai osastolla. Edustusta niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden puolelta oli kaikilta vuosikymmeniltä
1960-luvulta alkaen.
Juhlapäivän päivätilaisuus koostui kolmesta esitysrypäästä: yliopiston, alumnien ja opiskelijoiden sessiot. Laitoksen varajohtaja, professori Jukka Nyblom lausui tervetuliaissanat. Yksikön
pitkäaikaisin työntekijä, professori Esko Leskinen oli itseoikeutettu historiikin esittäjä: tilastotieteen yksikkö on sijainnut vuosien saatossa fyysisesti kuudessa paikassa ja henkisesti kolmessa
laitoksessa ja kahdessa tiedekunnassa. Ainejärjestö Tiltin räväkät
terveiset nykymenosta kertoi opiskelija Marko Vikstedt. Yliopiston alumni- ja kulttuurisihteeri Asta Ruodemäki alusti omalla
esityksellään keskustelua alumnitoiminnasta.
Toisena olivat vuorossa kutsutut alumniesitelmät. Yksikön päällikkö, FL Anne Korhonen Pohjola Vakuutus Oy:stä kertoi työstään
matemaatikkona vahinkovakuutusyhtiössä ja teki vaikutuksen
yleisöönsä. Asiantuntija, FM Antti Karhila, Nokia, jatkoi esittelemällä tilastotieteen moninaisia sovelluksia matkapuhelinten
tuotekehityksessä. Tuttujen tilastomenetelmien keskeinen rooli
globaalien tuotteiden kehittelyssä jäi varmasti ainakin metodeja
hiljattain opiskelleiden statistikonalkujen mieleen. Session päätti
tilastoasiantuntija, FL Vesa Kiviniemi Kuopion yliopiston tietotekniikkakeskuksesta värikkäillä kertomuksillaan yhteistöistään
Kuopion yliopiston ja yliopistollisen sairaalan tutkijoiden kanssa.
”Eräässä tutkimuksessa selvitettiin muun muassa, mihin mies
katsoo naista ensin. Kyllä!”

Tauon aikana nautittiin sponsorikahveja, katsottiin laajaa valokuvanäyttelyä tilastotieteen historiasta Jyväskylässä ja totta kai
tavattiin vanhoja tuttuja.
Viimeisenä puheenvuoron saivat nykyopiskelijat. Santtu Mikkonen jatkaa tilastotieteilijän uraansa Kuopion yliopiston fysiikan
laitoksella, missä hän jatko-opiskelee ilmakehäntutkimuksen
alalla. Onko tilastotiede viimein palaamassa fysiikkaan, mistä se
400 vuotta sitten sai alkunsa? Tilastotieteen opiskelija Tuomas
Kukko, karjalainen herrasmies, selvitti sekaantumistaan Suomen
hirvikantojen mallintamiseen tilastotieteen opintojensa ohessa
yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa.
Lopuksi tilastotieteen jatko-opiskelija Tuomas Rajala teki pisteistä asiaa kertoessaan spatiaalisia pistekuvioita käsittelevästä
väitöskirjatyöstään.
Mikäpä olisi ollut entisille opiskelijoille nostalgisempi iltajuhlan paikka kuin ravintola Wilhelmiina! Iltaa isännöi leppoisasti virnuilevaan tapaansa koko juhlat liikkeelle laittanut Tommi
Salmela Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta. Herkkuaterian
nautintaa katkoivat muutamat puheet ja muistelut, mutta pääasia oli tuttujen naamojen tapaaminen vuosien, jopa vuosikymmenten takaa, muistojen kelaaminen ja nykytilanteiden päivittäminen. Illan musiikista vastasi alkuvuodesta tilastotieteestä
tohtoroituneen Kari Nissisen (kielten laitos, Jyväskylän yliopisto)
roots-rockyhtye White Onions. Yhtye sai tilastotieteilijät villiintymään MaA-rakennuksen ala-aulassa ja piti porukan liikkeessä
valomerkkiin asti. Sen jälkeen vieraat siirtyivät jatkamaan juhlintaa tutun kaupungin tuttuihin ravintoloihin, moni ensi kertaa
sitten opiskeluvuosien.
Ainejärjestö Tiltillä on harvinaisen vahva urheiluperinne. Tätä
jatkettiin lauantaina Harjun stadionilla hulppeasti yleisurheilun
seitsenotteluna, johon oli ennakkoon kutsuttu myös alumneja. Voiton kuittasi tilastotieteen graduvaiheen opiskelija Mikko
Niilo-Rämä.
Jyväskylän tilastotieteilijöiden hyvä yhteishenki konkretisoitui
juhlapäivän mittaan lämpimänä fiiliksenä ja iloisina kasvoina.
Kummasteltiinpa ilmiötä jopa positiivisesti kateellisessa juhlapuheessakin. Alumnit ihastelivat tilastotieteen nykyisiä opintokäytäntöjä ja sovellusyhteistöiden tarjonnan moninaisuutta. Myös
jälkikäteen saatu palaute niin osallistujilta kuin sponsoreiltakin
(kiitokset, SAS ja SPSS!) oli runsasta ja yksinomaan kiittävää.
Selvää on, ettei tilastotieteen alumnitoiminta jää tähän. Variatio
delectat – vaihtelu virkistää, sanoi tilastotieteilijä.
Harri Högmander
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Neliöjuuritytöstä
optiostokastikoksi
Tarinan mukaan joskus kahdeksankymmentäluvulla eräs pieksämäkeläisen
ensimmäisen luokan sijaisopettaja ihmetteli vanhemmalle kollegalleen,
mitä pitäisi tehdä oppilaalle, joka
matematiikan tunnilla kysyi neliöjuurista. Tarina ei kerro, mitä neuvoja
opettajaparka sai, mutta ainakin hän sai
myöhemmin paljon kohtalotovereita.
Kyseliäs tyttönen päätyi yhdeksäsluokkalaisena laskemaan neliöjuuria niin kotimaisiin kuin etelänaapurimmekin koululaiskilpailuihin, mistä löytyi paljon
uutta kyseltävää. Muutaman mutkan,
matkan ja meinauksen jälkeen tämä
kaikesta kiinnostunut tuuliviiri päätyi
Jyväskylän yliopistoon ja lopulta matematiikan jatko-opiskelijaksi.
Mikä sai Anni Toivolan tekemään väitöskirjaa juuri todennäköisyysteoriasta? - Sattuma, hän nauraa. - Ja jonkinlainen Murphyn
pikkuserkun lakipykälä: todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede oli
lukion matematiikan kursseista se, josta pidin vähiten. Myös taloustieteeseen ja raha-asioihin suhtauduin välinpitämättömästi enkä koskaan aikonut moisia miettiä. Kuinkas kävi, päädyin
tutkimaan stokastisten integraalien arviointia, jonka tärkeimpiä
sovellusalueita on optiolaskenta.
- Sattuman osuus asiassa tosin rajoittunee siihen, että tulin
menneeksi hyvän ystäväni kanssa stokastiikan kurssille tutustumaan tähän merkilliseen ilmiöön. Innostava ja innostunut
opetus, jota vielä sai pureskella yhdessä lahjakkaan tilastotieteilijänalun kanssa, sai jatkamaan aiheen parissa. Vaihdoin graduaiheenikin ”oikean matikan” eli analyysin puolelta stokastiikkaan.
Tosin kovin kauaksi en päässyt, stokastista analyysiähän tämä
tutkimukseni on.
- Pro gradu -työn edistyessä ohjaajani, stokastiikan professori
Stefan Geiss ehdotti jatko-opintoja. Joku minut tunteva uhkapelien harrastaja olisi voinut tarjota hänelle melkoiset vedonlyöntikertoimet, niin epätodennäköiseltä myöntyminen saattoi
vaikuttaa. Mutta uskomattomalla määrällä kärsivällisyyttä,
rohkaisua, patistelua ja neuvoja epätodennäköinen toteutui. Ja
vetoa lyömättäkin voitto tuntuu suurelta: yhteistyössä kehittämämme teorianpalanen julkaistiin Bernoulli-lehdessä, joka on
alan arvostetuimpia julkaisusarjoja, ja koko väitöskirja sai kiittävän arvosanan.
Mistä se väitöskirja sitten kertoo? - Työssä kehitetään uusia menetelmiä tutkia stokastisen integraalin arviointivirheen
suppenemista heikon ja vahvan konvergenssin suhteen. Näiden kriteerien välille löytyi tutkimuksessa yllättäväkin yhteys.
Yhdistävänä linkkinä toimii integraalin generoinnissa käytetyn
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funktion fraktionaalinen sileys, jota voidaan kuvailla vaikka ilmaisulla ”puoli kertaa derivoituva”. Sen vaikutusta integraalin
arviointiominaisuuksiin oli tutkittu Jyväskylässä jo aiemmin ja
tutkitaan yhä. Sovellusten kannalta tämä funktio vastaa option
tuottofunktiota. Väitöskirjan tulokset antavat option suojausriskille tarkkoja arvioita suoraan tuottofunktion ominaisuuksista ilman työlästä stokastisen integraalin käsittelyä. Matemaattisesti
työssä on kiinnostavaa ja merkityksellistä myös siirtyminen pois
Hilbertin avaruudesta, jolloin kaikki sisätuloavaruuteen liittyvät
hyvin tunnetut rakenteet ja työkalut menetetään ja joudutaan
keksimään uusia tekniikoita.
- Omaa työtään katsoo niin läheltä, että sen arviointi on näin
aloittelijalle vaikeaa. Sitä vain ”laskee laskuja” ja toivoo, että
joku muukin olisi niistä kiinnostunut. Onneksi työtä ei tarvitse
tehdä yksin sulkeutuneena vuosiksi johonkin kammioon, vaan
ympärillä on tutkimusryhmä, jonka kanssa asioita voi pohtia
seminaareissa tai vain tupsahtaa toisen työhuoneeseen ongelmansa kanssa. Kansainvälisissä tapaamisissa pääsee kertomaan
ajatuksiaan laajemmalle tiedeyhteisölle sekä kuulemaan, mistä
muut ovat kiinnostuneita. Ihmiset ovat tärkeitä, ja toiset jatkoopiskelijat erityisen tärkeitä. Väitöskirjan tekemiseen sisältyy niin
paljon oppimista - eikä vain matematiikasta -, että sitä on hyvä
välillä purkaa samalla tiellä olevien kanssa.
Mitäs seuraavaksi? - Olen jatkanut hyvin alkanutta yhteistyötä
ohjaajani kanssa. Yleistämme joitakin tuloksia ja yritämme parantaa kokonaiskäsitystä ilmiöstä. Tutkimusrahoituksen hankkiminen on jokaisen aloittelevan ja vanhemmankin tutkijan suuria
huolenaiheita. Hakemuksia on vireillä, mutta en aio menettää
yöuniani niiden takia. Olen tehnyt niin opetustyötä kuin ohjelmointia, joten enköhän löydä leipäni murehtimattakin. Kyllä
elämä kantaa.
Anni Toivola
Harri Högmander
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Työn ohessa opiskellen
päteväksi opettajaksi
Fyysikoille, kemisteille, matemaatikoille, biologeille ja it-ammattilaisille tarjottiin mahdollisuus aloittaa uusi ura
opettajana opetusministeriön rahoittaman matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajien muunto- ja pätevöittämiskoulutuksen avulla. Tätä mahdollisuutta käyttikin moni aiemmin epäpätevänä opettajana toiminut tai
uutta uraa suunnitteleva maisteri tai diplomi-insinööri eri puolilta Suomea.
•
•
•
•

kolme erillistä hanketta, jotka toteutettiin vuosina 2001-2003, 2004-2006 ja 2007-2009
rahoittajana opetusministeriö
koulutusta koordinoi Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
koulutus toteutettiin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan ja
informaatioteknologian tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaisesti yhteistyössä ainelaitosten kanssa
• tarjonnassa oli jokaisella hankekaudella opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sekä aineopinnot
matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa. Lisäksi hankekaudella 2004-2006 oli tarjonnassa biologian
aineopinnot ja hankekaudella 2007-2009 tietotekniikan perus- ja aineopinnot
• opetus toteutettiin viikonloppuisin ja loma-aikoina, jotta työssä olevat opiskelijat eri puolilta Suomea
pystyivät osallistumaan koulutukseen
• opiskelijapalautteen ja valmistumistilaston mukaan hankkeissa onnistuttiin erinomaisesti
Opetusministeriö rahoitti koko 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ajan opettajien lisäkoulutushankkeita, joista Jyväskylän yliopistossa yksi oli MaLuOpe-hankkeeksi nimetty koulutus.
Sen tavoitteena oli saada nopealla aikataululla työmarkkinoille
lisää päteviä opettajia epäpätevinä toimivien tilalle sekä täyttää
suurten ikäluokkien eläköitymisestä aiheutuvaa opettajavajetta.
Tässä tavoitteessa onnistuttiin hyvin, koska uusimmassa opetushallituksen tekemässä kartoituksessa vuodelta 2008 pientä vajetta oli enää vain matematiikan ja fysiikan pätevien opettajien tulevassa tarpeessa suhteessa yliopistoista valmistuviin opettajiin.
MaLuOpe-koulutuksen opettajina toimivat ainelaitosten opettajat, joten opetus vastasi ainelaitosten tarjoamaa opetusta ja osaamistavoitteet olivat samat kuin varsinaisessa tutkinto-opiskelussa. Opetusmuodot ja pedagogiset ratkaisut pyrittiin kehittämään
joustaviksi ja monimuotoisiksi tinkimättä kuitenkaan opetuksen
ja oppimisen laadusta. Tietoverkkoja hyödynnettiin opetuksessa paljon ja itseopiskelua tuettiin verkko-ohjauksella. Opintojen
alussa laitosten vastuuopettajat laativat jokaiselle opiskelijalle
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa hyväksiluettiin
opiskelijan aiemmin suorittamia ko. oppiaineen opintoja ja kirjattiin näkyviin suoritettaviksi jäävät opinnot. Tämä mahdollisti sen,
että opiskelusta muodostui heti opintojen alkuvaiheesta alkaen
hyvin tavoitteellista. Taustaopinnot valituilla opiskelijoilla olivat
melko heterogeeniset. Opiskelijavalinnat tehtiin pääsääntöisesti
opiskelijoiden aikaisempien opintojen perusteella, mutta opettajan pedagogisiin opintoihin oli riittävien pohjaopintojen lisäksi
myös valintahaastattelu, jonka suorittivat opettajankoulutuslaitoksen opettajat.
MaLuOpe-koulutushankkeita koordinoivat ja monimuotoista ja
eri puolilla Suomea asuvaa ja työskentelevää opiskelijajoukkoa
ohjasivat avoimen yliopiston suunnittelijat Mirja Tervo (20018/2005) ja Sisko Harvisalo (9/2005 – 2009). Koordinoijien ja
opettajien välillä vallitsi luja luottamus toisen tekemään työhön,
mikä oli hankkeen onnistumiselle keskeistä. Opiskelijat ovat olleet
palautteiden perusteella hyvin tyytyväisiä tähän kouluttautumismahdollisuuteen. Koulutukseen osallistuneet ovatkin välittäneet
hankkeesta tietoa eteenpäin potentiaalisille uusille opiskelijoille,
ja kyselyjä koulutukseen liittyen tulee yhä edelleen.

Tiina Järvi on suorittanut MaLuOpe-koulutuksessa 2007-2009
matematiikan aineopinnot, tietotekniikan aineenopettajakoulutuksen perus- ja aineopinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Tiina on tehnyt maisterin tutkinnon Tampereen
yliopistossa pääaineena tilastotiede.

Katso lisää osoitteesta
https://www.avoin.jyu.fi/maluope/julkaisut
Sisko Harvisalo ja Mirja Tervo
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Tiedekunnan kunniatohtorit

2009

Tiedekunnan kunniatohtorin arvo myönnettiin tieteellisillä ja taiteellisilla
toiminnalla saavutettujen ansioiden perusteella vuonna 2009 kolmelle
henkilölle.
PhD, Professor Anders Pape Møller (Pierre ja Marie Curie Yliopisto, Pariisi)
Professori (emeritus) Eero Sjöström (Teknillinen korkeakoulu)
Professori, arkkitehti SAFA Arto Sipinen (Arkkitehtitoimisto Sipinen Oy)
Juhlallinen promootio pidettiin 22.-24.5.2009.

PhD, Professor Anders Pape Møller
(Pierre ja Marie Curie Yliopisto, Pariisi)
Professori Anders Pape Møller on syntynyt 26.11.1953. Hän
aloitti yliopistouransa opiskelemalla kirjastotieteitä ja valmistui
kirjastonhoitajaksi Ålborgin yliopistosta 1978. Hän jatkoi biologian opintoja Århusin yliopistossa ja valmistui filosofian maisteriksi 1983 pääaineenaan eläintiede ja eläinfysiologia ja väitteli
tohtoriksi 1986 samasta yliopistosta. Professori Møller on tämän
jälkeen työskennellyt Uppsalan, Lontoon ja Århusin yliopistossa
ennen kuin otti vastaan tutkimusjohtajan viran Pierre ja Marie
Curie Yliopistossa, Pariisissa.
Professori Møller on yksi evoluutiobiologian suurista nimistä ja
hämmästyttävän tuottoisa tieteilijä (529 referoitua julkaisua, hindeksi 75, yli 20 000 ISI-sitaatiota). Hän on erityisen tunnettu
tieteenaloja rikkovasta menetelmien käytöstä evoluutiobiologian ja ekologian alalla. Hänen pitkäaikaiset tutkimusaikasarjansa mm. varpusten sekä haarapääskyjen pesintäbiologiasta ovat
olleet erittäin arvokkaita tutkittaessa eliöiden sopeutumista
ilmastonmuutokseen. Hän on tehnyt pitkäaikaista tutkimusta
myös eri eliöryhmillä Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden
vaikutuksista.
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Professori Møller on vaikuttanut monin tavoin Jyväskylän yliopistossa. Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella hän on vieraillut
useaan otteeseen toimien vastaväittäjänä, seminaaripuhujana ja
pitäen kursseja bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tohtoriopiskelijoille. Møllerilla on aktiivista tutkimusyhteistyötä akatemiaprofessori Johanna Mappeksen kanssa.

Professori (emeritus) Eero Sjöström
(Teknillinen korkeakoulu)
Professori (emeritus) Eero Sjöström on syntynyt 1.5.1924, väitellyt 1955 Helsingin yliopistossa ja toiminut sen jälkeen ylikemistinä Orion Oy:ssä vuosina 1955-59, osastonjohtajana Stora
Kopparbergs Bergslags Ab:n keskuslaboratoriossa Falunisissa
vuosina 1957-67 ja Teknillisen korkeakoulun puukemian professorina vuosina 1967-92.
Professori Sjöström on Suomen puukemian maineikkaita ja laajalti tunnettuja uranuurtajia. Hänellä on yli 150 tieteellistä julkaisua ja lukuisia alan liittyviä patentteja.
Professori Sjöströmin päätutkimusalue on perinteisen analyyttisen puukemian ohella erityisesti puun keittokemia. Lisäksi hänen
erityismielenkiintonsa kohteena on ollut biomassan jalostus, johon liittyen hän teki noin vuoden mittaisen (1980-81) tutkimusvierailun Yhdysvaltoihin professori Kyösti Sarkasen (University of
Washington, Seattle) laboratorioon. Sjöströmin pioneerimäisesti
tutkima biomassan jalostus on jälleen noussut keskeiseksi puunjalostusteollisuuden tutkimuskohteeksi.
Professori Sjöströmin panos suomalaisessa ja maailmanlaajuisessa puukemian opetus- ja tutkimustoiminnassa näkyy ehkä
parhaiten hänen kirjoittamassaan ja suureen menestykseen
nousseessa peruskirjassaan ”Wood Chemistry – Fundamentals
and Applications, Academic Press, San Diego, USA” (1. painos
1981 ja 2. painos 1993).
Professori Sjöström on vaikuttanut monin tavoin Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen soveltavan kemian osaston opetus- ja
tutkimustoimintaan aina kyseisen osaston perustamisesta lähtien. Hän on toimittanut professori Alénin kanssa puukemian
oppi- ja käsikirjan ”Sjöström, E. & Alén, R., Analytical Methods in
Wood Chemistry, Pulping, Papermaking, Springer-Verlag, Heidelberg, Germany, 1999”, jota käytetään laajalti oppimateriaalina
mm. Jyväskylän yliopiston soveltavan kemian opintojaksoissa.
Professori Sjöström on tehnyt lukuisia tieteellisiin aikakausilehtiin ja alan kirjallisuuteen liittyviä lahjoituksia soveltavalle kemialle.

Professori, arkkitehti SAFA Arto Sipinen
(Arkkitehtitoimisto Sipinen Oy)
Professori, arkkitehti SAFA Arto Sipinen on syntynyt 20.4.1936
Helsingissä ja valmistunut arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1961. Arkkitehti Sipinen työskenteli vuosina 1959–
61 Alvar Aallon toimistossa ja 1961–63 Viljo Revellin toimistossa.
Vuodesta 1965 hänellä on ollut oma arkkitehtitoimisto. Sipinen
on toiminut sivutoimisesti Teknillisen korkeakoulun asemakaavaopin tuntiopettajana, Helsingin kaupungin julkisivutoimikunnan jäsenenä ja TKK:n arkkitehtuurin professorina vuosina 199192. Hänen töitään on esitelty useissa arkkitehtuurinäyttelyissä
Suomessa ja ulkomailla, mm. XVII Triennale di Milano 1988. Arkkitehti Sipinen on toiminut myös monien arkkitehtuurin kutsukilpailujen tuomarina.
Arkkitehti Sipinen on saanut useita tunnustuspalkintoja elämäntyöstään, mm. rakennustaiteen valtionpalkinnon vuonna 1999 ja
valtion kiinteistölaitoksen palkinnon vuoden rakennushankkeesta samana vuonna. Tasavallan presidentti myönsi hänelle professorin arvonimen vuonna 1995.
Arkkitehti Sipinen on suunnitellut Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen ja Ylistönrinteen kampusalueet. Kampukset ja niille
sijoitetut rakennukset ovat saaneet runsaasti huomiota ja kiitosta arkkitehtuuristaan. Tiedekunnassa vierailevat kiinnittävät
poikkeuksetta huomiota näihin kauniisiin kampusalueisiin ja
niiden arkkitehtuuriin.
Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen ja Ylistönrinteen kampusalueiden ohella arkkitehti Sipisen tärkeimpiä töitä ovat Espoon,
Mikkelin, Imatran ja Kuusamon kulttuurikeskukset sekä mm.
Imatran, Raision ja Mäntsälän kunnantalot. Myös Jyväskylän
korkein rakennus, 15-kerroksinen Innova-torni on Sipisen käsialaa.
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Kansainvälinen
kesäkoulu
Jyväskylän yliopiston 19. kansainvälinen kesäkoulu
tarjosi jälleen kerran sekä maisteriopintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille sekä jatko-opintoja
suorittaville opiskelijoille mahdollisuuden syventää
tietojaan lukuisilla erikoiskursseilla. Opetuksen laatuun
kiinnitettiin erityistä huomiota: Kesäkoulun kursseja
luennoimassa oli 43 arvostettua huippututkijaa kymmenestä eri maasta.
Ydinfysiikkaan erikoistunut professori Rolf-Dietmar Herzberg
Liverpoolin yliopistosta piti kahdeksan luentoa atomiytimen
rakenteesta ja spektroskopiasta. Herzbergin mukaan Jyväskylän
kesäkoulun perimmäinen tarkoitus on, että syventäviin opintoihin ehtineet opiskelijat ja tohtorikoulutettavat pääsisivät näkemään välähdyksen siitä, millaisia mahdollisuuksia tutkijan ura
tarjoaa. Pitkällä opinnoissaan olevan täytyy hyvin pian tehdä
päättötyöhön ja tulevaisuuden työtehtäviin vaikuttavia päätöksiä. Kesäkoulun runsas tarjonta mahdollistaa yleiskatsauksen
monenlaisille tieteenaloille. Se saattaa inspiroida ja ohjata oikeaan, kutakin eniten kiinnostavaan suuntaan.
- Kesäkoulun ilmapiiri on innostunut ja aiheelleen omistautunut.
Ja jos luento on herättänyt yön aikana askarruttavia kysymyksiä,
voi luennoitsijaa käydä nykimässä hihasta vaikka heti seuraavalla aamiaisella, Herzberg kehuu.
Pienenä haasteena Herzberg piti sopivan syvälle fysiikkaan sukeltavan mutta kaikkia kiinnostavan luennointitavan löytämistä.
- Kun yleisö koostuu eri opintojen vaiheessa olevista henkilöistä,
luennoitsijan täytyy nopeasti aistia, miten haastavaksi luennon
taso tulisi virittää. Luennon ei saisi olla liian vaikeatajuinen eikä
liian tylsä. Kun tähän kiinnittää huomiota ja kysyy palautetta
yleisöltä, luento on varmasti jokaiselle miellyttävä.
Kurssien ohella kesäkoulussa järjestettiin myös iltaisin ja viikonloppuisin sosiaalista ohjelmaa, kuten Jyväskylän kaupungin isännöimä kesäkoulun avajaisseremonia Keski-Suomen museossa,
Päijänne-risteily, retki Vaaruvuoden luontopolulle, saunailtoja,
kanoottiretki, kirkkovenesoutua ja uutena edellisvuosien opiskelijoiden toivoma suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin tunti.
Jaana Kinnari
Kirsi Manninen
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Jyväskylä Summer School
• Was organized for the 19th time
• Is organized by the Faculty of Mathematics and Science and the Faculty of Information Technology with their
Departments
• Promotes the internationalization of students and interdisciplinary teaching
• Courses are offered for advanced Master’s students, graduate students and post-doctoral students in various
fields of science
• Teaching in English
• In 2009, there were 26 courses in Chemistry, Renewable Energy, Biology, Physics, Chemistry, Mathematics, Statistics, and Scientific Computing
• 359 Summer School students represented 40 different nationalities and came from 33 different countries
• The teaching in the courses was provided by 43 invited lecturers from 10 different countries, 8 lecturer from
University of Jyväskylä and four assistants.
• While the majority of the students were Finnish, the largest foreign national group was Russians followed by
Ukrainians, Germans and Polish.
• Scholarships granted to forty four participants

Muhammand Imran Asghar has participated to Jyväskylä Summer School already three times. Imran is
originally from Pakistan, but currently Imran lives in
Helsinki and he is studying at the Aalto University (old
Helsinki University of Technology).
- ”When I was coming for the first time, I was motivated by the
courses which were looking quite relevant and promising to me.
I am glad to say that I found Jyväskylä summer school much
better than my expectations.”
Imran enjoyed the experience so much that it makes him come
back year after year. According to Imran Jyväskylä Summer
School offers a variety of courses from different departments
and an excellent social program which provide a vibrant atmosphere for learning. Imran praise Summer School courses:

The social program is also important for Imran.
- ”It has been always so relieving to have such wonderful activities with new friends arranged in a well organized way. It opens
up the possibilities to bring people together. I made a lot of friends during the social activities. I know many of my friends who
come to Jyväskylä basically to participate in the social programs
and meeting friends from the summer school.”
Imran encourage students all over the word to attend Jyväskylä Summer School. Also Imran will participate to 20. Jyväskylä
Summer School which will be organized 9 - 20 August 2010.
Kirsi Manninen

- “Most of the courses I attended were
highly advanced courses. I must appreciate the teachers who described complicated and complex phenomena in simple
and easy way for the understanding of
broad range of audiences, yet covered all
the important topics comprehensively.
The courses I attended were quite relevant
to my studies and research.“
Summer School has also helped Imran to
get new contacts:
- “I have made a lot of friends in the summer school every year. The discussion with
lecturers and fellow students was always
very fruitful for my own research work.
It helps us to develop broad understanding about the research in other fields as
well.”
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Konneveden tutkimusasemalla
tapahtuu
2nd Jyväskylä Winter School of Ecology
The Jyväskylä Winter School of Ecology
was organized for the second time 2 - 20
February 2009 at the Lammi Biological
Station and the Konnevesi Research Station
by the Faculty of Mathematics and Science and the Department of Biological and
Environmental Science of the University of
Jyväskylä, and the University of Helsinki.
Three courses in Ecology and Limnology
were offered over the three week period
to Finnish and foreign students. Teaching
in the courses was given in English by 18
Finnish researchers, specialists and teachers. The courses attracted altogether 38
students representing 11 nationalities from
Finnish and foreign universities.
Professor Hannu Ylönen has been one of
the active organizers of the Jyväskylä
Winter School of Ecology.
PROFESSOR HANNU YLÖNEN, WHAT IS THE MAIN IDEA
BEHIND THE WINTER SCHOOL?
Finland has a long and high-standard tradition in ecological
sciences dealing with harsh winter conditions and their effects
on overwintering organisms and communities. This is simply,
because our year is divided to half and half between breeding
and non-breeding seasons in most organisms. Winter is long and
sets strong challenges to individual survival, regardless if we talk
about animals or plants, if about terrestrial or aquatic systems.
Our own expertice combined to invited foreign lecturers guarantees the highest standard of teaching in winter and northern
environments related topics in ecology.

WHAT KIND OF ECOLOGY AND LIMNOLOGY COURSES ARE
ORGANIZED IN WINTER SCHOOL?
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The courses in 2009 dealt with life under ice and limnological
processes in boreal lakes during winter, This course was held at
Lammi biological station. The two following weeks at Konnevesi dealt with boreal winter ecology and population ecology. The
first course was a field course in winter ecology and monitoring
ecological systems in mammals and plants under harsh winter
conditions. Lectures and students’ own seminar presentations
formed the “indoors part” of the course. A whole day excursion
to the Pyhähäkki National Park was an unforgettable experience
for most foreign students, being on skiis for the first time. Population ecology course during the last week of the winterschool
enabled the students to hear lectures from many well-known population ecologist, and train population modeling and computer
simulations.

WHAT KINDS OF PEOPLE PARTICIPATE IN THESE COURSES?
The winterschool has been founding its place as high-quality international set of courses. Participants come mainly from Central
Europe and Baltic countries. However, the number of applying
student increases steadily. The students’ own seminar presentations on a topic related to winter ecology verified their interests
to learn more about our northern ecosystem and specific questions related to northern nature and people.

Luontoilta Konnevedellä

Perinteinen luontoilta järjestettiin elokuussa
Konneveden tutkimusasemalla.
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Opetuksen laatua vaalitaan
Sana ”laatu” on kärsinyt yliopistomaailmassa melkoisen
inflaation viime vuosina – sillä alkaa jopa olla tarkoitetun merkityksen kanssa vahvasti ristiriidassa oleva
sivumaku. Laatukriteerit koetaan monesti tyhjiksi ja
tarpeettomiksi rasitteiksi. Sanaa ei silti voi heittää romukoppaan. Laatujärjestelmät ovat tulleet jäädäkseen ja
erilaiset laatuleimat ovat meille pian yhtä tärkeitä kuin
lihanjalostajille. Lisäksi, laatua on tarpeen seurata.
Fysiikan laitos (JYFL) on tutkinut laitokselta maisteroituneiden
työuria ja heidän tyytyväisyyttään saamaansa koulutukseen jo
viidentoista vuoden ajan. Kyselyiden kattavuus on yli 90% ja tulokset, mukaan lukien valmistuneiden vapaamuotoinen palaute,
ovat kaikkien luettavissa laitoksen www-sivuilla. Näiden kyselyiden lähtökohta on laitoksen oma toiminta ja sen kehittäminen,
ja ne nivoutuvat luonnolliseksi osaksi alumnitoimintaa. Laitos (ja
tiedekunta) oli myös uranuurtajia aloitettaessa yliopistossa järjestelmälliset kurssikyselyt 90-luvun alkupuolella. Printit kyselytuloksista olivat suosittua luettavaa laitoksen kahvihuoneessa
ja monen keskustelun virike. Viime vuosina JYFL:ssa on pyritty
tietoisesti lisäämään opiskelijoilta epämuodollisessa kanssakäymisessä saatavaa palautetta. Tämä omiin tarpeisiin vähitellen
kehittynyt ”laatujärjestelmä” on tuottanut hyviä tuloksia, laatuakin.
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Toiminnan tuloksellisuutta on tarpeen varmistaa myös keskitetysti. Joskus laatua kuitenkin pyritään arvioimaan pitkälle
yhdenmukaistetuilla mittareilla, jotka tuodaan välittömän toimintaympäristömme ulkopuolelta tai eivät ota huomioon sen
ominaispiirteitä. Esimerkiksi joillakin kriteereillä mitaten opiskelu
JYFL:ssa maisteritasolla ei ole kovinkaan kansainvälistä – koska
opiskelijamme eivät lähde harjoitteluun ulkomaille kyllin usein,
missä sinänsä varmasti onkin parantamisen varaa. Kriteerit eivät
ota huomioon sitä, että suuri osa heistä tekee opinnäytetyönsä
osana hyvin kansainvälisiä tutkimusryhmiä ja -hankkeita. Heidät
otetaan mukaan laitoksen kaikkeen toimintaan. Talosta valmistuneet ovat olleet haluttuja työntekijöitä ulkomaisiin huippulaboratorioihin ja -yliopistoihin.
On vaikea mitata myös laitoksen kouluyhteistyötä ja sen yhteiskunnalista vaikuttavuutta. Kesällä 2009 laitos tarjosi kesäharjoittelupaikkoja lukiolaisille. Mahdollisuuteen tarttui sata hakijaa, joista kymmenkunta lopulta sai paikan. Kukin harjoittelija
osallistui yhden tutkimusryhmän arkiseen toimintaan saaden
näin tuntumaa tieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Talvella
JYFL tuotti paikallisille lukioille Fysiikka nyt -kurssin, joka sekin
keskittyy uusimpaan tutkimuksen, opettajina laitoksen tutkimusryhmien vetäjät. Unohtaa ei sovi myöskään lukiolaisryhmien
valmennusta CERN-vierailuihin, joka on jo varsin vakiintunutta
toimintaa. Maakunnan kouluissa luonnontieteitä tekee tunnetuksi laitokselta valmistuneiden fyysikoiden vetämä OKL:n toteuttama Fysiikan seitsemän ihmettä -roadshow.

Jyväskylän yliopistossa otetaan käyttöön koulutusbarometri.
Sana ”barometri” on fyysikolle rakas – mittaahan laite jotain
konkreettista ja antaa oikean vastauksen (yhden luvun) hyvin
määriteltyyn kysymykseen. Wikipedian mukaan nesteilmapuntarissa ”yläpäähän muodostuu tyhjiö, jonka koko riippuu alapään
astian pintaa painavan ilmamassan painosta”. Rasiabarometrissa
taasen ”sisällä on lähes täydellinen tyhjiö ja rasiaan on kiinnitetty vivuston välityksellä neula. Ilmanpaine painaa rasiaa kasaan
ja tällöin neula liikkuu asteikolla.” Odotamme mielenkiinnolla
kuinka uudet mittarit palvelevat toimintaamme ja fysiikan opetuksen laadun kehittämistä alkavalla vuosikymmenellä.

• Korkeakoulujen arviointineuvoston
kansainvälinen arviointiryhmä valitsi JYFL:n
kansalliseksi yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi
vuosiksi 2010-12.
• The international evaluation board of the Finnish
Higher Education Evaluation Council
nominated JYFL one of the ten national HighQuality Education Units in 2010-12.

Viime vuosina matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on
menestynyt hyvin koulutuksen laadun ulkoisissa arvioinneissa.
Fysiikan laitos on yksi kymmenestä yliopistokoulutuksen laatuyksiköstä vuosina 2010-2012 ja sama status laitoksella oli
vuosina 2004-2006. Tiedekunnan laitosten yhteisesti järjestämä
Kansainvälinen kesäkoulu on ollut laatuyksikkö kahdesti, vuosina 1995-1996 ja 1999-2000. Minkä laitoksen vuoro on vuonna
2013?
Juha Merikoski
Fysiikan laitos
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Vuoden 2009 opettajat
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen vuoden opettajaksi valittiin Syrinxin ja Otsonin toimeenpanemassa
nettiäänestyksessä biologian lehtori Jari Haimi. Valintaa perusteltiin mm. seuraavasti: ”Saa mielenkiinnon pysymään yllä ja opiskelijan ajattelemaan itse” ”Innostaa opiskelijoita, omaa hyvät opettamisen
taidot”.
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen vuoden luennoitsijaksi valittiin Ynnän nettiäänestyksessä matematiikan lehtori Veikko T. Purmonen. Ääniä painotettiin opiskeluvuosien mukaan. Purmosen valintaa perusteltiin mm. selkeillä luennoilla ja erinomaisella luentomonisteella. ”VTP:n valttikortteja olivat
luentojen tuttu varmuus, laatu ja vaikuttavuus”.
Fysiikan laitoksen vuoden luennoitsijaksi valittiin Ynnän nettiäänestyksessä fysiikan professori Kari J.
Eskola. Eskolan valintaa perusteltiin mm. ”Erittäin hyvät luennot ja selkeä pruju!”, ” Hienoa, että luennoitsija esitti kysymyksiä opiskelijoille ja vuorovaikutti”.
Kemian laitoksen vuoden opettajaksi valittiin kemian professori Maija Nissinen. Radikaalin mukaan
”Maija on ansioituneesti onnistunut tekemään työläästä orgaanisen kemian kurssista (KEMA239) mielekkään”, ”Hän on myös panostanut selkeästi luentomateriaaleihin ja aidosti välittää opiskelijoiden oppimisesta”.
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Post-doc researchers in 2009
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The Faculty and the departments launched jointly a new international postdoctoral fellowship scheme in 2006. The aim was and is to
expand the opportunities for postdoctoral research by offering fellowships for up to three years in the departments. The fellowships
are open to postdoctoral scientists of any nationality to work in the main research areas in the departments, and are intended to
support highly motivated individuals at an early stage in their career following a PhD. The fellows are expected to contribute to supervision of PhD and/or MSc students within their field, and will also be encouraged to undertake a limited amount of specialist teaching.
The fellowships are financed by the rector, departments, CoEs, and different projects. In 2009 the number of foreign post docs was 43.
Besides foreign post docs there were some 30 Finnish post docs working in the research groups.
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Opiskelijamäärät tiedekunnittain
Number of students according to faculties in 2009

Ylemmät korkeakoulututkinnot tiedekunnittain
MSc degrees according to faculties in 2009

Kokonaisopiskelijamäärä / Total number 15 080

Tutkintojen yhteismäärä / Total number 1068

Tohtorin tutkinnot tiedekunnittain
PhD degrees according to faculties in 2009

Vuonna 2008 julkaistut referoidut tieteelliset artikkelit
Publications in ref. journals in 2008

Tutkintojen yhteismäärä / Total number 136

Julkaisujen yhteismäärä / Total number 1 138

Humanistinen tiedekunta
Faculty of Humanities

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Faculty of Mathematics and Science

Informaatioteknologian tiedekunta
Faculty of Information Technology

Taloustieteiden tiedekunta
School of Business and Economics

Kasvatustieteiden tiedekunta
Faculty of Education

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Faculty of Social Sciences

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta
Faculty of Sport and Health Sciences

Muut
Others

Maisterin tutkinnot matemaattisluonnontieteellisissä aineissa 2009
MSc degrees in mathematics and science
at the Finnish universities in 2009

Tohtorin tutkinnot matemaattisluonnontieteellisissä aineissa 2009
PhD degrees in mathematics and science
at the Finnish universities in 2009

Tutkintojen kokonaismäärä / Total number862

Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 319

·
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Helsingin yliopisto University of Helsinki
Joensuun yliopisto University of Joensuu
Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä
Kuopion yliopisto University of Kuopio

Oulun yliopisto University of Oulu
Tampereen yliopisto University of Tampere
Turun yliopisto University of Turku
Åbo Akademi
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TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN PÄÄALAT
MAIN AREAS OF RESEARCH AND TEACHING
BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS ●
DEPARTMENT OF BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
Ekologia ja evoluutiobiologia ● Ecology and evolutionary biology
Akvaattiset tieteet ● Aquatic sciences
Solu- ja molekyylibiologia ● Cell and molecular biology
Ympäristötiede ja -teknologia ● Environmental science and technology
Biologian opettajien koulutus ● Biology teacher training

KEMIAN LAITOS ● DEPARTMENT OF CHEMISTRY
Rakennekemia ● Structural chemistry
Kemiallinen dynamiikka ja laskennallinen kemia ● Chemical
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FYSIIKAN LAITOS ● DEPARTMENT OF PHYSICS

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS ●
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS
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Materiaalifysiikka ● Materials physics
Hiukkasfysiikka ● Particle physics
Fysiikan opettajien koulutus ● Physics teacher training

Matemaattinen analyysi ● Mathematical analysis
Stokastiikka ● Stochastics
Tilastotiede ● Statistics
Matematiikan opettajien koulutus ● Mathematics teacher training

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

Laskennallisen kemian ja molekyylispektroskopian tutkijakoulu
Graduate School of Computational Chemistry and Molecular Spectroscopy
(HY, JY, OY, ÅA)

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

Laskennallisen virtausdynamiikan tutkijakoulu
Graduate School in Computational Fluid Dynamics
(TKK, JY, LTY, TTY)

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

Lääkekehityksen tutkijakoulu
Drug Discovery Graduate School
(TY, HY, JY, KY, OY, TaY, ÅA, VTT, 3 yritystä)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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