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Dekaanin katsaus

Dean’s overview

Vuosi 2013 oli tiedekunnalle menestyksekäs. Erityisen ilahduttavaa
oli, että valmistuneiden maisterien lukumäärä (184) lähti selvään kasvuun vuoden takaisesta aallonpohjasta (153). Tohtorintutkintojenkin
osalta tuloksemme (41) oli erinomainen heijastellen laitosten vahvaa
sitoutumista tohtorintutkinnon suorittamiseen tavoiteajassa. Rehtori
palkitsi tiedekunnan henkilöstön kannustepalkkiolla asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.
Useissa oppiaineissamme on oppimistulosten osalta tapahtunut huolestuttava muutos viimeisten noin kymmenen vuoden
aikana. Sen sijaan, että kurssien tulosjakauma noudattaisi odotettua normaalijakaumaa, yhä useammin jakaumassa havaitaan kaksi
maksimia: opiskelijat jotka menestyvät erinomaisesti ja toisaalta ne,
joiden motivaatio opintoihin on valitettavan alhainen. Tilanne pakottaa meidät opettajina arvioimaan työtämme ja erityisesti tapojamme
opettaa. Se mikä toimi joskus menneisyydessä, ei välttämättä johda hyviin tuloksiin tänään. Nyt tarvitaan rohkeutta kyseenalaistaa ja
kokeilla. Ilokseni olen havainnut tiedekunnassa olevan paljon intoa
luento-opetukselle vaihtoehtoisten opetusmuotojen kehittämiseksi.
Nyt on aika laittaa ideat käytäntöön!
Tiedekuntamme tunnetaan korkeatasoisesta tutkimuksesta,
johon liittyy luonnollisena osana toiminnan kansainvälisyys. Pidemmällä perspektiivillä tarkasteltuna juuri kansainvälisen henkilöstön
määrän kasvu on ehkä suurin toiminnassamme tapahtunut muutos.
Tiedekunnan laitoksilla työskentelee tätä kirjoittaessani yli 100 ulkomaalaista, jotka edustavat 33 kansallisuutta. Ulkomaalaisten suhteellinen osuus on suurin kemian laitoksella, peräti 25%. Talousoppineet ovat viime aikoina kiinnittäneet huomiota tarpeeseen lisätä
kansainvälisen työvoiman määrää Suomessa. Meille tämä on jo arkipäivän realismia, tutkimustoimintamme pyörittäminen nykyisessä
laajuudessaan ei olisi mitenkään mahdollista pelkästään kotimaisin
voimin.
Kansainvälisen henkilöstön määrän nopea kasvu ja toimiminen korostetun monikulttuurisessa työyhteisössä on asettanut
erityisesti henkilöstöasioista sekä tutkimuksen ja opetuksen tukipalveluista vastaavat haasteelliseen tilanteeseen. Ansaitsette suuren
kiitoksen tekemästänne työstä – avarakatseisuudella ja arkipäivän
luovilla innovaatioilla on selvitty hienosti.

In all respects, year 2013 was a successful one for the Faculty. A
particularly welcome development was the significant increase in
the master’s degrees (184) as compared to the low point just a year
ago (153). The statistics for the PhDs was, again, good with 41 graduated doctors. The departments as well as the individual supervisors
of the graduate students have clearly showed commitment to the 4
years time limit for doctoral studies.
However, the statistics do not alone provide full picture of
what is going on in today’s classrooms and labs. There is one particular issue we should recognize and be worried about. In many
of our subjects we observe a clear-cut change in the distribution of
grades. More precisely, we see a shift from the expected Gaussian
distribution to a distribution showing two maxima. This clearly points
out that the students are in fact differentiated into two groups: those
doing very well in their studies, and those having unfortunately low
motivation. As teachers we need to respond to this situation. New
thinking of what we teach and, most importantly, how we do it is
needed. The objectives and means, which served us well in the
past, may not be effective at all in the present day. I very much encourage to new, open-minded approaches to make our teaching
better suited for the modern world. It is the time to implement the
new promising ideas!
The Faculty is well known and respected for its scientific
achievements and impact. Our success in research is intimately tied
to the ability to attract talented people from abroad. At the present
day, our academic staff (from doctoral students to professors) has
more than 100 international members representing 33 nationalities.
In Chemistry Department, for example, the relative proportion of
non-Finnish employees exceeds 25%. Recently, the economists in
Finland have pointed out the importance of immigration to the Finnish national economy in the future. Based on the given numbers, it is
not an overstatement to say that, what is considered future situation
at the national level, is already everyday life in our Faculty.

Haluan kiittää koko henkilökuntaa erinomaisesta tuloksesta ja hyvästä yhteistyöstä.

I wish to thank the entire personnel for their good work and
cooperation.
Henrik Kunttu
Dekaani | Dean
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BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS

Huippuvuosi tutkimuksessa ja
koulutuksessa
Tilastojen valossa vuosi 2013 oli erittäin menestyksellinen bio- ja
ympäristötieteiden laitoksella. Laitos pääsi erittäin lähelle maisterija kandidaattitutkintotavoitteitaan ja ylitti tohtorintutkintotavoitteensa jo kolmantena vuonna peräkkäin. Laitoksen kilpailukyky ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa on erittäin hyvä, ja vuonna 2013
saavutettiin kiristyneestä kilpailusta huolimatta uusi ennätys, 7,2 milj. €,
mikä on 46,2 % kokonaisrahoituksesta. Tästä huolimatta vuosi 2013
oli tarkan taloudenpidon aikaa. Laitoksen vuoden tilinpäätös jäi hieman negatiiviseksi lähinnä joulukuun yllättävien kiinteistömenojen
vuoksi.
Laitoksella aloitti vuonna 2013 neljä uutta akatemiantutkijaa, Mikael Puurtinen ja Riitta Nissinen vuoden alussa ja Lotta-Riina
Sundberg ja Maaria Kankare syyskuussa. Laitoksen tutkijat saivat
kaksi uutta akatemiahanketta ja kaksi Suomen Akatemian tutkijatohtorin rahoitusta. Tämä on erittäin hyvä tulos. Laitoksen tutkijat
hakivat erittäin aktiivisesti tutkimusrahoitusta monista eri lähteistä.
Luulen, että myös hakemusten määrässä tehtiin uusi ennätys, ainakin Suomen Akatemian suuntaan. Myös erilaisten säätiöiden rooli
laitoksen tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen rahoittajana jatkui vahvana. Laitoksen professoreista neljä oli säätiöiden professoripoolin
apurahojen mahdollistamalla tutkimusvapaalla vuonna 2013 ja kaksi
siirsi myönnetyn apurahan käytön seuraaville vuosille.
Ehkä kaikkein ilahduttavin rahoituspäätös kuultiin vuoden
lopulla, kun selvisi, että Marja Tiirola sai Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) vakiintuvan tutkimusryhmän rahoituksen vuodesta 2014
alkaen. Nämä projektirahoitukset ovat erittäin kilpailtuja ja ne myönnetään Euroopan tason huippututkijoille. Laitos onnittelee Marjaa
mahtavasta saavutuksesta! Tähän projektiin palataan varmasti seuraavina vuosina. Laitoksella on myös useita Euroopan neuvoston
Life+ -ohjelman projekteja.
Professorikunnassa tärkein rekrytointi vuonna 2013 oli Tuula
Tuhkasen aloittaminen ympäristötieteiden ja -teknologian professorina. Tehtävän täyttäminen kesti useita vuosia, ja laitos on erittäin
tyytyväinen, että tehtävään saatiin kokenut professori kehittämään
alan tutkimusta ja opetusta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa yhteisessä solu- ja molekyylipatologian professorin tehtävässä vuonna 2012 aloittanut Markku Kallajoki siirtyi muihin tehtäviin
ja hänen määräaikaiseksi sijaisekseen valittiin LKT, ylilääkäri Teijo
Kuopio. Hän jatkaa laitoksen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimusyhteistyön kehittämistä. Laitoksella aloitti vuonna 2013 myös
TEKESin rahoittama Finnish Distinguished Professor Holland Cheng
(ks. s. 10).

Laitoksen laadukas tutkimus näkyi vuoden aikana myös
useina huippujulkaisuina. Erityismaininnan ansaitsee vuonna 2012
laitoksella aloittaneen yliopistonlehtori Anssi Vähätalon kansainvälisen tutkimusryhmän yhteisjulkaisu mustan hiilen kulkeutumisesta
maaperässä ja vesistöissä. Science-lehdessä julkaistua tutkimusta
esitellään tarkemmin toisaalla tässä vuosikatsauksessa. Tutkimustuloksia julkaistiin myös monissa muissa korkeatasoisissa lehdissä,
mm Current Biology and Developmental Cell -sarjoissa.
Huippututkimuksen tukemiseksi laitoksella on panostettu
paljon tutkimusinfrastruktuurin ja tutkimuslaitteiden ylläpitämiseen
ja jatkuvaan kehittämiseen. Vuonna 2013 valmistui mittava korjaus
laitoksen vesikoetiloissa ja uusi stabiili-isotooppianalyysilaitteisto ja
uusi huippuherkkä konfokaalimikroskooppi saatiin asennettua. Laitos on mukana erityisesti biologisten vuorovaikutusten huippuyksikön toimintaa tukevan laboratoriokeskuksen laajennushankkeessa.
Valitettavasti laboratoriokeskuksen laajennushanke on lykkäytynyt.
Tavoitteena on saada tila käyttöön ennen vuoden 2015 kesän kenttäkoekautta.
Tutkimuksessa läpimurtojen lisäksi laitoksella on tehty paljon
työtä koulutuksen kehittämiseksi. Laitoksen tohtoriohjelman toimintaan on vuoden 2013 aikana luotu yhtenäiset käytännöt, ja ohjelmalla on koordinaattori, säännöllinen hakukäytäntö sekä yhtenäinen
seurantaryhmä- ja raportointikäytäntö. Ohjelman matka-apurahat
olivat ensimmäistä kertaa haettavissa syksyllä 2013.
Kandidaatti- ja maisterikoulutuksen kehittämisessä laitoksen
opetustyöryhmällä ja opiskelijoiden aktiivisella osallistumisella on
ollut suuri rooli. Laitoksen opettajat ovat vuoden aikana osallistuneet aktiivisesti myös yliopistopedagogiseen koulutukseen ja yliopiston yhteisiin interaktiivisen opetuksen kehittämishankkeisiin.
Laitoksen vakiintuneen käytännön mukaisesti laitosjohtajan
tehtäviä kierrätetään professorikunnan kesken. Olen saanut toimia laitoksen johtajana kauden 2010-2013. Tänä aikana yliopiston
toiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia, ja laitoksellakin on
pitänyt luoda uusia toimintakäytäntöjä. Olemme mielestäni onnistuneet säilyttämään hyvän yhteistyöhengen kaikista muutoksista
huolimatta. Uudet käytännöt vaativat kuitenkin edelleen aktiivista
tiedottamista ja keskustelua. Kiitän laitoksen väkeä ja kaikkia yhteistyökumppaneita erinomaisen hyvästä yhteistyöstä näinä vuosina ja
toivon uudelle laitoksen johtajalle Mikko Mönkköselle onnea uusiin
haasteisiin.
Jari Ylänne
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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
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

195
16
1
32
100
36
10
682
105
68
17

Rahoitus • Funding [M€]
15,6
Budjettirahoitus • Expenditure (budget) [M€]		 8,4
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€]		 7,2
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

SELECTED PUBLICATIONS

DEPARTMENT OF BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
According to various numeric indicators, year 2013 was very successful for the Department of Biological and Environmental Science. We got very close to our targets of BSc and MSc degrees and
exceeded the target for PhDs. We were very successful in getting
external research funding and according to the preliminary numbers either got very close or just exceeded the all-time funding
record from 2012. The economy is tight, anyway, because of the
constant increase of expenses.
As an indication of success in research funding, we were
very happy to have four new Academy of Finland senior research
fellows starting their five-year first independent funding periods in
2013. Mikael Puurtinen and Riitta Nissinen started in January, Lotta-Riina Sundberg and Maaria Kankare in September. In addition
to these fresh groups, two established groups got their Academy
of Finland projects and two post doctoral fellows their personal
funding. We are very optimistic for the Academy of Finland funding
for coming years, because it seems that the department has more
competent applicants than ever before, at least based on the number of applications submitted. Other domestic funding from various
private foundations also continued in substantial volume and is very
important for our research and PhD education. During 2013, four of
our professors were on research sabbatical with the grants from the
Professor-pool of Finnish foundations. Two professors delayed the
use of their sabbatical grants to coming years.
One of the most significant and funding news was released
in the end of 2013, when Marja Tiirola received positive decision
for the European Research Council (ERC) consolidation grant. This
funding will start in 2014. These grants are very competitive and
received for the top researchers in Europe. Congratulations Marja!
This project will surely be heard of in the coming years. It has to
be mentioned that the department has also several grants from the
European Comission Life+ programme.
The recruitment of Tuula Tuhkanen as the professor of Environmental Science and Technology was completed in 2013 after
a long and tedious process. We are happy that we got an established and experienced person in the post to develop research and
education in the field. The other changes within professors was
that Markku Kallajoki, who started as the professor in cellular and
molecular pathology, moved elsewhere and the position was filled
temporally with Teijo Kuopio, MD, who has an excellent background
and contacts for the development of research collaboration with the
Central Finland Health Care District main Hospital in Jyväskylä.

The department is particularly happy of the high quality research publication output in 2013. These include a collaboration
paper in Science including our fresh University Lecturer Anssi Vähätalo as an author. Other top papers have been published by our staff
in Current Biology and Developmental Cell, for instance.
The department has invested heavily on the maintenance
and upgrade of our research infrastructure and instrumentation. The
upgrade of our aquaculture and aquatic toxicology facilities was
finalized in 2013 and new stable isotope analysis equipment and
high-sensitivity confocal microscope were installed. The plans for
the extension of ecology laboratory facilities, including experimental greenhouses, were finalized, but unfortunately the construction
was delayed. This facility will be very important for the success of
the National Center of Excellence for Biological Interactions operating in our Department, and it is hoped that the facility would be
functional for the field season in 2015.
In addition to the breakthroughs in research there has
been very active development in the education activities of the
department. The departmental doctoral programme has renewed
its operation principles and has now an academic coordinator, regular application procedures and regular follow-up and reporting
procedures. These all are according to the University and National
guidelines. The programme also announced its firs travel grants for
the students.
In the undergraduate education the teaching development
committee of the department has been very active and students
and student clubs have participated in the work in many ways. The
teaching staff has actively participated in pedagogic training organized by the university and the department has had active projects
in the university programme for development of interactive learning.
It has been an established practice in the department to circulate the task of the department head between professors. After
serving as the head for the term 2010-2013, I have the pleasure
to give the task to Mikko Mönkkönen from 2014 on. My term was
exceptional, because of the change of the legal status of the University in 2010 and the many changes in administrative procedures
following that. I thank all staff, students and collaborators for the
happy and enthusiastic working atmosphere at the department in
spite of all the changes.
Finnish Distinguished Professor Holland Cheng started part
time work at the department in 2013.
Jari Ylänne

Boratynski, Z., Koskela, E., Mappes, T. & Schröderus, E. 2013. Quantitative genetics and
fitness effects of basal metabolism. Evolutionary Ecology 27, 301-314.
Halme, P., Allen, K. A., Auniņš, A., Bradshaw, R. H. W., Brūmelis, G., Čada, V., Clear, J.
L., Eriksson, A., Hannon, G., Hyvärinen, E., Ikauniece, S., Iršėnaitė, R., Jonsson, B. G.,
Junninen, K., Kareksela, S., Komonen, A., Kotiaho, J. S., Kouki, J., Kuuluvainen, T., Mazziotta, A., Mönkkönen, M., Nyholm, K., Oldén, A., Shorohova, E., Strange, N., Toivanen, T.,
Vanha-Majamaa, I., Wallenius, T., Ylisirniö, A. & Zin, E. 2013. Challenges of ecological
restoration: Lessons from forests in northern Europe. Biological Conservation 167,
248-256.
Hegna, R. H., Nokelainen, O., Hegna, J. R. & Mappes, J. 2013. To quiver or to shiver: increased melanization benefits thermoregulation, but reduces warning signal efficacy
in the wood tiger moth. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 280,
20122812.
Huelsmann, S., Ylänne, J. & Brown, N. H. 2013. Filopodia-like Actin Cables Position
Nuclei in Association with Perinuclear Actin in Drosophila Nurse Cells. Developmental
Cell 26, 604-615.
Huotari, J., Nykänen, H., Forsius, M. & Arvola, L. 2013. Effect of catchment characteristics on aquatic carbon export from a boreal catchment and its importance in regional
carbon cycling. Global Change Biology 19, 3607-3620.
Jaffe, R., Ding, Y., Niggemann, J., Vähätalo, A. V., Stubbins, A., Spencer, R. G. M., Campbell, J. & Dittmar, T. 2013. Global Charcoal Mobilization from Soils via Dissolution and
Riverine Transport to the Oceans. Science 340, 345-347.
Kanninen, A., Vallinkoski, V. -., Leka, J., Marjomäki, T. J., Hellsten, S. & Hämäläinen, H.
2013. A comparison of two methods for surveying aquatic macrophyte communities
in boreal lakes: Implications for bioassessment. Aquatic Botany 104, 88-100.
Ketola, T., Kotiaho, J. S., Mazzi, D. & Puurtinen, M. 2013. Inbreeding depression in intraspecific metabolic scaling. Animal Biology 63, 357-367.

Manier, M. K., Luepold, S., Belote, J. M., Starmer, W. T., Berben, K. S., Ala-Honkola, O.,
Collins, W. F. & Pitnick, S. 2013. Postcopulatory Sexual Selection Generates Speciation
Phenotypes in Drosophila. Current Biology 23, 1853-1862.
Muller, S., Vähätalo, A. V., Stedmon, C. A., Granskog, M. A., Norman, L., Aslam, S. N.,
Underwood, G. J. C., Dieckmann, G. S. & Thomas, D. N. 2013. Selective incorporation
of dissolved organic matter (DOM) during sea ice formation. Marine Chemistry 155,
148-157.
Niskanen, E. A., Kalliolinna, O., Ihalainen, T. O., Hakkinen, M. & Vihinen-Ranta, M. 2013.
Mutations in DNA Binding and Transactivation Domains Affect the Dynamics of
Parvovirus NS1 Protein. Journal of virology 87, 11762-11774.
Pakarinen, K., Petersen, E. J., Alvila, L., Waissi-Leinonen, G. C., Akkanen, J., Leppänen,
M. T. & Kukkonen, J. V. K. 2013. A screening study on the fate of fullerenes (nC60) and
their toxic implications in natural freshwaters. Environmental Toxicology and Chemistry 32, 1224-1232.
Rissanen, A. J., Tiirola, M., Hietanen, S. & Ojala, A. 2013. Interlake variation and environmental controls of denitrification across different geographical scales. Aquatic
Microbial Ecology 69, 1-16.
Rissanen, I., Grimes, J. M., Pawlowski, A., Mäntynen, S., Harlos, K., Bamford, J. K. H. &
Stuart, D. I. 2013. Bacteriophage P23-77 Capsid Protein Structures Reveal the Archetype of an Ancient Branch from a Major Virus Lineage. Structure 21, 718-726.
Syväranta, J., Lensu, A., Marjomäki, T. J., Oksanen, S. & Jones, R. I. 2013. An Empirical
Evaluation of the Utility of Convex Hull and Standard Ellipse Areas for Assessing Population Niche Widths from Stable Isotope Data. Plos One 8, e56094.
Turkki, P., Makkonen, K., Huttunen, M., Laakkonen, J. P., Yla-Herttuala, S., Airenne, K. J.
& Marjomäki, V. 2013. Cell Susceptibility to Baculovirus Transduction and Echovirus
Infection Is Modified by Protein Kinase C Phosphorylation and Vimentin Organization.
Journal of virology 87, 9822-9835.

5

Maalaistytöstä
ympäristötieteen ja -teknologian
professoriksi
Vietin ensimmäiset 19 vuotta elämästäni Sotkamossa pienessä Suovaaran kylässä. Seuraavat 19 vuotta olin Kuopion yliopistossa aluksi
opiskelijana sitten tutkijana ja lopulta vesihygienian yliassistenttina.
Kesällä 2013 tuli täyteen 15 vuotta Tampereen teknillisessä yliopistossa ympäristötekniikan professorina. Siirryttyäni elokuun alussa
Jyväskylän yliopistoon kotiuduin sinne nopeasti. Sitä on auttanut se
että tunnen suurimman osan nykyisistä työtovereista jo ennestään
ympäristötutkijat kun ovat Suomessa paljon tekemisissä toistensa
kanssa. Suomen ympäristötieteellisen seuran puheenjohtajana olen
myös pyrkinyt pitämään yhteyttä eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten
tutkijoihin ja opiskelijoihin.
Olen yhä maalaistyttö, vaikka olen ollut tutkimus- ja opetustehtävissä viimeiset 30 vuotta. Suot ja vaarat kuuluvat sielunmaisemaani. Vesistöjä en ole oppinut kaipaamaan, koska niitä ei
nuoruudessani ollut lähistöllä. Soutamaankin opin vasta aikuisena
Varkaudessa silloisen Ahlströmin sellu- ja paperitehtaan ilmastetussa lammikossa, kun tein pro graduani metsäteollisuuden jätevesien
käsittelystä. Luonto ja varsinkin metsä ovat olleet minulle aina rakkaita ja niihin myös harrastukseni liittyvät. Tämän aihepiirin ympärillä
opintoni ja työtehtäväni ovat aina pyörineet. Ympäristönsuojelu tullessa 70- ja 80-lukujen taitteessa muotiin löysin siitä ”kutsumukseni”
ja hakeuduin Kuopion yliopistoon uudelle ympäristöhygienian koulutusalalle. Se oli outo ala meille opiskelijoille ja sitäkin vaikeampaa
selittää sukulaisille ja tuttaville, mitä meistä tulisi isona. Koulutus oli
integroitua, poikkitieteellistä ja mikä parasta pienryhmä- ja laboratoriovoittoista. Nykyään osaan arvostaa sitä, että puolet opinnoista
oli kokeita ja mittauksia sekä loputtomasti työselostuksia. Nykyisin
sellaiseen ei ole enää yliopistoissa varaa eikä haluakaan – sellainen
veisi aikaa henkilökunnan laatuajasta eli tieteellisestä tutkimuksesta.
Suuret ympäristökatastrofit Seveso, Tshernobyl, Bhopal,
Pieksämäen tauti kuuluivat nuoruuteeni, samoin Koijärvi, ympäris-

tönsuojelun virstanpylväs Suomessa. Opiskelijaelämä oli aktiivista
ja toimiminen opiskelijajärjestössä pätevöitti työelämään ja mahdollisti laajan ja samanhenkisen innostuneen ystäväpiirin muodostumisen. Nykyään sitä kutsutaan verkottumiseksi. Pitkään opettaneena
haluaisin itsekin korvata luennot ryhmätöillä, verkko-opetuksella ja
muilla interaktiivisilla opetusmenetelmillä. Hienointa on, kun opiskelijaryhmä ottaa itse vastuun opettamisesta ja oppimisesta, ja parhaimmillaan koko ryhmä on flow-tilassa.
Vuosi 1985 oli käännekohta elämässäni. Samana päivänä
kun täytin 25-vuotta, lähdin Punaisen Ristin pakolaislierille Sudaniin
vesihuoltotehtäviin. Somalialainen ystäväni sanoi minulle, että on
parasta unohtaa kaikki mitä olen oppinut talousvedestä – sillä on
vain yksi kriteeri: drinkable water. Tänäkin päivänä lähes pari miljardia ihmistä juo vettä, jolla suomalainen ei pesisi edes autoaan.
Mitä kauemmin olen ollut kehitysmaiden vesikysymysten kanssa
tekemisissä, sitä vakuuttuneempi olen, että juomavettä on vaikea
käsitellä tai ainakaan pitää turvallisena, ellei päähuomiota kiinnitetä
vesilähteen ja jakelun suojaamiseen ulkopuoliselta saastutukselta
– yleensä ulosteperäiseltä. Yhteistyö on jatkunut ennen kaikkea Keniassa ja kattaa poikkeusolojen ympäristökysymysten lisäksi myös
kemikaalien ympäristöriskien tutkimisen ja kontrollin olosuhteissa,
joissa sanitaatio ja vesihuolto ovat puutteellisia.
Elämä vei minut 1990-luvun alussa opiskelemaan Yhdysvaltoihin, kansainvälistymään. University of North Carolia at Chapel
Hill, School of Public Heath on yhä huippupaikka opiskella vesialaa
ja tehdä alan tutkimusta. Siellä on myös maailman vesikysymyksiin
keskittynyt vesi-instituutti. Kansainvälinen vaihto on nykyään lähes
itsestäänselvyys. Opiskelijan ja yliopiston pitää yhdessä varmistaa,
että vaihto-opiskelu integroituu osaksi opintoja.

Tuula Tuhkanen
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Professori Matti Vuento
emeritukseksi – Muistelmia
matkan varrelta
Tammikuussa 1991, samana vuonna, jona Suomen markka sidottiin Euroopan valuuttayksikköön ecuun, toin Helsingistä mukanani kuorma-autollisen reagensseja ja laitteita ja aloitin biokemian
apulaisprofessorina Jyväskylän yliopistossa. Siitä alkanut työrupeama päättyi vasta 2013. Tuliko valmista? Katsotaanpa.
Bio-ja ympäristötieteiden laitos oli kohtuullisessa vedossa. Laitos
kykeni tukemaan rahallisesti tutkimusta ja toimistossa kirjoitettiin
puhtaaksi professorien artikkeleita. Kiintoisia tutkimuksia oli käynnissä ja erityisesti laitoksen solubiologinen asiantuntemus oli minulle hyödyksi. Opetustilat sen sijaan olivat vaatimattomat ja kun
peruskurssit vetivät väkeä, niin oli varattava tiloja laitoksen ulkopuolelta. Tututuksi tulivat niin Fredan kiinteistön kuin Musican isot
luokat. Erityisesti Musicalla oli toimivina AV-laitteina tyypillisesti vain
piano, joten siellä luennointi tarjosi haasteita kun soittotaito rajoittui
yksiviivaiseen a:han.
Rahapula saapui Jyväskylään jälkijunassa. Vaikka olinkin
vain lyhyen aikaa laitoksen johtajana talousasioista vastaamassa,
minulle on jäänyt se mielikuva, että palkkabudjetti ja vuokrat syövät
yhä yliopiston varat jättäen varsin vaatimattoman marginaalin.
Muutto Ambiotican uljaisiin uusiin tiloihin ratkaisi suurelta
osin opetustilaongelmat. Lamanjälkeisen noususuhdanteen optimismissa talon tosin arveltiin käyvän pian pieneksi, uusia virkoja kun
perustettiin innolla. Markat vaihtuivat euroiksi, ja Ambiotican sisäilma alkoi ahdistaa. Lopulta jouduttiin hyväksymään se karvas totuus,
että terveen kivirakentamisen taito oli Suomesta hävinnyt, jos sitä oli
koskaan ollutkaan
Rahoituksen hankkimisesta oli tullut tärkeä osa professorin
toimenkuvaa. Kantapään kautta opittiin, mikä Suomen Akatemian
asiantuntijoihin tehoaa. Tutkimushankkeet jaksottuivat sen mukaan
nelivuotisiksi, jatkoa kun samalle hankkeelle oli yleensä turha hakea, olipa edellinen hanke menestynyt miten hyvin tahansa. Avuksi
tulivat kuitenkin myös TEKES ja Jyväskylän innovaatiotuen organisaatiot kuten Oske. EU-rahoitusinstrumentit, niin tärkeitä kuin nekin
olivat, palvelivat lähinnä teollis-taloudellisia päämääriä, joten perustieteellinen hyöty saattoi niissä jäädä vaatimattomaksi.
Innovaatioista, joissa olin mukana, siivilöityi kaupalliselle asteelle yksi, joka edelleen jatkaa vaellustaan alkavien yritysten kuolemanlaaksossa. Yleisesti ottaen innovaatiotoiminta osoittautui vaikeasti yhteen sovitettavaksi professorin roolin kanssa. Ajankäyttö oli
yksi tekijä, rahoittajien tuoma toiminnan voimakas ohjaus toinen.

Rehtori Aino Sallinen Ambiotican rakennustyömaalla.
Alaa pitkään seuranneena on kiintoisaa nähdä, miten nykyiset taloudelliset vaikeudet tulevat heijastumaan tutkimusrahoitukseen. On mahdollista, että tuki entistä enemmän kohdistuu soveltavaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen kun päättäjät haluavat
ravistella tutkimuksen puita hedelmien toivossa.
Yhteistyö on tieteessä arvossaan, silti tutkimusryhmämme
olivat kansainvälisessä katsannossa pieniä. Osin syynä on tutkijoittemme virkarakenne (kyllä kyllä, työsuhderakenne): jokaisen
kynnelle kykenevän on oltava tutkimusryhmän johtaja, muuten akateeminen ura ei urkene. Niinpä laitoksella on havaittu jopa saman
tutkimusaiheen tiimoilta keskenään kilpailevia ryhmiä. Resurssien
tuhlausta? Mutta toisaalta, onhan itse luontokin monimuotoinen...
Yhteistyö nanotiedekeskuksen kanssa mahdollisti sitten yhteisten
suurempien tutkimuslaitteiden hankinnan. Se mahdollistaisi syvemmänkin yhteistyön biologisten tieteiden ja esim. fysiikan kanssa,
kunhan ajan kanssa puolin ja toisin opitaan ymmärtämään toisen
osapuolen ajattelutapaa.
Niin että... nyt kun Suomi taistelee selvitäkseen ylihinnoitellun euron kanssa, tuliko valmista? Jäähyväisluentoni jälkeen tuli
muuan opiskelija ja sanoi: Kiitos luennosta! Se lämmitti mieltä, samoin kuin viimeisen työajan kohdentamisraportin kuittaaminen.
Matti Vuento, professori (emeritus)
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Kansallinen ekologitapaaminen
Jyväskylässä 7-8.10.2013
Professori Mikko Mönkkösen johdolla ekologian ja evoluutiobiologian osastolla oli kunnia järjestää kansallinen ekologitapaaminen.
Kokouksen juuret lienevät opetus- ja kulttuuriministeriön muuttuneessa tutkijakoulupolitiikassa. Verkostokoulut tarjosivat koulutuksen ohella jokavuotisissa tapaamisissa luonnollisen foorumin oman
alan kansalliseen keskusteluun. Tämän toiminnan loppuessa heräsi
tarve oman kansallisen foorumin pystyttämiseksi. Ekologit ja evoluutiobiologit päättivätkin ryhdistäytyä ja palauttaa 1980-luvulta (Konneveden tutkimusasemalta) alkaneen kansallisten ekologitapaamisten
järjestämisen. Järjestäytymisessä otettiin askel myös kohti Nordic
Oikos Societyä, yhteispohjoismaista ekologista ja evoluutiobiologista tutkimusta tukevaa järjestöä. Kansallisessa tapaamisessa perustettiinkin Oikos Finland, joka on Nordic Oikos Societyn alajärjestö.
Ekologitapaamiseen osallistui Suomen ylipistoista ja tutkimuslaitoksista yhteensä 128 osallistujaa 16 eri maasta, mikä kuvaa koko alan
kansainvälistymisastetta.
Ekologitapaamisen aloitti akatemiaprofessori Ilkka Hanski
(Helsingin yliopisto), joka valotti Suomen ekologian hyvän tilan kumpuavan tietynlaisesta aikakauden muutoksesta, joka osui 1970-luvulle. Silloin ekologian alalla elettiin laajempaa murrosta, ja alan
nuoret tutkijat lähtivät systemaattisesti kehittämään eri yliopistossa
voimakkaasti tutkimusta. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa nousi
populaatioekologia, Turussa teoreettinen ekologia ja Jyväskylässä
käyttäytymisekologia. Tämä silloinen voimakas kansainväliseen tutkimukseen panostaminen on näkynyt aina myöhemminkin kun ekologian ja evoluutiobiologian merkittävyyttä on mitattu Suomessa. Tulevaisuuden haasteiksi akatemiaprofessori nosti Suomen ekologian
suhteellisen pienen yhteisön, jolloin ainoastaan muutaman ihmisen
toimet voivat olla ratkaisevia. Erityisenä haasteena hän näki myös
rahoituskuvioiden muutospaineissa tieteellisen itsenäisyyden ja riippumattomuuden säilyttämisen myös soveltavassa tutkimuksessa.

Suomen ekologian ja evoluutiobiologian hyvän osaamisen takia
professori Eeva Furman (SYKE) kannusti suomalaisia ekologeja
ottamaan osaa IPBES (Intercovermental Platform on Biodiversity &
Ecosytem Services) -toimintaan. Tämän kansainvälisen toiminnan
taustalla on pyrkimys lisätä ekologisen tutkimuksen tulosten käyttöä
päätöksenteon perustana. Tästä hyvänä esimerkkinä riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen erikoistutkija Ilpo Kojola piti ajankohtaisen puheen ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa esiintyvistä
konflikteista. Hän on seurannut Suomen susikantaa ja samalla Suomen susipolitiikkaa useiden vuosien ajan. Hänen mukaansa konfliktit susipolitiikassa eivät ole niinkään ihmisen ja suden välillä vaan eri
ihmisryhmien erilaisten intressien välillä.
Ensimmäisen päivän päätteeksi järjestettiin professori Hannu Ylösen vetämä paneelikeskustelu ”Ekologia ja yhteiskunta”. Paneelin jäseninä toimivat ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander
(ympäristöministeriö), ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva
Furman (SYKE), professori Janne Kotiaho (JY), projektipäällikkö
Saija Kuusela (SYKE) sekä professori Kai Lindström (Åbo Akademi). Paneeli antoi Suomen ekologiselle tutkimukselle arvosanan 9-,
mutta selvästi huonomman arvosanan (7-) tutkimuksesta saadun tiedon käytölle päätöksenteossa. Erityisesti ongelmana nähtiin se, että
tiedon tarvitsijat eivät ole itse tutkimuksen suunnittelussa mukana.
Etuna nähtiin kuitenkin Suomen kansainvälisesti suhteellisen pieni
ekologien määrä, joka mahdollistaa eri alojen toimimisen yhdessä.
Tapahtuman toisen päivän aloitti professori Rauno V. Alatalon nimeä kantava juhlapuhe. Juhlapuhuja professori Nick Davies
(Cambridgen yliopisto) kertoi miten käet ovat ympäri maailmaa kehittyneet erittäin taitaviksi isäntälajiensa munien matkijoiksi. Päivän
päätti John Lohrin (Helsingin yliopisto) mielenkiintoinen puhe, jossa hän kertoi, miten Suomen talvisotaan osallistuneiden sotilaiden
kasvonpiirteet kertoivat heidän lapsiluvustaan ja sotilasarvostaan,
muttei heidän todennäköisyydestään selvitä sodasta.
Leena Lindström
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Black carbon flows from land
to the ocean
The increase in the concentration of atmospheric CO2 from anthropogenic sources has been recognized as the primary reason
for the global warming and changes in climates. Numerous ways
have been suggested to mitigate global warming and reduce
the amount of CO2 in the atmosphere. One of the most promising ways is related to black carbon, which can be produced in
pyrolysis reactions from organic matter such as crop residues of
agriculture and forestry.
Well-designed pyrolysis reaction can produce gases or liquids for fuel purposes and thus reduce the need for fossil fuels. The
solid pyrolysis product (black carbon) is expected to sequester carbon in forms, which can resists biodegradation for millennia. Black
carbon can increase the fertility of soil when applied to agricultural
fields. The increased fertility yields for large crops and sequestration
of CO2 into biomass. In addition to the controlled pyrolysis, wildfires
are an important producer of black carbon. The annual production
of black carbon is estimated to 40 to 250 × 1012 grams.
What is the fate of this black carbon? Will it stay in soil for
thousands of years? Will it be mineralized to CO2 or transported
away from the soils? We investigated the latter possibility by collecting water samples from rivers, which drain six continents and
are responsible for 39% of riverine discharge to the global ocean.
We determined the concentration of dissolved black carbon and
dissolved organic carbon from these samples. In the water samples
analyzed, dissolved black carbon corresponded to 10.6% of total
dissolved organic carbon. When this percentage is related to the

estimated total flux of dissolved organic carbon (250 × 1012 g of C yr1
), the annual global flux of dissolved black carbon is 26.8 ± 1.8 × 1012
g of C yr-1. Our estimate indicates that a remarkable fraction of black
carbon in soil will become dissolved and transported to the ocean.
Soil may not be as effective long-term storage for black carbon as
we would anticipate in our battle against elevated concentrations of
CO2 in the atmosphere.
This study was a collaborative effort by Florida International University, Max Planck Research Group for Marine Geochemistry, University of Oldenburg, University of Helsinki, University of
Jyväskylä, Skidaway Institute of Oceanography, Woods Hole Research Center and U.S. Department of Agriculture.
Rudolf Jaffé, Yan Ding, Jutta Niggemann, Anssi V. Vähätalo, Aron
Stubbins, Robert G. M. Spencer, John Campbell, Thorsten, Dittmar. Global Charcoal Mobilization from Soils via Dissolution and
Riverine Transport to the Oceans Science 19 April 2013, Vol. 340
no. 6130 pp. 345-347, DOI: 10.1126/science.1231476
Anssi Vähätalo
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Eero Järnefelt: Raatajat rahanalaiset, 1893.

Uusia työkaluja enterovirusten
tutkimiseen ja torjuntaan
Enterovirukset ovat yleisiä ihmispatogeenejä, jotka aiheuttavat useita flunssan kaltaisia sairauksia vuosittain. Nämä virukset pääsevät
elimistöömme ruoansulatuskanavan ja suoliston kautta, mutta osa
viruksista myös pesiytyy nenän ja hengitysteiden limakalvoille. Vaikka moni infektio jää lieväksi oireiltaan ja jopa huomaamatta, nämä
enterovirukset pystyvät jäämään elimistön kudoksiin aiheuttaen ns.
hiljaisen infektion ja mahdollisesti tuhoten pitemmällä aikavälillä
soluja ja kudoksia: enterovirusten ajatellaan olevan yksi tärkeä syy
haiman insuliinia tuottavien solujen tuhoon aiheuttaen diabeteksen,
ja enteroviruksien ajatellaan edesauttavan myös muiden kroonisten
sairauksien kuten astman puhkeamista.
Ryhmässämme on tutkittu enterovirusten infektiomekanismeja solutasolla jo noin kymmenen vuotta. Tiedämme jo useita yksittäisiä molekyylejä, jotka edesauttavat infektion etenemistä
solun pinnalla ja viruksen pääsyä soluun. Olemme myös pystyneet
identifioimaan niitä solun rakenteita jotka ovat tärkeitä enterovirusinfektion kannalta. Tutkimuksissamme on käytetty laajalti solubiologisia menetelmiä, erityisesti mikroskopiaa eri tasoilla, kuten
konfokaalimikroskopiaa ja korkean erotuskyvyn elektronimikroskopiaa. Olemme satsanneet erityisesti moniulotteisen mikroskopiadatan luotettavaan laskentaan: tähän liittyen olemme kehittäneet
yhteistyökumppaniemme kanssa omia ja yleisesti hyväksyttyjä laskenta-algoritmeja sisältävän ohjelmistoalustan, BioImageXD:n joka
on vapaasti ladattavissa netistä (www.bioimagexd.net, Kankaanpää
et al. Nature Methods, 2012).
Vuoden 2013 alussa alkaneessa Tekesin FiDiPro-ohjelman
rahoittamassa ”Uusien virusrokotteiden kehitysprojektissa” NOVAC´ssa pyrimme neljän vuoden aikana saamaan uutta tietoa enterovirusten aiheuttamasta kudosvaikutuksista sekä kehittämään
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uudenlaisia oraalisesti annosteltavia rokotteita, jotka voisivat tulevaisuudessa ehkäistä enterovirusten aiheuttamia kroonisiakin sairauksia. Tämä FiDiPro-projekti on kerännyt yhteen asiantuntemusta sekä virusten rakennetutkimuksen (FiDiPro professori Holland
Cheng UC Davisistä), enterovirussolubiologian (oma tutkimusryhmäni), signaalintutkimuksen (Prof. Ulla Ruotsalainen, TUT), nanotutkimuksen (Prof. Hannu Häkkinen ja hänen johtamansa ”kultakonsortio” Nanotiedekeskuksessa), sekä kliinisen
enterovirustutkimuksen (prof. Heikki Hyöty,
Tampereen yliopisto) aloilta. Projekti on
myös aktiivinen kansainvälisesti, tutkijavaihtoa on Prof. Chengin UC Davisin
(Kalifornia, USA), ja suu- ja sorkkatauti-rokotetutkimusta tekevän ryhmän kanssa
(Francois Maree, Veterinary Institute, Pretoria, Etelä-Afrikka). Tämä Tekes-projekti
toimii synergistisesti myös Suomen Akatemian rahoittaman projektimme kanssa
(”Enterovirusten endosytoosireitit”). Suomen Akatemian projektissa
pyrimme selvittämään niitä mekanismeja, joita enterovirukset käyttävät vapauttaakseen tehokkaasti perimänsä vapaaksi solun sisäisissä rakenteissa ja aloittaakseen uusien virusten tuottamisen solun
sisällä.
Jotta voisimme kehittää parempia rokotteita, on tärkeää
ymmärtää viruksen sekä rokotteen reitti elimistössä suolistosta
kohdekudoksiin. Tätä varten olemme kehittäneet yhdessä Hannu
Häkkisen ja minun koordinoiman enterovirus-kultakonsortion
avustuksella suoraan enteroviruksiin kovalenttisesti sitoutuvia kultaklustereita. Näin markkeeratut virukset voivat toimia luotettavina

ja helpommin detektoitavina viruksina eläinkokeissa. Lisäksi toivomme, että saamme sitoutuneiden kultaklustereiden avulla paljon
lisätietoa viruksen avautumisesta esim. spetroskooppisin keinoin.
Ensimmäinen yhteinen tuloksemme enteroviruksiin kovalenttisesti
sitoutuvasta kultaklusterista on julkaistu vastikään korkeatasoisessa
PNAS- (Proceedings of National Academy of Sciences) sarjajulkaisussa (Marjomäki et al. PNAS, 2014). FiDiPro-projektissamme kehitämme edelleen näitä kultaklustereita sekä solu- että eläintasolla
tehtävissä kokeissa.
Varpu Marjomäki

Refs.
Pasi Kankaanpää, Lassi Paavolainen, Silja Tiitta, Mikko Karjalainen,
Joacim Päivärinne, Jonna Nieminen, Kalle Pahajoki, Heikki Uuksulainen, Varpu Marjomäki, Jyrki Heino, Daniel White: BioImageXD - an open general purpose and high throughput image
processing and analysis platform for biomedical images, Nat
Methods. 2012 Jun 28;9(7):683-9
Varpu Marjomäki, Tanja Lahtinen, Mari Martikainen, Jaakko Koivisto, Sami Malola, Kirsi Salorinne, Mika Pettersson, and Hannu
Häkkinen: Site-specific targeting of enterovirus capsid by functionalized gold nanoclusters, PNAS, painossa, doi: 10.1073/
pnas.1310973111
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Tshernobylin ja Fukushiman
ydinonnettomuudet –
KAKSI TOISTOA TUTKIA SÄTEILYN BIOLOGISIA VAIKUTUKSIA
Historian suurin ydinonnettomuus kohtasi maailmaa vuonna 1986
Tshernobylissä Ukrainassa ja seuraava suuri onnettomuus tapahtui
25 vuotta myöhemmin Fukushimassa Japanissa. Varsinkin jälkimmäinen onnettomuus on herättänyt laajemmat tutkijapiirit selvittämään alhaisen säteilyn vaikutuksia luonnonpopulaatioihin. Samalla
on myös virinnyt uusia tutkimuksia Tshernobylin ympäristössä, missä
on tehty vielä hämmästyttävän vähän tutkimusta. Onkin ollut suuri
puute, että lähes kaikki merkittävämpi säteilyn ekologisten ja evolutiivisten vaikutusten tutkimus perustuu vain muutaman tutkijan aktiivisuuteen (Møller & Mousseau 2013)
Tshernobylin ja Fukusiman ydinonnettomuuksien seurauksena luontoon levisi laajoille alueille hyvin suuria määriä radioaktiivista ainetta. Tämä laskeuma aiheuttaa suhteellisen alhaisen (1-50
mSv/h), mutta vähintään vuosikymmeniä kestävän radioaktiivisen
altistuksen eläin- ja kasvipopulaatioissa. Bio-ja ympäristötieteen laitoksella alkanut uusi Suomen Akatemian rahoittama projekti selvittää Tapio Mappeksen johdolla mitä muutoksia tämä pitkäaikainen
altistus aiheuttaa eläinyksilöille, ja ovatko nämä muutokset perinnöllisiä eli siirtyvätkö ne seuraaviin sukupolviin. Tarkoituksena on myös
testata ensimmäistä kertaa kokeellisesti eräiden säteilyä suojaavien
ravintoaineiden (esim. DIM) vaikutusta luonnoneläinten mahdollisuuksiin suojautua säteilyn vaurioilta (Fan et al. 2013)
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Alustavien tulosten mukaan säteily vaikuttaa nisäkkäillä monien sisäelinten kehitykseen merkittävimpänä vaikutuksena aivojen
pieneneminen. Muita säteilyvaurioita ovat silmien linsseihin kehittyvä kaihi ja häiriöt koiraiden siittiöiden kehityksessä. Vaikuttavatko nämä vauriot eläinten menestykseen esimerkiksi alhaisemman
älykkyyden, huonomman näkökyvyn tai spermakilpailun kautta on
vielä selvittämättä. Jyväskylän yliopistossa tehtävä tutkimus avaa
myös aivan uusia mahdollisuuksia käyttää hyväksi modernin molekyyligenetiikan tuomia työkaluja. Esimerkkinä Mappeksen tutkimusryhmä on sekvensoinut tärkeimmän tutkimuslajinsa metsämyyrän
koko genomin. Nyt pystytään ensi kertaa tutkimaan säteilyn vaikutusta koko genomin tasolla ja myös helpommin pureutumaan juuri
niihin geenialueisiin, jotka säätelevät solutason suojamekanismeja.
Varsinkin solujen jakautumiseen, vanhenemiseen ja syöpäherkkyyteen vaikuttavat DNA-alueet, telomeerit, näyttävät olevan herkkiä
säteilylle. Sen mekanismin selvittäminen, miten telomeerien pituutta
säädellään säteilystressissä, auttaa omalta osaltaan ennustamaan
yksilöiden tai populaatioiden kykyä sopeutua säteilyn aiheuttamiin
valintapaineisiin. Nyt alkaneen projektin keskeinen tavoite onkin ennustaa mitä tapahtuu eläin-, kasvi- ja ihmispopulaatioissa, kun seuraava vakava ydinonnettomuus tapahtuu.

Evolutionary responses to
ionizing radiation in natural
mammalian populations –
TWO REPLICATES CAUSED BY NUCLEAR ACCIDENTS
The Chernobyl and Fukushima nuclear accidents provide unique
opportunities to explore the eco-evolutionary impacts of chronic exposure to low-dose radioactive contaminants on wild animals and
plants. New research project started in the department of Biological
and environmental Science led by Tapio Mappes, which aim is to
quantify the phenotypic responses to ionizing radiation at individual
and population levels in wild mammals. Furthermore, the researchers will study the possible adaptations and micro-evolutionary
changes caused by long-term exposure to low-dose radiation. The
fundamental benefit of the expected results is that we are first time
able to make for the reliable predictions about how wild animals
and plans and whole ecosystems will react to low radiation levels
caused by possible future accidents. Furthermore, most of the effects in animals (especially other mammals) can be applicable when
we try to make predictions about the direct and indirect effects of
low radiation levels on humans. Based on the results in animals, we
can focus on the most vulnerable physiological pathways, for example, determining sperm production and brain development. Finally,
the most important benefits would be achieved from whole genome
sequencing in our study species. Consequently it could be directly
shown which part of the genome the mutations are caused by radiation, and especially which part of genome these mutations determine gene functions (or are happened in the germ line and therefore heritable). The comparison of findings with the genome data of
other species gives endless possibilities to study the genetic risks
of ionizing radiation on fitness of animal and human populations.
Møller AP & Mousseau TA 2013. The effects of low-dose radiation
Soviet science, the nuclear industry – and independence? Significance 10: 14-19
Fan SJ et al. 2013. DIM (3,3 ’-diindolylmethane) confers protection
against ionizing radiation by a unique mechanism. PNAS 110:
18650-18655
Tapio Mappes
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KUN LAPIN HULLUUS MENEE ÖVERIKSI…

Korean raudun ja kimaltavien
tunturijärvien lumossa
Siitä se ajatus sitten lähti…
Eipä olisi kukaan arvannut, millainen vaikutus setäni Anssi Elorannan
Lapin retkiltä lähettämillä postikorteilla voi olla. Kortteja koristivat
Lapin maisemat tai Anssi leveä hymy naamallaan ja punavatsainen
nieriä eli rautu (saameksi rávdu) käsissään. ”Olisin maailman onnellisin poika, jos pääsisin joskus Lappiin ja saisin pyydystettyä raudun”,
ajattelin pikkupoikana postikortteja ja kalastuslehtiä selatessani.

Lopuksi toteaisin, että haasteet on tehty voitettavaksi ja terve hulluus on hyvästä. Jos mietit väitöskirjatyötä ja sinulla on paloa tutkimukseen, tartu härkää sarvista! Hullua se on, mutta lopussa kiitos
seisoo ja havahdut, miten paljon muutamassa vuodessa voi oppia
maailmasta, ja erityisesti omasta itsestään.
Antti Eloranta

Toukokuussa 2013 koitti elämäni tähän mennessä suurin ja pelottavin päivä. ”Tähänkö sitä on tultu, ette ole tosissanne!?” Kravatti
kuristaen ja hikikarpalot otsalla astelin bio- ja ympäristötieteiden
laitoksen suureen auditorioon. Monipäinen joukko ihmisiä tärisi jännittäen puolestani, ja kuva raudusta komeili valkokankaalla. Selvisin
kuin selvisinkin hengissä ja vuorokautta myöhemmin vihdoin vastaväittäjän selkää savusaunassa. Pikkupojan unelma oli toteutunut.

Rautu, kylmien vesien sissi
Mikä raudussa voi kiehtoa niin, että moisesta lohikalasta täytyy ihan
väitöskirja kyhätä? Rautu ei ole ainoastaan äärimmäisen kaunis ja
herkullinen kala, se on merkittävä osa pohjoisten karujen järvien
eliöyhteisöjä. Rautu on maailman pohjoisin makean veden kalalaji.
Se selviytyy jopa vuoden ympäri jään peittämissä järvissä. Se, mitä
raudut syövät, vaikuttaa suuresti tunturijärvessä elävien selkärangattomien, kuten eläinplanktonien ja pohjaeläinten, runsauteen ja
lajikirjoon. Rautua voi verrata Darwinin peippoihin; laji on äärimmäisen muunteleva ja niinpä sitä on käytetty tutkimuskohteena lajien
synnyn syitä ja seurauksia selvitettäessä.

Siinä se on, rautu, tuo kylmien ja kirkkaiden tunturijärvien kuningatar. Kuva: Antti Eloranta.

Väitöskirjassani tarkastelin raudun ravinnonkäyttöön ja tunturijärvien
ravintoverkkoihin vaikuttavia tekijöitä. Lyhyesti muotoiltuna tulokset
osoittavat, että raudun ravinnonkäyttö voi olla todella monipuolista,
vaihdellen niin vuodenajan, raudun koon kuin tunturijärven kalayhteisön ja elottomien ominaispiirteiden mukaan. Kyseessä on siis todellinen taistelija, sissi, joka ei niukoista ravintovaroista ja kylmistä
olosuhteista hätkähdä.

Tulevaisuuden tuulet

Raudun monipuolinen ravinnonkäyttö edesauttaa lajin selviytymistä
erilaisten ympäristömuutosten kourissa. Mutta rajansa on raudullakin. Ilmaston lämpeneminen ja tunturijärvien veden laadun heikentyminen edesauttavat uusien kalalajien, kuten hauen, ahvenen ja
särkikalojen, levittäytymistä yhä pohjoisempiin ja korkeammalla sijaitseviin tunturijärviin. Nämä lajit voivat ennen pitkää syrjäyttää kylmempiin ja ravintovaroiltaan karumpiin olosuhteisiin sopeutuneen
raudun. Pohjoisten järvien käyttöön ja hoitoon tulisikin kiinnittää yhä
enemmän huomiota, jotta nämä siniset helmet ja niiden punamahaiset asukkaat säilyisivät myös jälkipolviemme ihailtavaksi.
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Mitä nyt, kun pojanklopin haaveet Lapin matkasta ja siiman päässä
taistelevasta raudusta ovat toteutuneet? Raudut ja tunturijärvet ovat
tainneet vallata melkoisen palan sydämestäni, sillä tätä kirjoittaessani suunnitelmissa on lähteä post doc -tutkijaksi joko Norjaan tai
Islantiin. Tulevaisuus tulvii siis jännitystä, haasteita ja elämyksiä!

Tunturissa sielu lepää. Meidän vastuullamme on, voivatko jälkipolvetkin nauttia tästä kauneudesta ja sinisen välkkeen kätkemistä
jalokivistä, rauduista. Kuva: Antti Eloranta

Antti Elorannan akvaattisten tieteiden väitöskirja, The
variable position of Arctic charr (Salvelinus alpinus (L.))
in subarctic lake food webs, tarkastettiin 24.5.2013 ja se
hyväksyttiin matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa 12.6.2013 arvolauseella ”kiittäen hyväksytty”. Samana päivänä Antti myös valmistui filosofian tohtoriksi.
Maaliskuun 2014 alusta hän työskentelee kolmen vuoden
ajan tutkijatohtorina NINA-instituutissa (www.nina.no)
Trondheimissa HydroBalance-projektissa, jossa tutkitaan
vesivoiman vaikutuksia norjalaisten järvien kalastoon ja
ravintoverkkoihin.

Rautututkijan on helppo hymyillä. Lukuisat punamahaiset eväkkäät jatkoivat kalastajalta saadun suukon
jälkeen matkaansa. Lapin retkillämme vain vahingoittuneet syömäkalat päätyvät tunturijärven pinnan alta
pilven päälle. Kuva: Matti Sunell
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Fysiikan laitokselle uusia
vastuunkantajia
Fysiikan laitoksen professorikunnassa on käynnissä sukupolvenvaihdos, sillä lähes puolet siitä tulee eläkeikään muutaman seuraavan vuoden aikana. Tämä on laitokselle enemmän mahdollisuus
kuin uhka. Tietenkin eläkepäiville siirtyvät vievät mukanaan suuren
määrän kokemusta ja hiljaista tietoa, mutta toisaalta uusien voimien
ottaessa vastuun laitoksella on erinomainen mahdollisuus uudistua
ja etsiä itselleen uutta suuntaa. Uudistuminen on kehittymisen veturi.
Fysiikan laitos harjoittaa aktiivista ja avointa rekrytointipolitiikkaa. Avoimilla hauilla laitokselle etsitään parhaita mahdollisia
henkilöitä niin kotimaasta kuin ulkomailta. Toisaalta huolehditaan
myös siitä, että laitoksen sisällä voi kasvaa kantamaan vastuuta tulevaisuuden toiminnasta. Omissa kasvateissa laitoksen parhaat perinteet siirtyvät tulevaisuuteen, ja he myös näkevät hyvin millaisia
kehitysmahdollisuuksia laitoksen potentiaali tarjoaa. Ulkopuolelta
tulevat tuovat mukanaan uusia tuulia. He myös pystyvät arvioimaan
laitosta kriittisimmin silmin kuin laitoksessa pitempään toimineet.
Vuonna 2013 fysiikan laitoksella täytettiin kolme professorin
tointa. Ilari Maasilta nimitettiin kokeellisen matalan lämpötilan fysiikan professoriksi. Hän edustaa laitoksen omaa väkeä, sillä hän on
jo pitkään, viimeksi määräaikaisena professorina, johtanut alan tutkimusta laitoksella ja vakiinnuttanut alan yhdeksi laitoksen uudeksi
tutkimusalaksi. Tero Heikkilä nimitettiin teoreettisen materiaalifysiikan professoriksi. Heikkilällä on ERC:n Junior Fellow -rahoitus, ja
hän kuuluu myös Aalto-yliopiston johtamaan huippututkimusyksikköön, jonka toiminta siis hänen johtamaltaan osalta siirtyy osaksi
fysiikan laitoksen toimintaa. Kolmas nimitys oli Jan Rakin kiinnittäminen kokeellisen hiukkasfysiikan professoriksi. Jan Rak, joka aikoinaan rekrytoitiin laitokselle yliassistentiksi Yhdysvalloista, on
vastuussa Suomen osuudesta CERNin LHC-kiihdyttimellä toimivaan
ALICE-kokeeseen. Kokeellinen hiukkasfysiikka on laitokselta uusi
avaus professoritasolla. Jan Rak on alan kolmas professori Suomessa.
Jo aiemmin professoriksi nimitetty Paul Greenlees aloitti
vuonna 2013 kokeellisen fysiikan toimessaan saatuaan tutkimusprofessorina päätökseen oman ERC-hankkeensa. Paul Greenlees on
saanut koulutuksensa Englannissa, mutta on tehnyt menestyksekkään uran laitoksella post docista professoriksi. Hän on yksi niistä,
jotka ottavat vastuun laitokselle hyvin tärkeästä kokeellisen ydinfysiikan tutkimuksesta alan konkareiden ja maineen luojien professoreiden Rauno Julin, Matti Leino ja Juha Äystö siirtyessä pikku hiljaa
taka-alalle.

Fysiikan laitos on menestynyt hyvin niin tutkimuksessa kuin
koulutuksessa. Vuonna 2013 valmistui ennätysmäärä maistereita
(50) ja tohtoreitakin tavoitteen mukaisesti. Julkaisutuotanto jatkui
sillä nousu-urallaan, jolla se on ollut viime vuodet. Menestys on ollut
koko laitoksen ponnistelujen tulosta. Uudet professorit vastaavat
omalta osaltaan siitä, että sama hyvä meno jatkuu myös tulevaisuudessa. Kesällä järjestetyssä promootiossa vihittiin kunniatohtoreiksi
kaksi laitoksemme pitkäaikaista yhteistyökumppania ja tutkijaa, professori Gottfried Münzenberg ja professori Keijo Kajantie.
Jukka Maalampi
Filosofian tohtori h.c.
Professori Gottfried Münzenberg
Gesellschaft für Schwerionenforschung
-tutkimuslaitoksessa toiminut professori
Gottfried Münzenberg on tunnettu eksoottisten ytimien ja uusien alkuaineiden tutkija. Münzenbergin johdolla on
valmistettu uudet alkuaineet 107, 108 ja
109. Hänellä on nimissään enemmän uusia isotooppeja (218) kuin kenelläkään
muulla. Hän oli myös löytämässä uutta
radioaktiivisuuden lajia, protonihajoamista. Münzenberg on tehnyt
yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ydinfyysikoiden kanssa 1970-luvulta lähtien. Hänellä on ollut merkittävä panos Jyväskylän yliopiston
kiihdytinlaboratorion työhön. Hän toimi pitkään kiihdytinlaboratorion
ohjelmatoimikunnassa ja Suomen Akatemian seurantaryhmässä.
Filosofian tohtori h.c.
Emeritusprofessori Keijo Kajantie
Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan emeritusprofessori Keijo Kajantie on
suurta kansainvälistä arvostusta nauttiva teoreettisen hiukkasfysiikan tutkija
ja alan pitkäaikainen johtohahmo Suomessa. Hänen yhteistyönsä Jyväskylän
yliopiston fysiikan laitoksen kanssa alkoi
neljä vuosikymmentä sitten ja jatkuu yhä
aktiivisena.
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Henkilökunta • Personnel
Professorit • Professors
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees
Tutkimusta avustava henkilökunta • Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta • Administrative personnel

161
15
32
83
25
5

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

597
82
51
13

Rahoitus • Funding [M€] 		14,8
Budjettirahoitus • Expenditure (budget) [M€]
8,9
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€]
5,9
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

DEPARTMENT OF PHYSICS

SELECTED PUBLICATIONS

New bearers of responsibility at
the Department of Physics
A change of generation is going on amongst the Professors at the
Department of Physics, as almost half of the current group will retire
in the next few years. For the Department, this is clearly more of an
opportunity than a threat. Of course those who are moving on to
enjoy their retirement will take with them a huge amount of experience and tacit knowledge, but on the other hand, the transfer of
responsibility is a fantastic opportunity for the Department to renew
and to find new directions. Renewal is the driver of development.
The Department of Physics has an active and open recruitment policy. With open calls the Department tries to find the best
possible candidates from both home and abroad. It is of course also
important that within the Department, it is also possible to develop
and to take responsibility for future activities. By developing within
the Department, staff can carry on the best traditions in the future,
and they also see the opportunities for advancement that the Department offers. Bringing in new faces from outside the Department
brings fresh ideas and perspectives. They can also judge the activities of the Department with a more critical eye than those who have
been around for a longer time.
In 2013, three Professors chairs were filled at the Department of Physics. Ilari Maasilta was named in the field of low-temperature physics. He represents one of the Department’s own, as for
a long time he has led the research and put this new field on solid
ground in the Department’s research profile. Ilari was most recently
acting as a non-permanent Professor before his nomination to the
chair. In the field of theoretical material physics, Tero Heikkilä was
named as Professor. Tero is holder of an ERC Junior Fellow grant,
and is also part of a Centre of Excellence (CoE) led by Aalto University. These aspects of the Aalto CoE led by Tero will now become a
part of the JYFL activities. The third chair was filled by Jan Rak in the
field of experimental particle physics. Jan was originally recruited to
the Department as a senior assistant from the United States, and is
responsible for the Finnish contribution to the ALICE experiment at
CERN. The foundation of a chair in experimental particle physics is
a new direction for the Department. Jan Rak is the third professor in
the field in Finland.

Having been previously nominated as a Professor, in 2013
Paul Greenlees began in his position following on from his term as a
Research Professor during his ERC research project. Paul was educated in England, but has had a successful career in the Department
rising from post-doc to Professor. He is one of those who will carry
the burden of responsibility in the important field of experimental
nuclear physics in the Accelerator Laboratory, as the veteran campaigners Professors Rauno Julin, Matti Leino and Juha Äystö gradually take steps into the background.
The Department of Physics has been successful in both research and in teaching. 2013 saw a record number of Masters graduates (50) and the target was also met in the number of PhDs. The
number of publications continued along the rising profile that it has
had for recent years. The success has been due to the efforts of the
whole Department. The new Professors will be responsible for their
part in ensuring that this trend continues in the future.

Shyer A.E., Tallinen T., Nerurkar N.L., Wei Z., Gil E.S., Kaplan D.L., Tabin C.J., Villification,
How the gut gets its villi, Science 342, 6155 (2013).

J.M. Cline, K. Kainulainen, P. Scott and C. Weniger, Update on scalar singlet dark matter,
Phys. Rev. D88, 055025 (2013).

Tero T. Heikkilä, Cold-atom thermoelectrics, Science 342, 6159 (2013).

P.Ruotsalainen, D.G.Jenkins, M.A.Bentley, R.Wadsworth, C.Scholey, K.Auranen, P.J.
Davies, T.Grahn, P.T.Greenlees, J.Henderson, A.Herzan, U.Jakobsson, P.Joshi, R.Julin,
S.Juutinen, J.Konki, M.Leino, G.Lotay, A.J.Nichols, A.Obertelli, J.Pakarinen, J.Partanen,
P.Peura, P.Rahkila, M.Sandzelius, J.Saren, J.Sorri, S.Stolze, and J.Uusitalo, Spectroscopy
of proton-rich 66Se up to J = 6+: Isospin-breaking effect in the A = 66 isobaric triplet,
Phys. Rev. C 88, 041308(R) (2013).

J. Uhlig, W. Fullagar, J. N. Ullom, W. B. Doriese, J. W. Fowler, D. S. Swetz, N. Gador, S. E.
Canton, K. Kinnunen, I. J. Maasilta, C.D. Reintsema D.A. Bennett, L.R. Vale, G. C. Hilton,
K. D. Irwin, D. R. Schmidt, and V. Sundström , Table-top ultrafast X-ray microcalorimeter spectrometry for molecular structure, Phys. Rev. Lett. 110, 138302 (2013).
H. Paukkunen and C. A. Salgado, Agreement of neutrino DIS data with global fits of
parton distributions. Phys. Rev. Lett. 110, 212301 (2013).
S. Malola, L. Lehtovaara, J. Enkovaara, H. Häkkinen, Birth of the localized surface plasmon resonance in monolayer-protected gold nanoclusters, ACS Nano 7, 10263 (2013).
W. Almosly, E. Ydrefors and J. Suhonen, Neutral- and charged-current supernova-neutrino scattering off Cd-116, Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 40,
095201 (2013) (chosen as one of the highlight articles of the year 2013 by the IOP).

Jukka Maalampi

L. P. Gaffney, P. A. Butler, M. Scheck, A. B. Hayes, F. Wenander, M. Albers, B. Bastin, C.
Bauer, A. Blazhev, S. Bönig, N. Bree, J. Cederkäll, T. Chupp, D. Cline, T. E. Cocolios, T.
Davinson, H. De Witte, J. Diriken, T. Grahn, A. Herzan, M. Huyse, D. G. Jenkins, D. T. Joss,
N. Kesteloot, J. Konki, M. Kowalczyk, Th. Kröll, E. Kwan, R. Lutter, K. Moschner, P. Napiorkowski, J. Pakarinen, M. Pfeiffer, D. Radeck, P. Reiter, K. Reynders, S. V. Rigby, L. M.
Robledo, M. Rudigier, S. Sambi, M. Seidlitz, B. Siebeck, T. Stora, P. Thoele, P. Van Duppen,
M. J. Vermeulen, M. von Schmid, D. Voulot, N. Warr, K. Wimmer, K. Wrzosek-Lipska, C. Y.
Wu, M. Zielinska, Studies of pear-shaped nuclei using accelerated radioactive beams,
Nature 497, 199 (2013).
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The 2007-2017 FiDiPro project at
the Department of Physics

Apart from 288 atomic nuclei that are stable or very long lived,
more than 3000 others have already been synthesized and studied in terrestrial laboratories, and probably about 6500±500 exist
in total. How to describe und understand them in a unified way is a
formidable task for nuclear theory. An approach that takes up this
challenge uses nucleonic densities as basic degrees of freedom
and is rooted in the density functional theory, originally developed
for electronic systems. Over the years, this research direction has
been very successfully pursued in nuclear physics, and presently
gives, e.g., description of nuclear binding energies within a precision of below one per thousand.
Nevertheless, ambitions of nuclear theorists are much higher, because the current methodology is still far away from the ”chemical
heaven” of precisions reachable experimentally. For example, the
so-called Penning-trap binding-energy measurements performed at
the Accelerator Laboratory of the Department of Physics achieve
formidable precisions of well below one per million!
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The work of the FiDiPro group at the Department of Physics
aims at building new-generation nuclear energy density functionals
with systematic inclusion of low-energy correlations. The principal
thrust is the consistent consideration of correlations on top of the
mean-field effects. The goal is to bring the description of global
nuclear properties across the nuclear chart to much higher levels of
precision than those available today.
With the advent of powerful computers, theoretical nuclear
physics has moved on from the era of simple phenomenological
models. Today, the main thrust of research involves computer-intensive advanced modelling based on first principles. The first underpinning principle is, of course, the low-energy limit of quantum
chromodynamics (QCD). However, for nuclei, the correct effective
degrees of freedom are either colourless composite particles such
as mesons and nucleons ore even (for low-energy phenomena)
simply nucleonic densities, and not quarks and gluons. To derive,
treat, and employ the effective nuclear Lagrangians and/or Hamiltonians that use these degrees of freedom is the principal task of the
present-day nuclear theory
Current efforts are not sufficient for building a commensurable support in theory for the planned and constructed new-generation experimental facilities in Europe (FAIR, SPIRAL2, ISOLDE,
EURISOL, etc.). More important, it may become increasingly difficult
to convert the experimental progress achieved at these facilities
into an increased understanding of global nuclear forces and many-body properties. This situation has recently been recognised by
the NuPECC Long Range Plan 2010, which recommended strengthening theory support to experiment by developing the collaboration between national theory groups through new transnational
programmes and strongly supporting advanced theoretical studies
related to the experimental roadmap. The FiDiPro project at the Department of Physics directly responds to these recommendations.
With this project, the European and Finnish research in nuclear
theory gains an important competitive edge over those being carried out elsewhere in the world, and could be the beginning of a
more harmonious development of the entire field in Europe.
Professor Jacek Dobaczewski obtained his PhD in 1979 from
the University of Warsaw, where he now holds full professorship and
heads the Nuclear Structure Theory Division of the Institute of Theoretical Physics. Since 2007, he has been working half time at the
Department of Physics, where he has built an entirely new group of
researchers working in theoretical nuclear physics. This was possible owing to the 2007–2011 FiDiPro grant of the Academy of Finland
and 2012 Academy of Finland research grant, which are now being
continued within the second FiDiPro grant awarded to Professor
Dobaczewski for years 2013–2017.

Ydinfysiikan
professoriksi
Jyväskylään –
The long road
to Jyväskylä
My journey to becoming a Professor of Nuclear Physics at the
University of Jyväskylä can be seen as beginning with my High
School Physics teacher, Mr. Hunter. One of his first questions to us
was “What is Physics?” – to which I excitedly replied “Jet Engines!”
I think I must have been a bit obsessed with them at the time,
as I was subsequently presented with a beautiful cross-sectional
drawing of a jet engine in magnificent detail. I have to thank Mr.
Hunter for sparking my interest in Physics and feeding my desire to
understand how the things around me worked as a young student.
From these beginnings at Wellfield High School, Leyland, U.K., I
went on to Runshaw College and then to the University of Liverpool
to study for a B.Sc. in Physics. Throughout these years, my interest
in Physics never waned and I always knew I wanted to study for a
Ph.D. in Physics. The Nuclear Physics group at the Department of
Physics in Liverpool was well-known and visible, and my interests
started to move in that direction. In October 1995 I began my Ph.D.
studies under the supervision of Professor Peter Butler. In fact, before I even started my studies, Peter asked me if I could come to Finland for two weeks to participate in an experiment being carried in
some place called “Jyväskylä”. Of course, I was happy to join the jetset and carry out some research in such exotic climes. The research
was also exotic – trying to understand “pear-shaped” nuclei.
The close collaboration between Peter’s group and that of
Rauno Julin at JYFL was and continued to be a very fruitful one.
In the following year, Peter arranged for me to spend a year in
Jyväskylä working as a member of Rauno’s group. At the time, the
group led by Matti Leino was separate, but the two teams of the
Accelerator Laboratory were beginning to work a project that linked
their research instrumentation together intimately. The two teams
have been combined into the Nuclear Spectroscopy group ever
since.
Both Peter and Rauno have always had a philosophy of
“Work Hard – Play Hard”, and I think I followed that philosophy rather well. I was recently reminded of the words in the acknowledgements of my Ph.D. thesis, where I thank Drs. Cocks and Cann of
Peter’s group for introducing me to the “bright lights” of Jyväskylä.
After a very enjoyable year in Jyväskylä, I returned to the U.K. to
complete my thesis.
Clearly I must have handled the “Work Hard” part of the philosophy satisfactorily, as I was offered a post-doctoral position in
the group which I began in September 1998. Under Rauno’s and
Matti’s guidance, I developed as a researcher, focussing on basic
research into the nuclear structure of very heavy nuclei. In 2006 I
was appointed as an Academy of Finland Research Fellow, and in
2008 I was lucky enough to be awarded an ERC starting grant for
my project SHESTRUCT.

In 2010 I was made Research Professor and in 2012 I was appointed
as Professor of Physics starting 1st September 2013.
My own research aims at a better understanding of the structure and stability of heavy nuclei, on the shores of the fabled “Island
of Stability”. The island represents a region of nuclei that should
have enhanced stability due to the effects of quantum-mechanical
shell corrections. These studies have required the development of
unique instrumentation, and collaboration with a large number of
worldwide institutes, not to mention the efforts of a fantastic local
team. The Accelerator Laboratory is an ideal host for such projects,
of which there are many carried out by the various teams. It has
been a privilege to work in the environment of the Accelerator Laboratory for the last fifteen years, and to now be given part of the
responsibility for its future.
As a Professor, I hope to further improve my skills as a teacher, and help bring up a new generation of young physicists. Furthermore, I hope that I can follow in the footsteps of Rauno Julin and
Matti Leino in continuing the success of the Nuclear Spectroscopy
group and further developing our research program in the future.
Attempting to fill their shoes is quite a daunting task, but a challenge
that I look forward to with the help of the team that they have built
up.
Paul Greenlees
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Basic and applied research in
low-temperature experimental
physics
When travelling abroad and sometimes even in Finland, when I
have mentioned that my research area is in low-temperature physics, many people jump to the conclusion that I must be working in
Otaniemi, what is now known as the O.V. Lounasmaa laboratory in
Aalto University. It is quite fun to reply that I am one of the very few, if
not the only senior Finnish low-temperature physicist who has never
worked there! It is even funnier, considering that my first degree is
from the physics department at what is now Aalto University, but
at that time I was a computational physicist. In any case, I have always been excited to do my own thing, and I am more than happy
to lead and develop low-temperature experimental research at the
Nanoscience Center (NSC) in Jyväskylä. Our facilities here are generally speaking in a very good state, the clean room facility is very
well equipped (for example we have currently the only nanoscale
3D laser-lithography tool in Finland), and the chances of doing cutting-edge research are currently not limited by infrastructure. NSC is
also quite a unique environment where interdisciplinary collaborations are easily formed. A lot of the success in experimental work is
of course based on the work of people before you, and in my case,
a lot of my work stands on the shoulders of such people as Mikko
Paalanen and Jukka Pekola, who strongly developed low-temperature research here in the 1990’s. It was Jukka Pekola, in fact, who
initially convinced me to move to Jyväskylä in 2001 after an 8 year
stay in the US.
Since then, I have directed my research interests towards a
couple of main directions, and those lines of research will also continue to be the focus of future studies. First, I am interested in a basic
level, how heat transport is modified and could be further controlled
in the nanoscale. From a quantum mechanical point of view, one
talks about transport of the quanta of material vibrations (phonons)
or quanta of electromagnetic radiation (photons). There are several
emerging directions on how to engineer phonon and photon thermal conduction. For example, we have recently been the first group
in the world to demonstrate that it is possible to strongly modify
the phonon bandstructure, and with it thermal conductance, using
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periodic nanostructures. Another interesting effect we are concentrating on is thermal radiation in the near field, i.e. when the source
and receiver are much closer than the wavelengths of the transmitted photons. In that case, power transfer has been predicted to increase by many orders of magnitude. Possible applications of these
effects range from energy harvesting of waste heat to improved
performance of ultrasensitive radiation detectors.
Another focus area is superconducting device applications.
Superconductivity is of course one of the famous effects that take
place at low temperatures: A superconductor has zero electrical
resistance (really! not 10-34 or 10-101), up to an upper limit in current,
and will expel all magnetic field (up to an upper limit in field). The
applications we are currently developing use superconducting films
are ultrasensitive radiation detectors. This type of technology development research is best performed in larger groups, and our
collaborators include some top international groups from Sweden
and US, and also national level collaborators from VTT and our own
Accelerator laboratory (Sajavaara group). Focus is currently in the
X-ray part of the electromagnetic spectrum, with applications in
spectroscopy of materials (elemental and even chemical analysis).
In fact, the combination of the Pelletron accelerator and our superconducting detector setup is totally unique in the world, and several
Finnish and international companies are quite interested in these
developments. Many other possible applications are also in the
works. Finally, we have also recently perfected several techniques
to grow more advanced superconducting nitride materials, and fabricated quantum mechanical tunnel junction devices out of them.
These type of devices work as microscale thermometers, and might
also be applied as microscale coolers in the future, for example in
scientific satellite missions, where more complex and bulky cooling
techniques are difficult to implement and are much more expensive.
Ilari Maasilta

Ilari Maasilta nimettiin fysiikan professoriksi
1.1.2014 alkaen, alana kokeellinen matalan
lämpötilan fysiikka. Hänen tutkimuksensa liittyy nanotieteiden alaan ja hänen
ryhmänsä on eräs Nanoscience Centerin
puhdastilojen ja mittauslaboratorioiden
pääkäyttäjistä. Hän on valmistunut ylioppilaaksi Vehkalahden lukiosta 1987, Diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta
1993 ja väitellyt kokeellisen materiaalifysiikan alalta vuonna 1998 Stony Brookissa,
Yhdysvalloissa. Hän oli post doc -tutkijana
Michiganin valtion yliopistossa 1999–2000.
Vuodesta 2001 hän on työskennellyt Jyväskylän yliopistossa, vuosina 2001–2003
erikoistutkijana, vuosina 2003–2008 akatemiatutkijana ja vuodesta 2008 määräaikaisena fysiikan professorina. Hän on Jyväskylän yliopiston nanofysiikan dosentti
vuodesta 2006.

Squeezing tissues into shape
How does a simple ball of cells that makes up an early embryo
grow into a complex multicellular body with tissues and organs
holding their specific functional forms? The modern understanding
is that biological form is determined not only by genes but also by
physical interactions of cells with their environment. To this end,
mechanical forces have an important role in bridging genetic and
molecular-level events to deformations of tissues at the multicellular scale.
The biomechanics of development is an interdisciplinary
subject mixing biology and physics, often in a combination of experiments and modeling. The subject is by no means new, but it is becoming more attractive than before due to advances in microscopy
and computer hardware. Scientists working in the field are greedy
for novel 3D in vivo imaging techniques, as well as computational
tools for quantitative analysis and modeling of the complex tissue
mechanics.
The vertebrate gut is a particularly favorable system to study
how mechanical forces participate in morphogenesis. A section of
gut can be separated surgically and grown in culture for several
days, making it amenable to observe morphological changes and
even cell level dynamics under a microscope. During development
the inner lining of the gut shows a fascinating sequence of topographical patterns preceding the growth of intestinal villi. We combined biological assays and quantitative modeling to show that this
seemingly complex process of ”villification” can be explained simply
through mechanics. The study, published in Science, was a fruitful
collaboration between biologists and physicists headed by Professors Cliff Tabin and L. Mahadevan at Harvard.
We found that the genesis of villi is based on mechanical
buckling induced by compression resulting from differential growth
between the inner and outer tissue layers of the gut. We studied
such compression driven instabilities also in a more theoretical
setting with results published in Physical Review Letters. We expect that similar buckling-like instabilities associated to differential
growth are important in shaping of other tissues as well. The cerebral cortex of the brain with its convoluted morphology provides
perhaps the most fascinating system that we are looking at.
Beyond normal development, biomechanicians may find
growing tumors interesting – figuring out why or why not cancer
cells grow under certain conditions requires understanding of both
mechanics and genetics. Another outlook of the biomechanical
approach is in the regenerative medicine that promises to repair
damaged tissues through stimulation of stem cells. By studying the
mechanics of developing tissues we learn how stem cells behave
and we can narrow down the space of possible genes responsible
for how they organize.
Tuomas Tallinen

Fig1: Cross-section of a gut with fluorescent
labeling for cell nuclei and smooth muscle.

Fig2: Biophysical model for growth of endoderm
and mesenchyme in a developing gut.
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Omaperäinen laitekehitystyö
takaa menestyksen
Fysiikan laitoksen (JYFL) ensimmäinen, 1974 käyttöön otettu pikkusyklotroni ei toiminut niinkuin oli luvattu. Siksi sen käyttö vaati
oman talon tutkijoiden omistautumista kiihdytinfysiikan saloihin.
Koska kiihdyttimen suihkun avulla tuotettujen ytimien tutkimuksessa haluttiin tehdä myös uutta fysiikkaa, oli suunniteltava ja
rakennettava ilmaisinsysteemejä ja isotooppien kuljetuslaitteistoja, joita ei muilla ollut. Yksi tutkimusryhmä kehitti legendaarisen
IGISOL-ioniohjainmenetelmän, toinen teki uraauurtavaa in-beamelektronispektrometrien kehitystyötä ja kolmas keskittyi osallistumaan gamma-spektroskopian alan nopeaan kehitystyöhön
maailmalla. Osoittautui, että innokkaiden nuorten tutkijoiden ja
opiskelijoiden yliopiston laitoksen osaksi rakentama laboratorio
voi tuottaa kansainvälisesti merkittäviä tutkimustuloksia varsin
vaatimattominkin toimintaresurssein.
Samaa ”pienen” laboratorion joustavaa toimintafilosofiaa on noudatettu Ylistön kiihdytinlaboratoriota rakennettaessa. Kaikki tietotaito kaikista laitteista on oltava talon sisällä. Siksi oma osuus uuden
K=130-syklotroninkin suunnittelussa oli oleellista. Myös VTT:ltä vapautunut, soveltavaan tutkimukseen ihanteellinen Pelletron-kiihdytin saatiin omin voimin käyttöön ennätysajassa. Jopa valmiina
ostetun uusimman K=30-syklotronin käyttöönotto ei olisi ollut mahdollista ilman oman talon osaamista.
Syklotroni ei ole mitään ilman moderneja ionilähteitä, joita
on innovoinut nyt jo kansainvälisestikin tunnettu nuorten tutkijoiden
ryhmä. Uusimman ECR-ionilähteen rakentamiseen saatiin Suomen
Akatemian ja Jyväskylän yliopiston FIRI rahoitus vuosille 2014-2015.
Neljännen sukupolven IGISOL-laitteisto on otettu juuri käyttöön kiihdytinhallin laajennusosassa. Se käsittää monipuolisen itserakennetun suihkuputkitarhan eksoottisten ytimien tutkimiseen
ioniloukkuineen ja laserlaitteistoineen. IGISOL-menetelmää käytetään ympäri maailmaa. IGISOL-ryhmästä on kehittynyt yksi maailman
johtavista ytimen perustilan ominaisuuksien tutkimuksessa.
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Kaasutäytteinen rekyylinerotin RITU oli yksi ensimmäisistä
Ylistön laboratorion suurista itse suunnitelluista laitteista. Sen käyttöalue on osoittautunut paljon alkuperäistä suunnitelmaa laaja-alaisemmaksi. Siihen on nykyisin kytketty ulkomailta tuotuja ja erityisesti
englantilaisten investoimia ilmaisin- ja tiedonkeruulaitteistoja jo lähes 10 miljoonan euron edestä. Tieteellisten tulosten määrä ja laatu
edustaa kansaivälistä eturintamaa. RITUa täydentämään on rakenteilla uusi itse suunniteltu MARA-separaattori, johon saatiin FIRI-rahoitusta vuosille 2011-2013.
Kiihdyttimien ionisuihkuja käytetään yhä enenevässä määrin erilaisissa materiaalifysiikan sovelluksissa. Tälläkin alueella menestymisen edellytys on uudet laiteideat. Kiihdytinlaboratorion
Pelletron-ryhmä on kehittänyt mm. maailman tarkimman ohuiden
pintojen tutkimukseen tarkoitetun lentoaika-ERDA-laitteen.
Modernin ydinfysiikan kokeet ovat vaikeita ja edellyttävät
useiden eri osaamisalueiden asiantuntemusta. Laitekehitystä innovoidaan yhä enemmän kansainvälisenä yhteistyönä erityisesti
EU-projekteissa. Oman laboratorion lisäksi JYFLin tutkijat ovat mukana lähes kaikissa Euroopan tärkeimmissä kiihdytinpohjaisissa
projekteissa mukaan lukien FAIR ja CERN-ISOLDE.
Viimeisen kolmen vuoden aikana JYFLin ydin- ja kiihdytinfysiikan vuosittainen A-luokan julkaisujen määrä on ollut 110, joista
80 prosenttia kokeellisen fysiikan ja sovellusten puolelta. JYFLin
kiihdytinlaboratorio tunnetaan maailmalla laboratoriona, jossa huipputuloksia saavutetaan itse kehitetyillä laitteistoilla ja jossa merkittävän vastuun laitteiden rakentamisesta ja käytöstä kantavat nuoret
tutkijat ja opiskelijat. Se on yksi EU:n tukemista laatulaboratorioista
ja yksi kolmesta akreditoidusta Euroopan Avaruusjärjestön testilaboratoriosta. Se on tuoreella Suomen kansallisella tiekartalla oleva
ainut kansainvälisen infrastruktuurin kriteerit täyttävä tutkimuslaitos.
Rauno Julin

Original instrument
development ensures success
Performance of the first cyclotron commissioned at the Department of Physics (JYFL) in 1974 was not as expected. Therefore,
the young JYFL staff had to learn secrets of accelerator physics.
As the aim was to observe new phenomena in the study of nuclei
produced by the beams from the cyclotron, it was also necessary
to have own ideas when designing detector systems and isotope
separators. One of the research groups developed the IGISOL- ion
guide method, another one pioneered in developing in-beam electron spectrometers and a third one concentrated on participation
in fast international development of gamma-ray detectors. It finally turned out that the laboratory with relatively modest resources
and attached to the university department, can produce important
international research results.
The same idea of a flexible “small-scale” laboratory has been followed in the development of the accelerator laboratory at the Ylistö
campus. All the know-how must be found inside the house. Therefore, own contribution in the design work of the K=130 cyclotron
was essential. The in-house experts also enabled the fast commissioning of the Pelletron-accelerator donated by VTT for applied
research. Even the commissioning of the newest K=30 cyclotron
constructed by a Russian company had not been possible without
local accelerator experts.
A cyclotron is useless without modern ion sources, which
at JYFL were designed and constructed by an ion source group of
young scientists. The newest novel ECR-ion source to be designed
and constructed in 2014-2015 received funding from the FIRI call of
the Academy of Finland and the University of Jyväskylä.
The fourth-generation IGISOL facility has now been commissioned in the extension part of the accelerator hall. It comprises new
beam lines for studies of exotic nuclei farfrom stability by employing
an ion trap and laser systems, constructed by the IGISOL group. The
IGISOL method is now used also in many foreign laboratories. The
group is one of the leading groups in the world in studies of nuclear
ground-state properties.
The gas-filled recoil separator RITU was one of the first large
instruments of the Ylistö laboratory designed and constructed by
the separator group. It is nowadays combined with comprehensive
ancillary detector- and data-taking systems brought from foreign
institutes, especially from the UK. The value of these foreign investments is approaching 10 million euro. The scientific results obtained
at RITU represent the frontier of modern nuclear physics. A new
recoil separator MARA has been designed by the separator group
and is under construction. It received FIRI funding for the years 20112013.
The ion beams from the accelerators are more and more
used in various applications of materials research. Also in this area
the success requires new innovations in instrumentation. The JYFL-Pelletron group has developed for example a time-of-flight ERDA
instrument which is most accurate in the world in studies
of thin layers of materials.
Experiments in modern nuclear physics are in general difficult and require expertise of many areas of the field. Instrument development is carried out by international collaborations especially in
EU projects. In addition to the developments in the own laboratory,

JYFL researchers are participating basically in all most important European projects of accelerator based research including FAIR and
CERN-ISOLDE.
The average annual number of peer reviewed publications
in nuclear- and accelerator based physics during the last three years
at JYFL has been 110, from which 80% originates from experimental
or application projects. The JYFL accelerator laboratory has nowadays an international reputation as a laboratory, where high-quality
results are obtained by employing original equipment and where
young researchers and students play an important role in the construction and use of instruments. The laboratory is one of the EU
supported access laboratories and one of the three accredited test
laboratories of European Space Agency. It is on the new roadmap of
Finnish research infrastructures, being the only really international
infrastructure in Finland.
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KEMIAN LAITOS

Kemian laitos – monitieteinen ja
monimuotoinen
Vuosi 2013 oli kemian laitoksella yhteistyön värittämä. Ensimmäinen
nelivuotiskausi uudenmuotoisessa yliopistossa on osoittanut, että
yhteistyöllä ja yhteen hiileen puhaltamisella saadaan aikaan enemmän ja laadukkaammin.
Tutkimuksessa sekä uusien vahvuusalueiden mukaiset, raja-aitoja ylittävät yhteisjulkaisut että kansainväliset yhteistyöjulkaisut
osoittavat, että kemian laitoksen tutkimus elää uutta kukoistusta.
Tutkimusta on profiloitu, mutta samalla se on luonut uusia yhteistyömahdollisuuksia ja ideoinut uusia tutkimuskohteita. Laitoksen
erinomainen ja uusiutuva tutkimusinfrastruktuuri on myös luonut
mahdollisuuden opetuksen uudistamiselle. Resurssien pienentyessä yhteistyöstä on löydetty voimavara, joka auttaa menestymään.
Kemian laitoksella julkaistiin vuonna 2013 yli 100 tieteellistä julkaisua. Joukosta erottuvat kirkkaimpina tähtinä akatemiaprofessori Kari Rissasen Nature-artikkeli nanogrammanäytteiden
röntgentutkimuksista, sekä yliopistonlehtori Elina Kaleniuksen Nature Chemistry -lehden artikkeli molekyylisäiliöissä kontrolloitavista kemiallisista reaktioista. Lisäksi mainittavaa on akatemiatutkija
Gerrit Groenhofin kommenttipuheenvuoro Angewandte Chemie
-lehdessä, joka liittyi vuonna 2013 myönnettyyn kemian Nobelin palkintoon biomolekyylien mallinnuksesta. Professori Jukka Konttisen
tutkimusryhmä taas avasi laitoksen EU-rahoituksen portit yhteistyöhankkeella, jossa toteutetaan uusiutuvan energian avulla Portugaliin
rakennettavan teleskoopin energiatarpeen kysyntä.
Kemian laitokselta valmistui 31 maisteria ja 10 tohtoria, mikä
laitoksen mittapuun mukaan on kohtuullinen tulos uusiutuvassa oppimisympäristössä. Kemian laitoksella on käynnissä voimakas koulutuksen uudistaminen niin sisältöjen kuin opetusmenetelmienkin
osalta. Tällä laitos haluaa vastata muuttuviin kemistien osaamisen
vaatimuksiin niin akateemisessa maailmassa kuin teollisuudessakin. Työelämäosaamiseen panostaminen erityisesti maisterivaiheen
opinnoissa 2012 aloitetun työelämävalmiuksia kehittävän kurssin,
maisterivaiheen opintojen räätälöitävyyden sekä menetelmäosaamisen nostamisen avulla luodaan opinnoille erinomaiset sovellettavuuden edellytykset valmistumisen jälkeen.
Uusien opiskelijoiden orientoiva alkukeitos, perusopintojen muokkaaminen innostavammaksi ja ajattelua kehittävämmäksi,
opiskelutaitojen kehittäminen yliopiston Student Life -konseptilla,
sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen yhteensä kuuden Hyviksen voimalla on innostanut alkavia kemian opintoja. Tämä näkyi
vuonna 2013 hiipuvana opintojen keskeyttämisenä ensimmäisen
opiskeluvuoden aikana sekä yhä useamman opiskelijan etenemisenä opinnoille asetetun tavoiteaikataulun mukaisesti.

Laitoksen ja ainejärjestö Radikaalin yhteistyö on myös kantanut hedelmää opiskelijoiden ja opettajien yhteistyön lisääntymisenä. Laitoksen peli-illat ovatkin olleet suosittu jutustelun ja motivaation kehittämisen foorumi. Laitoksen aktiivinen LUMA- ja TET-toiminta
ovat taas osoittaneet voimansa tulevien kemian opiskelijoiden hurmaamisessa alakouluista lähtien. Erityisesti alakouluihin suuntautuneet kokeellisen kemian vierailut ovat hurmanneet niin oppilaat kuin
opettajatkin kemian pauloihin.
Opettajien, opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilökunnan yhteistoiminnallisuus on avain kemian laitoksen menestymiseen jatkossakin. Tätä osoittavat kaikki opetuksen ja tutkimuksen indikaattorit. Kaikki kemialla toimivat ovat katalysaattoreita tulevaisuuden
hyvinvoinnille – ja uusille innovaatioille ja ideoille, jotta kemian opetus, tutkimus ja ilmapiiri kehittyvät entistä innovatiivisempaan suuntaan. Yhteistyö on voimaa ja kemialla se tuottaa erinomaista tulosta.

						

Jan Lundell
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Henkilökunta • Personnel
Professorit • Professors
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees
Tutkimusta avustava henkilökunta • Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta • Administrative personnel

118
13
20
63
17
5

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

518
53
31
10

Rahoitus • Funding [M€] 		9,4
Budjettirahoitus • Expenditure (budget) [M€]
5,6
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€]
3,8
Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • Main areas of research and teaching
Rakennekemia ja syntetiikka • structural chemistry and synthesis
Uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia • renewable natural resources and
					
chemistry of living environment
Laskennallinen kemia ja spektroskopia • computational chemistry
				
and spectroscopy
Kemian opetus • chemistry education
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Department of Chemistry –
interdisciplinary and
multifaceted
The Department is targeted to become a well-known and nationally
highly respected research institution training chemists for diverse
jobs in industry, education, and academic research. The main focus
areas of research and teaching are structural chemistry and synthesis, renewable natural resources and chemistry of living environment, as well as computational chemistry and spectroscopy.
The year of 2013 was coloured by increasing collaboration
and co-operation over old borders of disciplines and over national
borders. This is evidenced by a large number of research papers
depicting new common interests and ways of doing research. Altogether over 100 publications were published, with a significant
amount of them published in high-impact journals. The publication
list is topped with two publications in Nature and Nature Chemistry
dealing with nanoscale X-ray experiments and controlled chemical
processes in molecular containers, by Academy professor Kari Rissanen and University lecturer Elina Kalenius respectively. Delightfully, a general view of the used publication forums reflects the University strategy to report interesting findings and important results in
higher impact journals.
The large number of scientific publications is also an indication of the young researcher generation stepping forward and making an impact. Academy research fellow Gerrit Groenhof made the
limelights with a commentary in Angewandte Chemie on the impact
of biomolecular modelling, which was the topic of the Nobel prize
in Chemistry in 2013. Also, the group of Academy research fellow
Heikki Tuononen seems to have the magic touch in attracting very
enthusiastic students into adventures of scientific research. Moreover, teaching and research personnel involved in methodological
training and development are making a huge impact on the infrastructure development and capacity building of future chemists. The
old chemistry subareas of analytical, inorganic, organic and physical
chemistry are blending into a holistic learning and research environment with respect to big questions of society and science.

In 2013, two distinguished and well-known professors, Jouko Korppi-Tommola and Reijo Sillanpää retired from active duty. On
the other hand, the professor choir was strengthened by prof. Petri
Pihko, whom started as a full-time professor from the beginning of
2013. The renewal of the research personnel also directs the future
research interests and skills at the possession of the Department.
Alas, the research group of professor Jouko Konttinen is making
an impact in the field of renewable energy as they joined an international EU-funded consortium to provide a new telescope built in
Portugal the energy it needs by renewable energy sources.
The synthesis of various fields of chemistry has stepped up
collaboration and co-operation on scientific and personal levels.
This provides a fruitful ground for the future of the Department of
Chemistry. WE are on the right track to make educational and scientific impacts and WE all are catalysts for a better tomorrow.
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Kemian professorina
molekyylejä rakentamassa
Aloitin vakinaisena professorina kemian laitoksella 1.1.2013. Tätä
ennen olin jo toiminut Jyväskylässä määräaikaisena professorina
vuodesta 2008. Jyväskylään tulin TKK:lta, jossa työskentelin opettavana tutkijana. Olen toiminut myös tohtoritutkijana Kaliforniassa
Scrippsin tutkimusinstituutissa.
Tutkimusalani on synteettinen orgaaninen kemia. Synteetikko suunnittelee ja toteuttaa molekyylien rakennusprojekteja. Ala
alkoi kehittyä voimakkaasti 1850- ja 1860-luvuilla, jolloin kemistit
vihdoin saattoivat tehdä luotettavia päätelmiä molekyylien rakenteista. Nykyään kemian laitoksen laitekanta mahdollistaa sen, että
molekyylien rakenne saadaan selville näytteestä parhaassa tapauksessa parissa tunnissa. Rakenteen perusteella voidaan suunnitella
synteesi, mutta synteesiprojektin toteutus kestää nykymenetelmillä
paljon kauemmin. Molekyylien rakennukseen käytettävät työkalut
ovat edelleen aika kömpelöitä.
Ryhmämme tutkimus keskittyy pääasiassa uusien, parempien synteesityökalujen kehitykseen. Tässä työssä jonkinlaisena
johtotähtenä voidaan pitää luonnon biosynteesien tehokkuutta –
bakteerit, levät ja ihmisenkin solute kykenevät tuottamaan uskomattoman monimutkaisia molekyylirakenteita nopeasti ja tehokkaasti.
Biokatalyysi ja biologisia tuotantokoneistoja peukaloiva synteettinen biologia ovatkin nousemassa synteesikemian kovaksi kilpailijaksi. Oman näkemykseni mukaan nämä alat kuitenkin täydentävät
toisiaan, erityisesti silloin, kun molekyylin rakennetta pitää muokata
esimerkiksi lääkeainekandidaatteja etsittäessä. Synteetikon työkalupakin repertuaari on kuitenkin laajempi kuin biosynteesin pitkälle
erikoistunut menetelmävalikoima.
Professorin tehtävänä näen tarjota nuorille mahdollisuuden
oppia alaa ja toteuttaa omia ideoitaan. Synteesitutkimus on erittäin
käytännönläheistä ja toteuttamiskelpoisimmat ideat syntyvät lähes
aina laboratoriossa, usein lukuisten epäonnistuneiden kokeiden jälkeen. Epäonnistumisista oppii paremmin, kun epäonnistuneidenkin
tulosten ruodintaa käyttää hyväkseen laitoksen rakennekemian työkaluja ja laskennallisen kemian menetelmiä. Näiden varaan myös
tutkimusyhteistyömme rakentuu. Yhteiskunta odottaa yliopistoilta
myös innovaatioita – näitäkin syntyy, kun nuorten ideoille annetaan
tilaa ja eikä tutkimuksen tasosta tingitä.
Petri Pihko
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Petri Pihko was born in 1971 in Oulu, Finland. He
became interested in chemistry several years before entering the university, assisted by inspiring
teachers, Maija Aksela (currently a Professor of
Chemical Education at the University of Helsinki)
and Prof. Hans Krieger, who also taught him organic chemistry at the University of Oulu before
his retirement. Petri Pihko then joined the research
group of Professor Ari Koskinen, graduating with a
Ph.D. in 1999.
Between 1999 and 2001, he enjoyed nearly two
years of a wonderful time as a postdoctoral associate with Professor K. C. Nicolaou at the Scripps
Research Institute in La Jolla, California, USA. In
2001, he joined the faculty of Helsinki University of
Technology (TKK), and in 2008, his research group
moved to the University of Jyväskylä, Finland,
where he is a Professor of Chemistry. His research
interests include organocatalysis, catalyst design,
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eScience – tieto- ja
viestintätekniikka opetuksen
kehittämisen ytimessä
Matemaattis-luonontieteellisessä tiedekunnassa on tehty vuosikausia ruohonjuuritason työtä opetuksen kehittämiseksi. Tiedekunnan ainelaitokset ovat olleet aktiivisia esim. yliopiston
interaktiivisen opetuksen kehittämishankkeessa, yliopiston verkko-opiskelualustojen käytössä kurssien tukena yli laitosrajojen,
sekä pienryhmäopetukseen perustuvan monimuoto-opetuksen
soveltajana. Tiedekunnassa on myös laaja laskennallisten tieteiden osaaminen, mikä kuvastuu myös opetuksessa ja sen laajuudessa.
Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) ja sähköiset opiskelu- ja oppimisympäristöt muokkaavat, miten opitaan, missä opitaan ja milloin
opitaan. Nämä yhdistettynä yhteisölliseen ja tutkivaan oppimiseen
mahdollistavat uudenlaisten oppimisympäristöjen luomisen, mikä
tukee sekä kokeellista että teoreettista opiskelua. Ajasta ja paikasta
riippumattomuus, kuten myös opintojen tahdistaminen koko vuodelle edesauttaa opintojen edistymistä luomalla uusia opintopolkuja,
uusia tapoja opiskella ja oppia. TVT:n integroiminen osaksi luento-,
pienryhmä- tai laboratoriolähtöistä opiskelua luo aidon luonnontieteelliseen tutkimukseen ja ymmärtämiseen tähtäävän oppimisympäristön, jonka lopputuotteena on nopeammin valmistuva, vuorovaikuttava, mutta myös laajemmat tiedot ja taidot omaava alan osaaja.

Tiedekunnassa on potentiaalia ja osaamista olla valtakunnallisesti johtava TVT:n opetuskäytön hyödyntäjä ja opetuksen kehittäjä
omilla vahvuusalueillaan. Samalla parannetaan tiedekunnan ja sen
ainelaitosten kilpailukykyä koulutusmarkkinoilla sekä houkuttelevuutta opiskelupaikkana ja työnantajana. TVT on väline, jolla tiede,
tutkimus ja opiskelu tehdään eläväksi, kiehtovaksi ja innostavaksi –
tulevaisuuteen kurkottavaksi.
					

Jan Lundell

Tiedekunnan eScience-hankkeessa mukana vuonna 2013:
• verkkoavusteiset biologian, ekologian ja kasvi- ja eläinfysiologian kurssit
• virtausmekaniikan kurssi
• monimuoto-opetukselliset kemian perusopetuksen
kurssit
• elinympäristön kemia -verkkokurssi lukiolaisille
• tabletit laboratorio-opetuksen tukena -tutkimushanke
• johdatus tilastotieteeseen -verkkokurssi lukiolaisille ja
sivuaineopiskelijoille

Monimuotoinen, TVT-tuettu oppimisympäristö vastaa myös niihin
haasteisiin, joita koululaitos ja informaalisen oppimisen ympäristö yhteiskunnassa asettaa: teknologia mahdollistaa oppimisen ja
opettamisen uudella tavalla. Samalla vahvistetaan koulutusta, sen
sisältöjä ja aineenhallinnan pedagogista kehittämistä vastaamaan
yhä enenevässä määrin kasvaviin osaamisen haasteisiin yhteiskunnassa. Koululaisille suunnatut verkko-opetuksen kokonaisuudet niin
tilastotieteessä kuin elinympäristön kemiassa ovat erinomainen oikopolku yliopiston opintoihin jo lukioaikana – ja väylä innostuneiden
ja motivoituneiden opiskelijoiden rekrytoinnille.
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Professori (emeritus)
Jouko Korppi-Tommola
– MONESSA MUKANA – MITÄ NYT?
Olet ollut yliopistourasi aikana monessa mukana: tutkija, opettaja, kesäkoulun puheenjohtaja ja luennoitsija, uusiutuvan energian
hankkeen vetäjä, nanotieteen ohjaus- ja seurantaryhmän puheenjohtaja vain joitakin mainitakseni. Mitä olet niistä saanut? Mitä
niistä on jäänyt erityisesti mieleen?

Tutkimus
- Tutkimustyöni käynnistyi perinteisen optisen spektroskopian alueella Helsingin yliopistossa. Väitöskirjani tein kuuden kelvinin lämpötilaan jalokaasumatriiseihin eristettyjen alkoholien vetysidosten muodostumisesta, tekniikalla joka on vieläkin käytössä
Nanotiedekeskuksessa. Mittausvälineinä olivat silloin vielä analogiset infrapuna- ja Raman-spektrometrit. Ensimmäisen kosketuksen
lasereihin sain 1974, kun uusi laserviritteinen Ramanspektometri
saapui fysikaalisen kemian osastolle. Lasereista tuli koko tutkimusurani keskeisin valonlähde.
- Post-doc kauden alkuvaiheessa Queen’sin yliopistossa
Kanadassa kuvaan tulivat kaasumaisten, liuosten ja kiteisten yhdisteiden värähtelytilat. Parissa vuodessa syntyi toistakymmentä julkaisua. 1978 siirryin tutkijaksi Kanadan kansallisen tutkimuskeskukseen
Ottawaan, jossa opin jotakin aivan uutta. Käytössäni oli koko laboratorion täyttävä pulssilaser, joka tuotti pikosekuntipulssin kerran kymmenessä minuutissa. Tämä oli iso askel staattisen spektroskopian
maailmasta molekyylien reaaliaikaiseen maailmaan, mistä oli tuleva
pääinspiraation lähde koko uralleni.
- Jyväskylässä Kyllikinkadulla saatiin ensimmäinen laserlaitteisto rakennetuksi vuonna 1986, piinaavan odotuksen jälkeen.
Käynnistymisvaiheessa apua tuli Uumajasta ja fysiikan laitokselta.
Siirtyminen Ylistönmäelle 1991 toi mukanaan uuden laboratorion ja
uuden aika-avaruuden, femtosekunnit. Tutkimus suuntautui fotosynteesin pigmentteihin, valonenergian siirtymiseen fotosynteesissä
sekä virran syntymekanismien tutkimiseen kolmannen sukupolven
aurinkokennoissa. Näillä aloilla olen tehnyt merkittävimmät tieteelliset julkaisuni.
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haimmillaan ohjelmassa oli palkattuna kaksi tutkimusjohtajaa, kaksi tutkijaa, laboratorioinsinööri ja sihteeri. Oppilaita uusi ohjelma
kiinnosti heti. Laitoksesta tai tiedekunnasta riippumatta he saivat
saman peruskoulutuksen. Gradunsa kukin teki omassa laitoksessaan. Ohjelman aikana rakennettiin aurinkoenergian, maalämmön
ja biokaasun demonstraatioita, tunnetuimpina Saarijärven koulukeskuksen aurinkosähköjärjestelmä ja Viitasaaren liikennemyymälän
energiaratkaisut. Oppilastöiden aiheet ovat liittyneet uusiutuvan
energian moninaisiin mahdollisuuksiin ja taloudellisiin sekä sosiaalisiin vaikutuksiin. Ohjelmasta on sittemmin valmistunut 84 maisteria.

Nanotieteen kehittämishanke
- Aluksi en ollut lainkaan kiinnostunut nanotieteen kehittämishankkeesta, mutta sitten oivalsin että aurinkokennotutkimukseni
osui juuri tähän kenttään ja innostuin monitieteisestä konseptista.
Jo parin toimintavuoden jälkeen sain kannettavakseni vastuun
keskuksen johtamisesta. Itselläni oli tehtävään kohtuullisen hyvät
valmiudet olinhan lukenut fysiikkani opiskellessani, tunsin kemian
ja tutkimusmielenkiintoni suuntautui biofysiikkaan. Saimme 20062008 varustettua Nanotiedekeskuksen laitteistot hyvin ajanmukaiselle tasolle sekä EU:n aluekehittämisvaroin että osallistumalla
Suomen Akatemian infrarahoitushakuihin. Tähän aikaan osui myös
Opetusministeriön 24 milj. €:n lisäpanostus alan koulutukseen ja
tutkimukseen, TEKESin 70 milj. €:n investoinnit yritysvetoiseen tutkimukseen ja Suomen Akatemian 9 milj. €:n panostus nanotieteiden
perustutkimukseen.
- Vaikuttavia tapahtumia olivat moniseinäisillä hiilinanoputkilla vahvistetun kiekkomailan voittama innovaatiopalkinto nanotieteiden messuilla Tokiossa vuonna 2006 ja Millenium palkinnon voittajan Sushi Nakamuran vierailu laboratoriossa vuonna 2007.
Olit nuorena lahjakas seiväshyppääjä ja saavutit menestystä myös
sillä saralla. Mikä sai nuoren mielen kiinnostumaan tutkijanurasta
ja miksi päädyit tutkimaan nimenomaan fysikaalista kemiaa?

Opetus

Tutkijanuralle

- Luonnonlait eivät muutu, ne on opittava ja opetettava.
Luennoitsijan persoonalla on suuri vaikutus oppimistulokseen.
Opettajaidolini on Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan professori ja 2013 promovoitu Jyväskylän yliopiston kunniatohtori Keijo Kajantie. Hänen kvanttimekaniikan laudaturluentonsa tekivät minuun
pysyvän vaikutuksen.
- Jyväskylässä olen valmistanut luennot kahdelle peruskurssille ja kahdeksalle laudaturkurssille, yhteensä liki 2000 sivua.
Kokonaan uusia kursseja ovat olleet lasertekniikan, pinta- ja kolloidikemian, femtokemian, magneettisen resonanssin, molekyylispektroskopian ja energiatekniikan kemian kurssit.
- Vuonna 2001 yhdessä professoreiden Jukka Rintala, Aimo
Oikari, Hanna-Leena Pesonen ja Marja Järvelä ryhdyimme valmistelemaan uusituvan energian opetus- ja tutkimusohjelmaa. Rahoituksen saamiseksi EU:n aluekehittämisrahastosta edellytti kuntien
ja yritysten saamisen mukaan. Kahden vuoden valmistelun jälkeen
rahoitus saatiin ja syyslukukaudella 2003 ohjelma käynnistyi. Par-

- Seiväshyppyharrastus alkoi jo poikasena, nuorukaisena
saavutin neljän metrin tason. Harrastus katkesi kun lähdin opiskelemaan, mutta koki renessanssin saatuani Suomen Akatemian
tutkimusassistentin kolmevuotisen pestin ja tutkijahuoneen TKK:n
Otaniemen kirjastosta vuonna 1974. Otaniemessä oli sadan metrin
päässä sisähalli, jossa harjoittelivat maan parhaat hyppääjät, kirkkaimpana tähtenä Antti Kalliomäki. Päätin vielä kerran kokeilla siipiäni. Kesällä 1976 hyppäsin 31-vuotiaiden Suomen ennätyksen 501
cm. Tämä on edelleen seurani Riihimäen Kiskon ennätys. Kanadan
yleisurheilun sisähallimestaruuskisoissa Montrealissa sain pronssimitalin 1978.
- Kiinnostus luonnontieteisiin kypsyi teknisesti lahjakkaan
isäni kannustamana. Jo lukiolaisena korjasin kapteenikurssin matematiikan koetehtäviä. Toisena opiskeluvuotenani sain häneltä idean
kirjoittaa artikkelin polttokennoista Viestimieheen, isän ammattilehteen. Kirjoittaminen sujui koska olin juuri suorittanut fysikaalisen
kemian peruskurssin, josta ammensin tarvittavat termodynamiikan
perusteet. Polttokennoartikkeli kelpasi professori Eero Tommilalle

laudaturaineeksi fysikaalisessa kemiassa ja artikkelina se ilmestyi
Kemisti-Kemisten lehdessä vuonna 1967. Kiinnostus fysikaaliseen
kemiaan oli syntynyt. Polttokennot ovat sittemmin kehittyneet lupaavimmaksi vetyä hyödyntävistä voimanlähteistä autoteollisuudelle.
Ohjaajaani professori Juhani Murtoa saan kiittää tiedeurani käynnistymisestä. Meistä, hänen muutamasta oppilaastaan on tullut neljä
professoria ja Merentutkimuslaitoksen johtaja.
- Suuri merkitys kehittymiselleni olivat neljä post-doc vuotta
Queens’n yliopisossa Kingstonissa ja Kanadan kansallisessa tutkimuskeskuksessa Ottawassa. Tärkeitä olivat myös tutkimusvuodet
Münchenin teknillisessä yliopistossa 1994¬ – 1995 ja Zürichin yliopistossa 2009 – 2010.
Minkälaisia neuvoja antaisit tutkijanuraa nyt suunnittelevalle opiskelijalle? Mitä tutkijaksi ryhtymiseen tarvitaan ja mitä tutkijanuralta
voi odottaa? Onko vielä tutkittavaa?
- Tutkijalla yhtä hyvin kuin taiteilijalla on oltava sisäinen palo
tehdä sitä minkä kokee omakseen. Tämä ei kuitenkaan riitä. Tekemiseen on hankittava taito, mikä tarkoittaa perusteiden sujuvaa
hallintaa. Perustutkinnot voidaan hankkia kotiyliopistossa, mutta
väittelyn jälkeen on siirryttävä pidemmäksi ajaksi ulkomaille lisäoppia saamaan. Hyvän paikan löytymisessä ohjaajan henkilökohtaiset
suhteet ovat avuksi. Tutkijan ura on epävarma eikä taloudellisesti mitenkään houkutteleva. Sen voittopuolia on hieno sosiaalinen
ympäristö. Kampuksilla liikkuvat lahjakkuudet ja niillä vaihdetaan
ajatuksia kaikesta, muustakin kuin tieteestä. Tutkijan uraan kuuluu
olennaisensa osana kansainvälinen kokemus.
- Tutkimuksen tekemisessä ei näy loppua. Päinvastoin sen
intensiteetti on kasvanut valtaviin mittasuhteisiin. Tutkimusmenetelmät ovat kehittyneet huikeasti tietotekniikan kehittymisen myötä.
Se on vaikuttanut mullistavasti, mittalaitteiden kehittymiseen, laskennallisiin mahdollisuuksiin ja tiedon dokumentointiin. Elämään
liittyvien organismien toiminnan kokeellisessa mittaamisessa ja

mallintamisessa riittää työkenttää. Miljoonia atomeja sisältävistä
systeemeistä saadaan jatkossa yhä tarkempi atomitason kuva, ei
pelkästään staattinen vaan myös dynaaminen. Ihmiskunnan populaation ja kehittyvien valtioiden elintason kasvu edellyttävät energian käytön merkittävää tehostamista ja teknologian parantamista.
Aurinkoenergiaan, tuuleen ja paikalliseen energiaan perustuvat
ratkaisut odottavat rakentumista, kehittämistä ja uusien energian
varastointikonseptien luomista. Miten liikumme ja siirrämme tavaroita tulevaisuudessa on aivan keskeinen kysymys. Näiden massiivisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan tekijöitä ja kokonaan uusia
innovaatioita. Energiantuotannon hajauttamisella ei ole pelkästään
valtioiden välisiä jännityksiä alentava vaikutus. Se on välttämätöntä
myös elinympäristömme säilymisen kannalta.
Mitä aiot tehdä nyt siirryttyäsi eläkkeelle professorin tehtävästä?
- Toimitan Suomen Optiikan Seuran FOTONI lehteä ja toimin seuran hallituksessa. Olen SHOK ohjelmiin kuuluvan CLEEN
Oy:n tieteellisen neuvoston jäsen, jossa voin vaikuttaa valtakunnan
energiatutkimukseen. Toiminta EU:n rahoittamassa LASERLAB-Europe konsortiossa jatkuu. Tieteellisiä referointeja pyydetään viikoittain. Rästissä on ainakin kuusi kirjoittamatonta artikkelia ja mielessä
muutama tutkimusidea laboratoriossa tehtäväksi. Tämän ohella teen
metsätöitä, kalastan verkoilla Päijänteestä ja perhoilla Näätämöllä.
Pyrin tuottamaan itse ruokani perusraaka-aineet. Perilliset tulevat
saamaan jatkossa enemmän aikaa. Kiitos nuoruuden urheilutaustan
kunto on erinomainen ja jos terveys kestää olen edelleen monessa
mukana.
Haastattelu kokonaisuudessaan nähtävissä:
https://www.jyu.fi/science/tiedekunta/history
Matti Pylvänäinen
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Research on gasification and
biorefineries to reduce
greenhouse gas emissions
In a bio- or waste refinery, various renewable feedstocks can be
converted, for example, into energy or energy-rich products in a
number of ways. This approach is currently one of the main global
alternatives to reduce greenhouse gas emissions and, on the other
hand, to replace the use of fossil raw materials for energy products.
Bioenergy-related research and education is also one of the core
areas of the research group of professor Konttinen, within the research program “Renewable Natural Resources and Chemistry of
Living Environment”. The program was established by the Department of Chemistry at the University of Jyväskylä (JYU) in 2012. In
practice, this means the straightforward application of a wide range
of thermochemical conversion techniques, such as gasification,
combustion and pyrolysis, to varying biomass and waste resources.
In addition, the integrated production of liquid biofuels, for example,
in the pulping industry is of practical importance.
Hybrid renewable energy production systems at distributed
scale are also investigated in the research group of prof. Konttinen.
Hybrid energy production means production of energy to a certain
site using several technologies simultaneously, such as techniques
based on bio-, geo-, wind and solar energy. There is a clear need for
reliable information on the performance of hybrid renewable energy
systems and for dimensioning methods and optimal operation.

The novelties of the research
The research carried out in prof. Konttinen’s group is applied by
nature. It is obvious to publish the results in scientific publications
and produce theses of international level. But in addition, innovative
methods are being developed to transfer the results of the research
for the partners outside scientific community. The participating universities, research institutes and other partners (private companies,
farms, etc.) can form a community in which the resulting know-how
and technological innovations are transferred and shared between
the partners. Examples of such ongoing projects in practice are presented in the following chapters.

Bio- and waste refineries
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The thermochemical conversion of fuels for energy production
consists of the phases of drying, pyrolysis and combustion. Oxidation carried out with substoichiometric amount of oxygen is called
gasification. Achieving as high as possible conversion efficiency is
important, but it is affected by many factors, such as fuel properties
(moisture, ash content, heating value, chemical composition), pressure, temperature, reactor type etc. Some inorganic components of
ash may catalyze or inhibit the rates of gasification reactions. This
particular aspect is investigated in the project GASIFREAC. Efficient
thermochemical conversion of Brazilian feedstocks via gasification
and pyrolysis to energy products are investigated in the project IMUSTBC (Improving process understanding and widening of feedstock database for thermal biomass conversion). The projects GASIFREAC and IMUSTBC are financed by the Academy of Finland and
JYU and include 4 PhD students and several Master’s Thesis students. GASIFREAC involves cooperation with the research groups

of Dr. Antero Moilanen of VTT Technical Research Centre of Finland
and Dr. Nikolai DeMartini of Åbo Akademi University. IMUSTBC has
cooperation with two Brazilian universities (University Federal of Minas Gerais, University Federal of Viçosa). The project involves the
research groups of prof. Konttinen and Alén at JYU and it is coordinated by prof. Vakkilainen from the Lappeenranta University of
Technology. In the area of gasification research, an international
research network has been established by prof. Gómez-Barea from
the University of Seville, Spain and ass. prof. Umeki from the University of Umeå, Sweden.
Concerning combustion of solid waste and biomass, some
impurity components in ash, such as lead and zinc, may vaporize to
form chlorides and sulphides, which may cause undesirable corrosion in the steel materials inside the combustion chamber. Chlorine
from fuel can also lead in the formation of toxic components such
as PCDD and PCDF. The formation and minimization of these undesirable chemical compounds is investigated in the project OSER
(Osaava energiantuotanto Keski-Suomessa). Innovative combustion
processes (like chemical looping combustion) to burn solid fuels
with little or no CO2 emissions are also investigated in OSER. The
project OSER includes 3 PhD students and several Master’s Thesis
students under prof. Konttinen’s supervision. OSER is coordinated by VTT Technical Research Centre of Finland and the research
group of prof. Tommi Kärkkäinen from the Department of Mathematical Information Technology also participates in the project. OSER is
financed by the European Regional Development Fund and by the
companies Valmet Oy and Foster Wheeler Energia Oy as well as
VTT and JYU.
All projects GASIFREAC, IMUSTBC and OSER include mathematical modeling of reaction kinetics and reactors suitable for thermochemical conversion of solid fuels. The models require data from
experimental testing of fuel samples in a laboratory- and benchscale. A thermogravimetric analyzer device (TGA) has been under
construction for use in collecting the relevant experimental data and
the first results on gasification reactivity of wood-based sample materials are already available. The research benefits also from the
experimental data available from research partners.

Hybrid renewable energy production
systems
Research in the area of hybrid energy conversion systems
based on renewable energy include three externally financed projects. These are called Biostirling-4SKA (B4SKA), Distributed Energy
Systems (DESY) and Drop in the Sea. The project B4SKA consists of
an international consortium of research institutes, universities and
private companies with the aim of developing and building a new
type of power generation system for a radioastronomical station in
Moura, Portugal. Power will be generated using Stirling engines and
the heat required for the engines is generated from concentrating
solar heat and biomass gasification systems. The responsibility of
JYU is in the modeling, experimental testing and technical support
of the delivery of the gasification system. B4SKA is financed by the
7th Framework programme of the European Union and the partners.

It includes partners from 6 different EU countries and is coordinated
by Gonvarri/Gestamp Solar Steel in Spain.
DESY is a national research project by 6 different research
institutes to investigate commercial demonstration of hybrid renewable energy production systems. The approach is multidisciplinary including technical design and simulation based on natural sciences
- aiming at developing new business concepts as well as evaluating
and improving sustainability of the demonstrated technologies. The
research in concentrated on several industrial demonstration sites,
such as a small-scale biorefinery producing bioethanol and biogas
in Loimaa, a so called Eco-CHP (combined heat and power) plant
based on biomass combustion and microturbine in Lappeenranta
and a zero energy house in Hyvinkää. Mathematical models are
generated for all the demonstration sites. The aim is to combine
these models and the multidisciplinary aspects to form a modular calculation tool of hybrid energy production systems. DESY is
coordinated by Mr. Kari Sipilä of VTT and besides JYU the other
partners are Lappeenranta University of Technology, MTT Agrifood
Finland, Tampere University of Technology and University of Vaasa.
The project is financed by TEKES (the Finnish Funding Agency for
Technology and Innovation), 12 private companies and the research
partners.
The objectives of the research in the Drop in The Sea project include the development of energy supply for energy production islands which are sites that are separate from the national energy infrastructure. It is also important to develop a value chain
for small-scale distributed energy production consisting of the local
energy sources, production, distribution, efficient use and automatic
control and related economics. The work by JYU in the project has
been concentrating on energy-related feasibility studies of agricultural farms and energy self-sufficient private buildings and houses in
Central Finland. Drop in the Sea is coordinated by Mr. Erkki Hiltunen
of the University of Vaasa and besides JYU the partners are Novia
and VAMK universities of applied science. The project is financed
by the ELY-centres of South Ostrobothnia and Central Finland as
well as the participants.

Teaching
The teaching related with the research of prof. Konttinen includes
Master level courses on renewable energy production systems and
technologies. KEMS821 (4 ECTS) concentrates of bioenergy, biofuels and biorefineries and KEMS823 (4 ECTS) on other renewable
energy technologies, such as solar and wind energy. Other related courses are KEMS813 Industrial processes (6 ECTS), KEMS824
Chemistry in Energy production (6 ECTS) and KEMS848 Laboratory
exercises of Renewable Energy (8 - 10 ECTS). Courses on bio- and
renewable energy have also been arranged as parts of the Jyväskylä International Summer School.
JYU is also a partner in the Doctoral Program in Energy Efficiency and Systems (EES), which is coordinated by Aalto University
and the other partners are University of Helsinki, Tampere University of Technology, Lappeenranta University of Technology, University of Vaasa, University of Oulu and Åbo Akademi University. EES
includes one PhD student from JYU.

Future aspects
The share of bioenergy, bio- and waste refineries and hybrid renewable energy technologies is expected to increase for solving
the global challenges related with energy production. The demand
of energy is growing, especially in the developing countries. Also
because of limitations of supply and geographical concentration
of conventional energy sources, energy security and reliability becomes a necessity. Another motivation is given by the European
Union in the form of greenhouse gas reduction targets, which can
be achieved through the phasing out of fossil fuels. The need of
scientific research and education, and thus financing of research, is
not going to disappear.
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Conclusions
The research and teaching work coordinated by professor Konttinen includes two main aspects: 1) bio- and waste refineries: thermochemical conversion of (mainly) solid feedstocks and 2) hybrid
renewable energy production systems at a distributed scale. The
nature of the work is applied research, which means that in addition

to theses and scientific publications, the results should also benefit
the design and development of commercial applications by participating private companies and other private partners.

Figure 1. Comparison of measured experimental results of biomass char conversion
with simulation results from different mathematical models (project GASIFREAC).

Figure 2. Schematic of carbon conversion predictor model for biomass gasification
(project GASIFREAC).
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Jukka Konttinen

Simulating chemistry
at 62.2° latitude
Oulu, 27 may 2001: There I stood, freezing in the snow on the runway of the airport.
A few hours earlier I had left from Amsterdam on a beautiful day, wearing t-shirt and
shorts. How can people live here? Anyway, my visit would only be for one week.
Unexpectedly, however, I ran into my future wife there and would stay for several
years instead.
Jyväskylä, 25 July 2012: There we stood, back again after a seven years in
Germany. This time, a little further south. Not unimportant if you appreciate some sun
in winter. Of course it took time and effort to adjust, but we’re settled now. Coming
from a Max Planck Institute, adapting to the university way of things was also not easy,
and I thank Tuula, Maritta, Riitta-Liisa, and many others for making this transition as
smooth as possible.
I am employed as a university lecturer in the chemistry department. I have
been lucky to also receive funding from the Academy of Finland, so that I can focus mostly on research.
What I find particularly rewarding in Jyväskylä is the
willingness among my colleagues to work together on
new projects, even if the outcome may not be so clear
at the beginning. Chem is try after all.
For me personally, joining the department
opened up the possibility to verify the findings of my
research and thereby extend my knowledge. Until then my attempts at understanding chemistry had
been done completely without test tubes, but on a
computer instead. In a nutshell, I use molecular dynamics simulations, in which I numerically integrate
Newton’s equations of motions to generate trajectories of all atoms in a condensed phase model system.
Examples of systems I study are biomolecules in water, such as proteins or DNA. At each integration step
of the simulation, forces acting on all atoms are obtained by performing an ab initio quantum chemistry
calculation, in which the Schrödinger equation for the
electrons is solved, or from empirical interaction functions that provide the potential energy as a function of
the positions of the atoms, or a combination of both.
This concept is illustrated in Figure 1.
Now, together with Mika Pettersson, Janne
Ihalainen, and Petri Pihko, we are simulating and
measuring the dynamics of biological chromophores
after photo-excitation. I am very confident that by combining simulations and experiments we will rapidly advance our understanding of photochemistry. Ultimately, I hope that we will be able to exploit these insights
to create new systems in which we can control the
motions of atoms, electrons and energy with photons.
Gerrit Groenhof
Department of Chemistry & Nanoscience Center

Figure 1: Molecular dynamics simulation of a photo-excited stacked thymine pair
in a dT20 single strand DNA molecule solvated in water. The region in which
electrons are described explicitly (quantum chemistry region) is shown in the
ball-and-stick representation, while the region described by an empirical interaction function (the force field region) is shown in space-filling representation. The
snapshots show how the thymines can photo-dimerize in a matter of femtoseconds after absorption of a UV photon at t = 0 fs. A transition from the excited (S1)
to the ground state (S0) is triggered when the trajectory reaches a point where
the potential energy surfaces of the ground and excited state intersect.
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Matemaattisia tieteitä
teoreettisesta perustutkimuksesta
konkreettisiin sovelluksiin
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tutkimus- ja opetustoiminta
kattaa matemaattisia tieteenaloja laajasti matemaattisen analyysin
perustutkimuksesta inversio-ongelmien ja stokastiikan kautta tilastotieteeseen käytännön sovelluksineen. Matemaattisen analyysin
tutkimus keskittyy epälineaarisiin osittaisdifferentiaaliyhtälöihin, geometriseen analyysiin ja geometriseen mittateoriaan. Inversio-ongelmien tutkimus on tieteenaloja yhdistävää, ja alan tutkimuskohteina
laitoksella ovat erityisesti osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ja geometrian inversio-ongelmat. Stokastiikan tutkimus painottuu stokastiseen
optimointiin, stokastisiin dynaamisiin systeemeihin ja stokastiseen
analyysiin. Tilastotieteen keskeisiä tutkimusaloja laitoksella ovat kustannustehokkuus kokeellisessa ja havainnoivassa tutkimuksessa,
spatiaalinen tilastotiede, aikasarja-analyysi, parametrittomat ja robustit monimuuttujamenetelmät sekä biometria ja ympäristötilastotiede.
Matematiikan professori Pekka Koskela on Suomen Akatemian nimittämä akatemiaprofessori kaudella 2010–2014. Professori
Mikko Salon johtama inversio-ongelmien tutkimusryhmä kuuluu Suomen Akatemian nimeämään Inversio-ongelmien huippuyksikköön
kaudella 2012–2017. Huippuyksikkö on yhteinen Helsingin yliopiston,
Itä-Suomen yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Oulun
yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Laitos on myös
osana Suomen Akatemian nimeämää Analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikköä, joka alkaa vuonna 2014. Huippuyksikkö on
yhteinen Helsingin yliopiston ja Oulun yliopiston kanssa. Yksikön vetäjiä Jyväskylässä ovat professori, hankkeen varajohtaja Pekka Koskela (Sobolev-kuvaukset) ja professori Xiao Zhong (elliptiset osittaisdifferentiaaliyhtälöt).
Matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoiden valinta tehtiin
yhteisesti koko laitokselle nyt kolmannen kerran. Aiemmin matematiikkaan ja tilastotieteeseen oli erilliset opiskelijavalinnat. Osa matematiikan aineenopettajaksi opiskelevista valitaan kuitenkin edelleen
suoraan. Sekä matematiikan että tilastotieteen tutkintovaatimukset
uudistettiin vuonna 2013 perinpohjaisen suunnittelun päätteeksi. Uusilla vaatimuksilla pyritään erityisesti ottamaan huomioon laitoksen
yhteinen sisäänotto sekä muutokset niin koulujen matematiikan opetuksessa kuin työelämän tarpeissakin. Tilastotieteessä on jo joidenkin
vuosien ajan kehitetty mahdollisuutta suorittaa kursseja Internetissä.
Valikoimaa kasvatettiin kesällä 2013 luomalla kurssista ”Johdatus tilastotieteeseen” nettiversio. Kurssin tarkoitus on kertoa lukiolaisille
mitä tilastotiede on ja toisaalta toimia vaihtoehtoisena suoritustapana yliopisto-opiskelijoille. Laitoksella aloitti kaksi ”hyvistä”, yliopis-

tonopettaja Päivi Lammi ja yliopistonopettaja Juha Lehrbäck. Hyvikset
ovat henkilöitä, joille opiskelijat voivat uskoutua, kun arki alkaa tuntua
raskaalta.
Toisin kuin parina edellisenä vuotena matematiikan ja tilastotieteen laitoksen henkilökunta ei vaihtunut suuresti vuoden 2013 aikana. Analyysin tutkimusryhmään liittyi akatemiatutkija Pekka Pankka.
Hän on aikaisemmin työskennellyt Helsingin yliopistossa ja Michiganin yliopistossa USA:ssa. Taloushallintoon keskittyvänä amanuenssina aloitti Taimi Närhi. Laitoksen vahvaa italialaisketjua vahvisti edelleen professori Fabio Divino (Università degli Studi del Molise), joka
vieraili pitkään tilastotieteen osastolla.
Laitoksella järjestettiin Suomen Tilastoseuran vuosittainen tapahtuma Tilastopäivät 30. –31.5. teemalla ”Ympäristötiedettä, ekologiaa ja metsäntutkimusta”. Tilaisuuden pääpuhuja oli professori Alan E.
Gelfand (Duke University, USA), joka on modernin tilastotieteen keskeisiä kehittäjiä. Laitoksen stokastikot järjestivät 19.-20.12. tapahtuman
”Workshop on Stochastics, Harmonic Analysis and PDEs” 19.–20.12.
Tämä workshop oli samalla Suomen Akatemian konsortion ”Stochastic and harmonic analysis: interactions and applications” päätöstilaisuus. Pääesiintyjät olivat Philippe Briand (Université de Savoie, Ranska), José G. Llorente (Universitat Autònoma de Barcelona, Espanja) ja
Carlos Pérez (Universidad Sevilla, Espanja).
Professori Juha Karvanen voitti avoimen datan innovaatiokilpailussa Apps4Finland 2013 haastesarjan ”Terveystietojen hyödyntäminen”. Palkittu työ ReplicaX on R-koodina toteutettu menetelmä
avoimien datakopioiden tuottamiseen terveystiedosta ja muusta aineistosta, jota ei sellaisenaan voi julkaista. Jyväskylän yliopiston tutkimuksen tuki-, yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut palkitsivat professori
Mikko Salon vuoden 2012 menestyneimpänä puiteohjelmien hanketoimijana.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos osallistui jälleen aktiivisesti matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansainväliseen
kesäkouluun, joka järjestettiin elokuussa jo 23. kerran. Matematiikan
alalta oli tarjolla kolme kurssia, ”Multiwave imaging” (prof. Gunther
Uhlmann, University of Washington), ”Inverse problems in two dimensions” (prof. Colin Guillarmou, Ecole Normale Superieure, Pariisi) ja ”Geometric stochastic analysis” (prof. Stefan Geiss, Jyväskylän
yliopisto), sekä tilastotieteestä kurssi ”Industrial data science” (FT Ari
Rantanen, Sanoma, FT Vesa Muhonen, Nokia, ja TkT Niko Vuokko,
Metrify).
Harri Högmander
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DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS

Mathematical disciplines from
theoretical basic research to
practical applications
Research and teaching in the Department of Mathematics and Statistics cover a wide spectrum of mathematical disciplines from the
basic research in mathematical analysis to inverse problems and
stochastics to statistics, dealing with both theoretical issues as
practical applications. In mathematical analysis, the central fields of
research are nonlinear partial differential equations, geometric analysis, and geometric measure theory. Several fields of research are
connected in the research of inverse problems. The research group
in Jyväskylä focuses on fundamental theoretical aspects of inverse
problems. The main research areas in stochastics are stochastic
optimization, stochastic dynamic systems, and stochastic analysis.
The research in statistics covers cost-efficient design of experimental and observational studies, spatial statistics, time-series analysis,
nonparametric and robust multivariate methods, as well as biometry
and environmental statistics.
Professor Pekka Koskela acts as an Academy Professor
nominated by the Academy of Finland for the period 2010-2014.
The inverse problems research group led by Professor Mikko Salo
is a part of the Finnish Centre of Excellence in Inverse Problems Research nominated by the Academy of Finland. This is a joint venture
with University of Helsinki, University of Eastern Finland, Lappeenranta University of Technology, University of Oulu, and Tampere
University of Technology. The department also participates in a new
Centre of Excellence in Analysis and Dynamics, which is a joint venture with the University of Helsinki. The local leaders of the centre
in Jyväskylä are Professor Pekka Koskela (Sobolev mappings) and
Professor Xiao Zhong (elliptic PDEs).
Two special academic events were organized at the department in 2013. The annual meeting of the Finnish Statistical Society,
the Statistical Days, was held in Jyväskylä in May, carrying a theme
“Statistics for environment, ecology and forestry.” The main speaker of the meeting was Professor Alan E. Gelfand (Duke University,
USA), one of the most prominent developers of modern statistics.
Another event, “Workshop on Stochastics, Harmonic Analysis and
PDEs,” took place just before Christmas.
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Nicola Fusco for Finland
Distinguished Professor
(FiDiPro) in Mathematics
In 2012 the Department of Mathematics and Statistics
received the FiDiPro funding from the Academy of Finland
when Professor Nicola Fusco was nominated as FiDiPro
in Jyväskylä. For the following four years he will spend the
spring semesters in Jyväskylä. He is hosted by Professor
Pekka Koskela.
Nicola Fusco is Professor of Mathematics at the University of
Naples in Italy. He represents the classical Italian school of
calculus of variations, founded by the legendary Ennio de
Giorgi in the 20th century. In the early days of his career Fusco
became known for his contributions to the fields of calculus of
variations and regularity theory of partial differential equations.
His breakthrough was at the age of twenty seven, when he
proved the famous lower semicontinuity result with Emilio
Acerbi in 1984.
After the 1990s Fusco has studied problems which
can be described as “a mixture of analysis and geometry”,
such as symmetrization and the isoperimetric problem. The
isoperimetric problem in dimension 2 states that the circle
has the shortest boundary among all sets which have the
same area. Although this problem was known already in ancient Greece, surprisingly it was not completely solved until
1950s, by the aforementioned de Giorgi. Fusco has studied the
stability of the isoperimetric problem, which means to study the
following question. If the boundary of a given set has almost the
same length as the circle, does that set look like the circle? He
received the European Research Council advanced grant
for his project “Analytic Techniques for Geometric and
Functional Inequalities”, where he studied this kind of problems.
He has been awarded several prizes, such as the Caccioppoli
Prize of the Italian Mathematician Union in 1994. He is without
question one of the leading European mathematicians in the
field of analysis.
Nicola Fusco visited Jyväskylä for the first time in 2011,
when he lectured at the International Summer School. It was
during this time when he and Pekka Koskela decided to apply
the FiDiPro grant. We are very fortunate to have him in our
department.
Vesa Julin
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Data science - tämän päivän
tilastotiedettä
Suomen kielen sana tilastotiede on peräisin
1800-luvun puolivälistä, jolloin filosofian tohtori
Paavo Tikkanen, maltillinen fennofiili Kiuruvedeltä ja Suometar-lehden toimittaja, keksi nimen
uudelle alalle. Moderni tilastotiede on kuitenkin
hyvin paljon muuta kuin tilastojen kokoamista ja
tutkimista, eikä nimi ole paras mahdollinen kuvaamaan tieteenalaa. Tosin valtion tietojen tilastojen
keruuseen perustuva sana statistiikka, jonka historiallisia johdannaisia tilastotieteen nimet ovat
useimmissa kielissä, kuvaa alaa vielä huonommin.
Jos tilastotiede keksittäisiin tänään, voisi alan nimeksi tulla Data analysis tai Data science. ”Statistics is the Art and Science of Learning from Data”
(Agresti & Franklin 2008).

Teollisuustilastotieteen kurssista
kesäkoulun hitti
Tilastotieteen syventävät kurssit eivät yleensä kerää yliopiston luentosaleja täyteen. Elokuussa 2013 oli kuitenkin toisin, kun Jyväskylän yliopiston kansainvälisen kesäkoulun kurssille ”Industrial data
science” (teollisuusdatatiede) ilmoittautui 52 opiskelijaa edustaen 15
eri kansallisuutta.
Datatiede on tilastotieteen osa-alue, joka käsittelee tilastotieteen, koneoppimisen ja tietojenkäsittelyn menetelmien soveltamista käytännön ongelmiin erityisesti silloin, kun aineistot ovat
suuria (ns. big data). Tilastotiede nimenä koetaan hieman vanhanaikaisena ja siksi yritysmaailmassa suositaan termiä data science.
Pohjimmiltaan on kuitenkin kyse ilmiöihin liittyvän epävarmuuden
ymmärtämisestä ja hallitsemisesta.
Kurssin luennoitsijat tohtorit Ari Rantanen, Niko Vuokko ja
Vesa Muhonen työskentelevät liike-elämässä ja ovat keränneet monipuolista kokemusta datatieteen soveltamisesta.
Ari Rantasen mukaan monilla datatieteen osa-alueilla yritysmaailma toimii nykyisin kehityksen veturina - esimerkiksi suurten
tietoaineistojen käsittelyyn soveltuva MapReduce-laskennan malli
on Googlen kehitystyön tulosta. Toisaalta yritysmaailma tarjoaa tiedeyhteisöä täydentävän koetinkiven akateemisessa maailmassa
kehitetyille data-analyysin menetelmille. Teollisuuden käyttöön päätyvien laskentamenetelmien tulee olla varmatoimisia, riittävän ymmärrettäviä sekä normaalioloissa tasaisen suorituskyvyn saavuttavia. Parhaimmillaan yrityksissä tehtävässä data-analyysissä yhdistyy
yksinkertainen mutta kaunis laskennallinen idea nokkelaan sovellukseen.
Kurssille osallistunut Beata Koń Varsovan kauppakorkeakoulusta kertoi haluavansa oppia data-analyysista sekä tilastotieteen ja koneoppimisen soveltamisesta liiketoimintaan. Toki myös
suomalainen luonto houkutteli osallistumaan kesäkouluun. Yuka
Ohashi Tokion teknillisestä korkeakoulusta on puolestaan suuntautumassa telekommunikaatioalan työtehtäviin Japanissa ja sanoi
tilastotieteen ja laskennallisten menetelmien olevan alalla erittäin
tärkeitä. Hän sanoo kesäkoulun tarjoavan hyvän mahdollisuuden
osaamisen syventämiseen ja kulttuurien kohtaamiseen.

Nk. potenssilaki sopii kuvaamaan monien massailmiöiden jakautumista. Kuvassa näkyy, miten erään pelifirman tuotosta suurin
osa koostuu käyttäjäkunnan pienen vähemmistön ostoista. (Vaaka-akselilla on ostojen lukumäärä, vasen pystyakseli ja oranssi
graafi kuvaavat käyttäjien lukumäärää, oikea pystyakseli ja sininen graafi tuloja/käyttäjä.)

Kadon jäljillä
Kato eli tiedon puuttuminen on keskeinen väestötutkimusten laatua
heikentävä tekijä. Jos tutkimukseen osallistuneet eivät kokonaisuutena edusta kiinnostuksen kohteena olevaa perusjoukkoa, on luotettavien johtopäätösten tekeminen vaikeaa.
Katoon liittyviä kysymyksiä tutkitaan syksyllä 2013 alkaneessa Jyväskylän yliopiston ja Terveyden hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteisessä akatemiahankkeessa ”Kato terveystarkastustutkimuksissa (Non-participation in health examination surveys)”. Hankkeen
taustalla on huoli laskevasta vastausaktiivisuudesta kansallisissa
terveystarkastustutkimuksissa. Tutkimusten vastausosuudet olivat
Suomessa 1970-luvulla noin 90 %, mutta nykyisin ne jäävät alle 70
prosenttiin. Joissakin Euroopan maissa vain alle puolet kansalliseen
terveystarkastukseen valituista osallistuu. On näyttöä siitä, että osallistuneet ja katoon jääneet poikkeavat toisistaan demografisten,
sosioekonomisten ja terveyteen liittyvien tekijöiden suhteen. Tämä
vaikeuttaa väestötason terveysindikaattorien vertailtavuutta väestöryhmien sekä eri tutkimusvuosien välillä.
Hankkeen tavoitteena on selvittää katoon vaikuttavia tekijöitä, kehittää tilastotieteen menetelmiä kadon vaikutusten korjaamiseksi ja
löytää tapoja vastausaktiivisuuden parantamiseksi. Kattavat rekisteritiedot ja mahdollisuus yhdistää näitä väestötutkimusten otoksiin
mahdollistavat tällaisen tutkimuksen Suomessa, mikä on kansainvälisesti verrattuna ainutlaatuista. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään
tulevien terveystarkastustutkimusten suunnittelussa.
Jyväskylän yliopistossa hanketta johtaa professori Juha Karvanen ja
THL:ssa tutkimusprofessori Kari Kuulasmaa.
Juha Karvanen ja Harri Högmander
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Simuloidun jäähdytyksen
stokastiikalle matematiikan
gradupalkinto
Tarkastellaan suorakaiteen muotoista ruudukkoa, jossa kukin ruutu vastaa yhtä istumapaikkaa tenttisalissa. Tavoitteena on sijoittaa
tenttiin ilmoittautuneet henkilöt istumaan saliin siten, että tietyt ennalta määrätyt kriteerit täyttyvät mahdollisimman hyvin. Voidaan esimerkiksi vaatia, että saman tentin tekijät eivät istu vierekkäin. Usein
halutaan myös saman tentin tekijät samoille sarakkeille mahdollisimman hyvin, ja niin edelleen. Näiden vaatimusten toteutumista
numeerisesti kuvaamaan asetetaan kaikkien mahdollisten istumajärjestysten joukolla määritelty sakkofunktio. Mitä ”huonompi” istumajärjestys on, sitä suurempi on sakkofunktion arvo.
Koska kaikkien mahdollisten istumajärjestyskombinaatioiden lukumäärä on tavallisesti erittäin suuri, on perusteltua kokeilla
satunnaisuuteen pohjaavaa optimointimenetelmää sakkofunktion
minimoimiseksi. Simuloidussa jäähdytyksessä pyritään muodostamaan istumajärjestyksien avaruudessa liikkuva Markovin ketju, joka
suppenee iterointimäärän kasvaessa lähelle optimaalista salijärjestystä. Metropolis-algoritmiin perustuvan menetelmän ideana on
karkeasti ottaen seuraava: hetkellä n vaihdetaan kahden tentin tekijän paikat keskenään. Mikäli näin saatu konfiguraatio tuottaa matalamman sakon, se hyväksytään. Mikäli vaihdos sen sijaan aiheuttaa sakon kasvamisen, se hyväksytään tietyllä todennäköisyydellä.
Simuloidussa jäähdytyksessä tähän todennäköisyyteen vaikuttaa
sakkofunktion lisäksi myös siirtymisherkkyyttä kuvaava lämpötilaparametri T. Suuri T:n arvo kuvaa kaoottista tilaa, jossa siirtymät hyväksytään käytännössä aina. Pienillä T:n arvoilla sakkoa kasvattavia
siirtymiä tapahtuu huomattavasti harvemmin.
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Statistisen fysiikan ideoista ammentavan menetelmän matemaattinen hienous piilee siinä, että ketjua ajettaessa ja lämpötilaparametria pienennettäessä riittävän hitaasti globaali sakkofunktion
minimikohta eli optimaalinen istumajärjestys on teoriassa aina mahdollista saavuttaa. Pro gradu -työstäni suuri osa liittyikin juuri tämän
tunnetun teoreettisen tuloksen matemaattiseen todistamiseen muutamissa, oletuksiltaan hieman toisistaan poikkeavissa tilanteissa.
Yhteistä näille kaikille tapauksille on se, että lämpötilan tulee lähestyä nollaa korkeintaan logaritmista vauhtia.
Vaikka edellä mainitun suppenemisvauhdin seuraaminen
on käytännön kannalta ongelmallista, suboptimaalisten ratkaisujen
tuottamisessa menetelmä osoittautui kuitenkin hyödylliseksi. Vaikka nopeampi jäähdytys ei enää takaakaan asymptoottista suppenemista, voidaan huolellisella parametrien valinnalla välttää ketjun
varhainen juuttuminen lokaaliin minimikohtaan melko hyvin. Siten
menetelmä soveltunee myös tenttisaliongelmaan, jossa voidaan
perustellusti hyväksyä myös ”vain melko hyvä” salijärjestys. Vaikka
tenttisalin koolla ja tyhjien paikkojen määrällä suhteutettuna tenttijöiden määrään havaittiin olevan dramaattisia vaikutuksia tarvittavien iteraatioiden määrään, voitiin kuitenkin todeta, että taloudellisesti
kirjoitetulla koodilla ja sopivalla jäähdytysaikataululla varustettu simuloitu jäähdytys on täysin varteenotettava vaihtoehto perinteisemmän kynä/paperi -menetelmän rinnalle.

Antti Luoto
Kirjoittaja jatkaa stokastiikan opintojaan
tohtoriopiskelijana matematiikan ja
tilastotieteen laitoksella

Kansainvälinen kesäkoulu 23 kertaa
The Jyväskylä Summer School 23 times
Mistä kaikki alkoi?
Vuonna 1991 pieni professorijoukko ryhtyi pohtimaan yliopiston
kansainvälisen näkyvyyden parantamiskeinoja. Edesmenneen
professori Vesa Ruuskasen ajatus Euroopan kesälomien aikaan
elokuussa, luonnontieteisiin ja tohtoriopiskelijoille suunnatusta
kansainvälisestä kesäkoulusta sai tulta alleen. Ajatusta päätettiin
kokeilla ja toimintaa jatkaa niin kauan kuin se kantaa. Ja se on
kantanut. Jyväskylän kesäkouluun (Jyväskylä Summer School,
JSS) on tähän mennessä osallistunut 6801 maisteriopintojaan
viimeistelevää tai väitöskirjatyötään tekevää opiskelijaa ja 909
opettajaa, joista ylivertainen osa on ulkomaisia. Koulun historian
aikana on järjestetty 432 kurssia.
Ensimmäinen kesäkoulu loi raamit koko koulun myöhemmälle
toiminnalle. Siihen osallistui 176
oppilasta 20 eri maasta. Opettajia oli 16, heistä 10 ulkomailta. Jo
ensimmäisen koulun ulkomaiset
opettajat olivat tunnetuista opinahjoista, Indiana, Tempe, Pavia,
Al.I.Cuza, Lexington, Imperial
College, UMIST, Lund, Stockholm, Leningrad. Kursseja järjestettiin yhteensä 12, matematiikassa 6, fysiikassa 4 ja kemiassa
2. Itse opetin jo ensimmäisessä
koulussa kuten nykyinen rehtorimmekin. Oppilaiden kotikaupungeista muodostuu melko
vakuuttava luettelo, Grenoble, Issi, Uppsala, Umeå, Leningrad, Lyon,
Moskova, Tarto, Erlangen, Lindköping, Praha, Firenze, Kööpenhamina, Yaroslav, Pavia, Bukarest, Glasgow, Trieste, Orsay, Tallinna, Krakova, Budabest, Oslo, Merseburg, Darmstadt, Bonn, Halle, Tessaloniki,
Ljublana, Odense, Dossenheim, Warsova, Utrecht, Berliini, Lepzig,
Rooma, Sesto, Dresden, Kazan, Tukholma, Århus, Nurnberg ja Freiberg. Kun tähän lisätään muutama oppilas Amerikan mantereelta ja
yksi Vietnamista voi vain kuvitella kuinka kulttuurit kohtasivat opetustuntien päätyttyä. Järjestäjät oivalsivatkin heti alussa, että sosiaalinen
ohjelma on kohtaamisiin oikea foorumi, tulojuhla (vakiintui kaupungin
vastaanotoksi), risteily Päijänteellä, saunailtoja, retkeilyä ja jäähyväisillanvietto. Opiskelijoiden oma-aloitteiset illanvietot syntyivät itsestään.
Oppilaat ovat asuneet Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden
kesäksi tyhjilleen jättämissä asunnoissa pääasiassa Kortepohjassa.
Ensimmäisen koulun aikana asuntoihin kirjaimellisesti kannettiin huovat ja kattilat. Länsimaista tulleet oppilaat saivat asumiseen 350 mk:n
ja muut 700 mk:n apurahan. Tästä käytännöstä jatkossa luovuttiin. Ensimmäisen kesäkoulun budjetti oli 400 000 mk. Nykyisin budjetti on
kasvanut 100 – 150 k€:n suuruiseksi.
En osaa kuvitella pikkuiselle kaukana pohjoisessa sijaitsevalle
yliopistolle parempaa tunnetuksi tekemisen keinoa kuin tuoda lähes
7000 opiskelijaa kesäkouluun. Kautta koulun historian palaute on ollut kiittävä ja positiiviset vaikutteet ovat varmasti siirtyneet kotiyliopistojen käytävillä, sekä opiskelijatovereille että ohjaajille. Jyväskylän
yliopisto on saanut kesäkoulusta mittaamattoman arvokasta kansainvälistä näkyvyyttä ja vieläpä hyvin edullisesti. Olisi mielenkiintoista
tietää minkälaisiin tehtäviin kesäkoulun oppilaat ovat vuosien varrella

sijoittuneet. Merkittävä osa toimii mitä todennäköisimmin akateemisissa tehtävissä, parhaat professoreina, joita mm. Matti Mannisen ensimmäiseltä kurssilta on useita. Lähes 7000 henkilön jäljittäminen on
haastavaa, ehkä yritän sitä jollakin tasolla kesäkoulun 25-vuotisjuhlien kunniaksi.

How it all began?
In 1991, a group of professors got an idea to improve the international visibility of the University and they founded the International
Jyväskylä Summer School. Over twenty-three years, the Summer
School has offered 432 courses, which have been attended by 6801
students and 909 lecturers.
The first International Summer Semester (5.–30.8.1991) gathered 176 students from 20 different countries. The semester offered
12 courses in Physics, Mathematics and Chemistry. Teaching in the
courses was provided by 16 lecturers. Students were accommodated
in student apartments in Kortepohja. Foreign students got a scholarship of 350-700 Finnish marks. Students had to pay their travel costs
and living expenses, but accommodation was free of charge. This
practice was later abandoned. The total budget was 400 000 Finnish
marks. Today the budget is 100 000–150 000 €.
For a small university located so far north, it is hard to imagine
a better way to improve its international visibility than the personal
experiences of nearly 7000 visiting summer students. The feedback
received during the years indicates that the participants found the
Summer School beneficial, both, in professional terms, as well as in
creating new contacts and social interaction with colleagues.
Jouko Korppi-Tommola
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23. Jyväskylän kansainvälinen
kesäkoulu 7.–23.8.2013
Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu järjestettiin 23. kerran 7.–
23.8.2013 Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen ja
informaatioteknologian tiedekunnan toimesta. Kesäkoulu kokosi
408 opiskelijaa, jotka edustivat 42 eri kansalaisuutta.
Kesäkoulussa järjestettiin yhteensä 24 kurssia biologian, fysiikan,
kemian, ympäristötieteen, uusiutuvan energian, matematiikan, tilastotieteen sekä informaatioteknologian aloilta. Lisäksi koulussa oli
myös luonnontieteiden opettamiseen liittyvä kurssi opettajaopiskelijoille.
Kurssien opetuksesta vastasi 40 luennoitsijaa. Luennoitsijajoukkoon kuului jo ensimmäisessä Jyväskylän kansainvälisessä
kesäkoulussa mukana ollut, ja yksi kesäkoulun perustajajäsenistä,
kemian laitoksen professori Jouko Korppi-Tommola. Korppi-Tommolan innostus kansainvälisen kesäkoulun kehittäjänä on osaltaan
vaikuttanut siihen, että kesäkoulu on edelleen merkittävä nuorten
luonnontieteilijöiden ja informaatioteknologian taitajien kansainvälinen kohtauspaikka.
Suomalainen luonto ja kulttuuri olivat jälleen vahvasti mukana koulun vapaa-ajan ohjelmassa. Näistä mainittakoon retket Toivolan Vanhalle Pihalle ja Leivonmäen kansallispuistoon. Perinteiset
kesäkoulun avajaiset järjestettiin Jyväskylän kaupungin isännöiminä
kaupungin talolla ja kesäkoulun jäähyväisjuhlat Survon kartanossa.
Vuosittaiseen ohjelmaan kuului myös kaikille avoin yleisöluento
”Women in Science and Society”. Yleisöluennon jälkeen järjestettiin
paneelikeskustelu, johon mm. emeritarehtori Aino Sallinen osallistui.
Elina Leskinen
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The 23rd Jyväskylä
Summer School 7.–23.8.2013
The Faculty of Mathematics and Science and the Faculty of Information Technology from the University of Jyväskylä organized the
annual International Summer School 7.–23.8.2013. The 23rd Jyväskylä Summer School gathered hundreds of advanced students-, and
scientists of natural sciences and information technology from various countries.
In 2013, the Summer School offered 24 courses in the fields of biology, physics, chemistry, environmental science, renewable energies, mathematics, statistics, information systems, and cognitive
science. For the first time, the summer school organized a course for
the teachers “Using Language to Teach Science: Researching Classroom Communication and Developing Dialogic Approaches”.
Teaching in the courses was provided by 32 invited lecturers
and 8 lecturers from the University of Jyväskylä. This summer, one
of the founding members of the Summer School, Prof. Jouko Korppi-Tommola, organized once again a course in the Summer School.

Without the contribution and enthusiasm of Prof. Korppi-Tommola during these years, the Summer School would probably not be
such a significant international rendezvous of young scientists.
Students were offered a social program that brought out the
diversity of Finnish nature and culture. The Summer School offered possibilities to visit Toivola Old Courtyard and the nature trail to
Leivonmäki National Park. A traditional opening ceremony hosted
by the city of Jyväskylä was organized in the city hall. The social
program also included the annual public lecture “Women in Science
and Society”. This year, the lecture included also a panel discussion.
Elina Leskinen
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Yliopisto Siikakoskella 30 vuotta
Tämän vuoden toukokuun alussa juhlistimme ylpeänlupsakkaasti
Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusaseman kolmekymmenvuotista taivalta. Ylpeänlupsakas on hyvä sana kuvaamaan
tutkimusaseman, ”Piolookisen tai Myyräneuvolan” toimintaa
Konnevedellä. Ulospäin vaatimattomissa, kesämökkiarkkitehtuuria parhaimmillaan edustavissa tiloissa tehdään kansainvälistä
huippututkimusta ja täällä kokoontuu tutkijoita ympäri maapalloa.
Mutta yhteys ympäristöön ja kuntalaisiin on säilynyt lupsakkaana.
Siitä kertoo tapaus kaupan kassalla, kun oli levinnyt tieto, että tutkimusaseman uusi nuorekas keittiöhenkilökunta juhli kaksia häitä
menneenä kesänä. Kassajonossa takana oleva naishenkilö sanoi
”Minäkin haluan sinne biolookiselle töihin. Siellä pääsee naimisiin”.
Kolmekymmenvuotisjuhlia kunnioitti läsnäolollaan niin yliopiston
kuin kunnankin johto ja maamme tutkimusasemien ja yhteistyökumppanien edustajia. Kuitenkin, juhlatervehdyksien kohokohta oli
Pesiäissalmen armoitettu tarinankertoja, pitäjänneuvos Ahti Savolainen. Ensimäistä kertaa kuulin perusteellisen version prosessista,
miten tutkimusasema 1970- ja -80-lukujen taitteessa Konnevedelle
päätyi. Ahtin versio Konneveden kunnan kovasta työstä ja lobbausreissuista Helsinkiin Jyväskylän yliopiston biologisen tutkimusaseman saamisesta pitäjään oli varmaan niin lähellä oikeaa kuin se
voi olla. Ensin oli yliopiston herroille näytetty Kellaankosken vanha
koulu. Ei kelvannut. Matka oli jatkunut kohti Siikakoskea, jossa kaiketi kunnalla oli maanostomahdollisuus vai oliko jo ostettu, en tiedä,
kosken kynnäällä olevaan viidenhehtaarin pientilaan. Tutkimusaseman paikan kartoitusryhmän autojen pysähdyttyä Siikakosken sillan
jälkeen kuului ihastunut huokaus kuin yhdestä suusta ”Tässä se on”.
Näin syntyi 30 vuotta sitten Keski-Suomen lääniin toinen yliopistopaikkakunta, Konnevesi.
Maamme yliopistollisten tutkimusasemien kuopuksen vaiheet voidaan jakaa seuraavasti: Opetuksen kehittyminen ja modernin ekologisen tutkimuksen alku 1980-luvulla, ekologisen tutkimuksen nousu johtavaksi tieteenalaksi ja kilpaillun rahoituksen
voimakas kasvu 1990-luvulla, sekä toiminnan kansainvälistyminen
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ja tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen vakauttaminen 2000-luvulla.
Konneveden tutkimusasemalla on ollut merkittävä asema kolmen
tutkimuksen huippuyksikön saamiseen Jyväskylän yliopiston bio- ja
ympäristötieteen laitokseen. Suomen Akatemian huippuyksikköjen
arviointiryhmä kiinnitti Konneveden vierailullaan huomiota siihen,
kuinka primitiivis-innovatiivisilla tutkimustekniikoilla nuoret innokkaat tutkijat ovat saavuttaneet kansainvälisen tutkimuksen terävimmän kärjen. Konneveden tutkimusasema on kuuluisa kokeellisesta
evoluutio- ja käyttäytymisekologian alan tutkimuksestaan niin nisäkkäillä, linnuilla, selkärangattomilla kuin kaloillakin. Tässä yhteydessä pitää välttämättä mainita 2012 edesmennyt akatemiaprofessori
Rauno Alatalo, joka toi Konnevedelle paitsi oppilaitaan ja tutkimusresursseja, niin ennen kaikkea modernin, hypoteeseja testaavan
ekologisen tutkimusotteen. Raunon ja hänen tutkimusryhmänsä kirjosieppo- ja tiaispönttöjä saattaa vieläkin löytyä ympäri Konneveden
metsiä.
Tutkimusaseman enimmäistä 25 vuotta luotsasi Viitalan
Jussi omalla leppoisalla tyylillään. Jussin, vanhan isännän entisenä
pehtoorina, nykyisenä isäntänä olen pyrkinyt jatkamaan samalla linjalla.
Suomessa on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen biologisten tutkimusasemien verkosto. Verkoston merkitys tulee varmasti
kasvamaan, ei pelkästään nykyisenlaisessa kokeellisessa tutkimuksessa, vaan ympäristön- ja ilmastonmuutoksen vaikutusten pitkäaikaisessa seurannassa. Järviluonnon pitkäaikaisseurannan osana
ankkuroitiin 2013 kesällä Konnevesi-järven Näreselälle ”Matti-tutkimuslautta” neitseelliseen Etelä-Konneveden kansallispuiston ympäristöön edelleen aktiivisen Jyväsjärven ”Aino-lautan” työn täydentäjäksi. Monet ovat löytävinään tutkimuslauttojen nimistä Jyväskylän
yliopiston edellisen ja nykyisen rehtorin nimet. Saattaa olla näin, tai
sitten ei, mutta molemmat ovat merkittävästi tukeneet yliopiston hyvälaatuisen etäpesäkkeen kehittymistä ja kasvamista Siikakoskella.
Hannu Ylönen
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Nanoscience Center (NSC)
prepares to celebrate its 10th
anniversary in 2014
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The history of cross-disciplinary nanoscience research in University of Jyväskylä dates back to late 1990’s when research groups in
Departments of Physics, Chemistry and Biology and Environmental
Sciences joint efforts in order to create a shared research facility.
This effort culminated in the fall of 2004 to the inauguration of the
NSC building. The building and initial equipment in laboratories
were funded mostly by the University, by local industry support
and from the EU Regional Development funds. In later years, major equipment has been updated mostly via special infrastructure
funding programs by the Academy of Finland and by the University.
From the very start, it was clear that the NSC was to be created as a
shared research facility, integrated to the supporting Departments,
not as a new isolated “nanoscience department”. As such, the administrative load in NSC is kept to the minimum, and all the research
groups are associated with their home Departments. Today, NSC
hosts about 150 researchers and has established itself as a unique
nanoscience research environment in Finland, having infrastructure
and expertise in a wide spectrum of topics in the areas of biological
nanostructures, organic nanochemistry, spectroscopy of nanostructures, experimental and theoretical nanophysics and computational nanoscience. The NSC has had a leading role in Finland in the
nanoscience education, with BSc and international MSc programs
established several years ago, and as the coordinator of the national graduate school in nanoscience (NGS-NANO), funded originally
by the Academy of Finland. Several successful spin-off companies
have been initiated and the most-known product developed at the
NSC is the composite nanoepoxy material containing carbon nanotubes, the so-called “Hybtonite”. It is used nowadays widely in
sporting equipment, in blades of the wind turbines and in marine
paint (http://en.wikipedia.org/wiki/Hybtonite).
The scientific output in the form of international peer-reviewed publications has steadily increased and is currently about
100 per year. The annual citation count to papers published from the
NSC reached 2000 for the first time in 2011 (Figure 1). In 2013, collaborations of NSC researchers with international teams produced
3 articles in the topmost general science journals, in research areas
ranging from modeling of growth of organs to development of new
structure determination methods in nanochemistry to characterization of novel nanoparticles (1-3). As an internal collaboration, a new
method for tracking viruses with specially engineered gold nanoparticles was developed (4).
Since 2004, the NSC has organized a two-day cross-disciplinary, annual international meeting ”Nanoscience Days” every fall.
Around 200 scientists from physics, chemistry and biology, among
them about 50 students of the NGS-NANO graduate school, gathered to Jyväskylä for the 10th Nanoscience Days and the NGS-NANO annual meeting 23-25.10.2013. Among the plenary speakers
was Sir J. Fraser Stoddart (Nothwestern University, US) who was
also one of the speakers of the first Nanoscience Days event in the
fall of 2004 that also then served as the Inaugural Symposium of the
NSC facility. He is a world-renowned authority on organic supramolecular chemistry and novel molecular materials, and in the talk he
gave a perspective on the development of ideas and research in organic nanochemistry, which could at some day lead to body-friendly

(edible) crystalline organic materials made out of substances in the
food. These porous materials can be made cheaply and could perhaps be used as carriers of targeted drug molecules in our body, for
sequestration of carbon dioxide from atmosphere, or for a multitude
of other potential applications.
This year NSC will celebrate its 10th anniversary during the
11th Nanoscience Days event November 20-21, 2014. A chronicle
book on the early phases of formation of the research center and
the research carried out at NSC will be published during the event.
(1) A.E. Shyer, T. Tallinen, N.L. Nerurkar, Z.Y. Wei, E.S. Gil, D:L. Kaplan,
C.J. Tabin and L. Mahadevan, “Villification: How the Gut Gets Its
Villi”, Science 342, 212 (2013).
(2) Y. Inokuma, S. Yoshioka, J. Ariyoshi, T. Arai, Y. Hirota, K. Takada,
S. Matsunaga, K. Rissanen and M. Fujita, “X-ray analysis on the
nanogram to microgram scale using porous complexes”, Nature
495, 461 (2013).
(3) H.Yang, Y. Wang, H. Huang, L. Gell, L. Lehtovaara, S. Malola, H.
Häkkinen and N. Zheng, “All-thiol-stabilized Ag44 and Au12Ag32
nanoparticles with single-crystal structures”, Nature Communications 4, 2422 (2013).
(4) V. Marjomäki, T. Lahtinen, M. Martikainen, J. Koivisto, S. Malola, K.
Salorinne, M. Pettersson and H. Häkkinen, ”Site-specific targeting of enterovirus capsid by functionalized monodisperse gold
nanoclusters”, Proc. Natl. Acad. Sci. USA (2014), www.pnas.org/
cgi/doi/10.1073/pnas.1310973111.

Hannu Häkkinen, NSC Scientific Director

Figure 1. Left: Annual number of publications with “Nanoscience Center” and “University of Jyväskylä” in the address lines. The
total number of publications is about 820. Right: Annual number of citations to papers published in NSC. The most cited paper
has about 350 citations. The “h-index” of NSC is currently 46. Data taken from ISI Web of Science 1/2014. (Keywords: NANOSCI
AND UNIV JYVASKYLA).

Figure 2. Sir J. Fraser Stoddart giving a plenary lecture in the Nanoscience Days 2013.
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Nanopalva –

UUSI INFRASTRUKTUURI TUKEE
YRITYSYHTEISTYÖTÄ JA AVAA UUSIA
TUTKIMUSMAHDOLLISUUKSIA

Vuoden 2012 lopulla alkaneen NANOPALVA-projektin osalta vuosi 2013 oli hyvin aktiivinen. Silloin hankittiin atomikerroskasvatus- (Atomic layer deposition, ALD) ja 3D-litografialaitteistot sekä
saatiin käynnistettyä nanoantureiden ja -hybridien kehitysympäristöön liittyvät laitehankinnat. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen
Liitto EU:n aluekehitysrahastosta, Jyväskylän yliopisto ja pääosin
keskisuomalaiset yritykset. Hanke päättyy suunnitelman mukaan
kesäkuussa 2014. NANOPALVAn kokonaisbudjetti on yli 1,3 miljoonaa euroa.
Projektin suurin laitehankinta Beneq TFS 200 ALD-kasvatuslaitteisto otettiin käyttöön lokakuussa. Hankittu laite mahdollistaa monipuoliset kasvatukset 200 mm halkaisijaltaan olevista piikiekoista
aina vaikkapa kokonaiseen katalysaattorielementtiin asti, kunhan
vain pinnoitettava kappale on korkeintaan 10 cm korkea. Laitteistolla
voi myös tehdä plasma-avusteista ALD-kasvatusta.
ALD-laitteella on jo käytössä testattuna Al2O3-, ZnO-, TiO2ja TiN-prosessit, ja ensimmäiset yritykselle tehtävät koekasvatukset on jo aikataulutettu. Ensimmäiset laitteella tehtävät tutkimukset
liittyvät polymeerien pinnoittamiseen UV-aktiivisilla ohutkalvoilla,
matalan lämpötilan Al2O3-kalvojen mekaanisiin ominaisuuksiin sekä
suprajohtavien kalvojen kasvatukseen. Laitteella on myös pinnoitettu huokoisia mikrokanavarakenteita, joita on tarkoituksena käyttää
elektronimonistimina. Vuoden 2014 aikana aloitetaan myös biomimeettisten kalvojen kasvatus ja tutkimus.
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Kuva 1: ALD-laitteen käyttökoulutusta NSC:n puhdastilassa.

Toinen keskeinen viime vuonna käyttöön otettu laite on
tarkasti fokusoidun lasersäteen aikaansaamaan viritykseen perustuva 3D-litografialaitteisto, jolla pystytään pelkän tason sijaan valmistamaan myös kolmiulotteisia rakenteita erilaisista polymeereistä.
Pienimmät yksityiskohdat voivat olla jopa 100 nm:n kokoisia. Yhdistämällä 3D-litografia ja ALD-teknologia olemme valmistamassa
monimutkaisia kolmiulotteisia rakenteita myös monista muista eristävistä, johtavista ja jopa suprajohtavista materiaaleista. Vastaavaa
laitetta ei löydy vielä mistään muualta Suomesta.
Nanoantureiden ja -hybridien kehitysympäristön yksityiskohtaisempi suunnittelu ja laitehankinta käynnistettiin vuoden 2013
aikana. Lopullinen hankinta koostuu kahdesta osasta eli olosuhdekaapista, jolla mittausolosuhteita kuten esimerkiksi lämpötilaa,
kosteutta ja kaasuympäristöä voidaan säätää sekä kryogeenisestä
mittausasemasta, johon olosuhdekaapin olosuhteet siirretään tehokkaasti erityisen lisäosan avulla. Mittausasemassa on hyvän häiriösuojauksen lisäksi jäähdytin, jonka lämpötila-alue ulottuu aina alas
10 Kelviniin asti, sekä eri tarkoituksiin soveltuvia, erityisesti sähköisiä
mittapäitä, joita voidaan ohjata jopa alle mikrometrin tarkkuudella
tutkittaviin rakenteisiin.
Kyseisellä laitteistolla voidaan tukea yritysten tuotekehitysprosesseja erityisesti sellaisissa mittauksissa, joita yritys ei itse pysty
tekemään tai joita ei Suomessa ole saatavilla. Tällä hetkellä alkamassa on hiilinanoputkien sähkönjohtavuuteen perustuvien biosensorien kehittäminen yhdessä jyväskyläläisen yrityksen kanssa sekä
DNA:n tunnistamiseen pohjautuvien anturien kansainvälinen kehi-

tystyö. Mittauskammio erilaisine olosuhteineen on myös hyödyllinen
ALD-kalvojen testausympäristönä.
Laboratoriotutkimukset kliinisen ultraäänidiagnostiikkalaitteen prototyypin kehittämiseksi etenevät suunnitelman mukaisesti.
Numeeriset simulaatiot jonoultraäänilähettimen geometrian optimoimiseksi ovat pääosin valmiina. Simulaatioiden pohjalta on kehitetty fotoakustinen ultraäänilähetin, joka koostuu laserdiodijonosta
ja optisesta kuitupäästä. Vastaanottimena käytetään perinteellistä
kontaktiultraäänianturia. Lisäksi myös ultraäänen kontaktitonta optista vastaanottoa on kokeiltu. Mittausmenetelmän toimivuus on
osoitettu luufantomeilla, joissa on pehmytkudosta mallintava elastomeerikuorrute.
Timo Sajavaara

Kuva 2: Pyyhkäisyelektronimikroskoopilla otettu kuva Kiihdytinlaboratorion syklotronilla säteilytetystä polymeerikalvosta, josta ionien kulkemat radat on etsattu rei’iksi. Lopuksi koko rakenne on
pinnoitettu ensin ALD:n avulla Al2O3- ja sen jälkeen TiO2-kalvolla.

Kuva 3. Nanoantureiden ja -hybridien kehitysympäristön mittausasema (vasemmalla) ja olosuhdekaappi (oikealla). Mittausasema sijoitetaan häiriösuojattuun huoneeseen ja laitteet yhdistetään toisiinsa putkilla, jotta olosuhdekammion ilmasto-olosuhteet saadaan siirrettyä
mittausasemaan.
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Lentävä lähtö
yliopisto-opiskeluun
Tänä päivänä olen kolmannen vuoden fysiikan opiskelija. Muistan vielä elävästi sen hetken, kun sain tiedon siitä, että minut on
hyväksytty opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon. Kiljuntani kuului
varmaan naapuripitäjään asti, hypin tasajalkaa ja halasin jokaista
vastaantulevaa.
Pian sainkin postin mukana kotiini alustavan Lentävän lähdön, eli
laitoksemme kahden viikon intensiivikurssin aikataulun. Lentävän
lähdön tarkoitukseksena oli, ja on edelleen, auttaa opiskelija yliopisto-opiskelun alkuun sekä tutustuttaa opiskelijat sekä toisiinsa että
laitoksella toimivaan tutkimukseen. Katselin parin viikon aikataulua
hyvin kiinnostuneena, enkä olisi malttanut odottaa syyskuun alkuun.
Omasta Lentävästä lähdöstäni jäi todella hyvä mieli. Vaikka päivät
olivat pitkiä, niin kaikki oli sen arvoista. Sen aikana sain paljon kavereita, ja nämä samat ihmiset muodostavat vielä kolmantenakin
opiskeluvuonna tiiviin kaveriporukan. Opiskeluasiat lähtivät hyvin
kuntoon, ja mieleen jäi paljon laitoksen toiminnastakin. Kahden
viikon aikana tietoähkyä sai potea, mutta kaikki tarpeellinen tieto
tuli perille. Infotilaisuuksia oli sen verran paljon, etten mitenkään
pystynyt muistamaan yksittäisiä nippelitietoja vaan oli keskityttävä
siihen, mistä saan lisätietoa mihinkin asiaan liittyen, kun sitä joskus
tarvitsen.

Olen saanut kunnian olla mukana Lentävässä lähdössä vielä
kahtena seuraavanakin vuonna. Hain tutoriksi, sillä halusin ehdottomasti olla mukana tässä intensiivikurssin järjestämisessä, koska koin
sen itse hyvin tärkeäksi. Sinä aikana, jolloin olen itse osallistunut
Lentävän lähdön järjestämiseen, ovat tutorit yhdessä fysiikan laitoksen henkilökunnan kanssa koonneet tämän intensiivikurssin aikataulun. Mielestäni on todella hienoa, että opiskelijoiden halutaan
olevan näin paljon mukana suunnittelussa. Tutorinakin on helpompi
asettua siihen omaan rooliin, kun on alusta asti ollut muovaamassa
aikataulusta toimivaa kokonaisuutta ja tietää tasan tarkkaan, mitä
tuleman pitää. Aikatauluun liittyviin asioihin saadaan useampi erilainen näkökulma, kun suunnitteluryhmässä on erilaisia ihmisiä erilaisista lähtökohdista.
Lentävän lähdön päivät koostuvat opintoihin ja opiskeluun
johdattelemisesta, laitoksen toiminnan esittelystä, ja ensimmäiset
kurssitkin käynnistyvät samaan aikaan. Lähes jokaisella päivällä on
oma teemansa fysiikan opettamisesta fysiikan tutkimusalojen esittelyyn. Tutorryhmittäin käydään läpi aihealueen tehtäviä, oikeat vastaukset ja keskustellaan opinnoista: mitä kurssit sisältävät ja kuinka
paljon niitä tulee ottaa. Ryhmissä keskustellaan myös muun muassa
opiskelijoiden oikeuksista, vastuista ja yliopistossa vaikuttamisesta.
Tutorin rooli on iso, hän on uuden opiskelijan ensimmäinen
kontakti laitoksella. Tutoreilta saa kaiken tarvittavan tiedon asunnon hankkimisesta opintopisteisiin. Uusilla opiskelijoilla on yleensä
hyvät perustiedot asunnon etsimisestä ja opintotuen hakemisesta,
mutta kaikki eivät ole ottaneet asioista selvää etukäteen. Opintopistejärjestelmä ja opiskeleminen eroavat lukiossa totutusta systeemistä, opiskelijalla on vastuuta enemmän ja opinnot ovat itsenäisempiä.
Laskuharjoitukset, luennot ja laboratoriotyöt ovat ensimmäisenä
päivänä uusille opiskelijoille vielä vain sanoja, joiden sisältö on vielä
häilyvä, mutta selviää pian.
Tutorit ja laitoksemme omaopettajat auttavat opiskelijat ensimmäisille kursseille ja opintosuunnitelman rakentamisessa. Vaikka
näissä asioissa uusia opiskelijoita onkin ohjattava opintojen alussa,
on jokaisen opiskelijan oma ”opintopolku” ainutlaatuinen. Hänen
omat kiinnostuksen kohteensa pitkälti määrittävät opintojen sisällön. Suunnitelmat ehtivät muuttua viiden yliopistovuoden aikana
monta kertaa, mutta on helpompi jatkaa eteenpäin, kun käytössä on
jonkinlainen toimiva runko sille, mitä opinnoiltaan haluaa. Kahden
ensimmäisen viikon aikana on lentävän lähdön lisäksi paljon muutakin ohjelmaa, ja päivät venyvät pitkiksi. Esimerkiksi ylioppilaskunta
ja opiskelijajärjestöt järjestävät vapaaehtoista illanvietto-ohjelmaa.
Lopulta opiskelijaelämän alun kannalta olennaiset asiat tulevat kerrotuksi uusille opiskelijoille. Kahden viikon tiukan ohjelman jälkeen
mieli onkin kypsynyt normaalin opiskelun aloittamiseen ja opiskelijat
voivatkin itse lähteä ottamaan selvää, mitä tämä uusi jakso elämässä
pitää sisällään.
Tiia Nevalainen
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Valmennusta työelämään
Yliopiston tavoitteena on vahvistaa koulutuksen työelämärelevanssia. Yliopistosta valmistuville tämä tarkoittaa monipuolisia
työelämävalmiuksia ja hyviä työllistymismahdollisuuksia. Työelämävalmiuksia pyritään vahvistamaan tunnistamalla työllistymistä
hankaloittavia tekijöitä ja poistamalla ne. Työllistymistä voi vaikeuttaa esimerkiksi työelämänäkökulman puute opintojen suunnittelussa, heikko työelämätietous, työkokemuksen puute tai kapea-alaisuus, puutteelliset työnhakuvalmiudet ja kyky tuotteistaa
omaa osaamistaan.
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden työelämävalmiuksia on pyritty parantamaan monin eri tavoin. Näistä yhtenä esimerkkinä ovat työelämään orientoivat kurssit, joilla käydään
läpi ja harjoitellaan työnhakua, työelämässä tarvittavia taitoja sekä
niiden tunnistamista ja esille tuomista. Kursseilla tutustutaan alan
työpaikkoihin tekemällä yritysvierailuja ja kuulemalla yritysvieraita.
Vuonna 2013 toteutettiin myös tiedekunnan yhteinen työelämätapahtuma, jonne kutsuttiin puhujia kertomaan työnhausta ja työelämän odotuksista sekä yrityksiä kertomaan millaista osaamista ne
tarvitsevat ja millaisia työ- ja harjoittelumahdollisuuksia ne voivat
opiskelijoille tarjota.
Työharjoittelu on hyvä mahdollisuus hankkia opiskeltavan
alan työkokemusta. Laitokset tukevat opiskelijoiden harjoittelua
tutkimuslaitoksissa, yrityksissä tai laitosten tutkimusryhmissä. Vuosittain harjoittelutukea tiedekunnassa saa yhteensä lähes 100 opiskelijaa, minkä lisäksi osa opiskelijoista hankkii harjoittelupaikan
ja rahoituksen itse. Tyypillisiä harjoittelupaikkoja ovat esimerkiksi
SYKE, sektoritutkimuslaitokset, Tilastokeskus, kunnat (esim. ympäristötoimi), sairaanhoitopiirit, alan yritykset, kuten Moventas, Vaisala
tai CPKelco. Harjoittelun voi tehdä myös ulkomailla, esimerkiksi fysiikan opiskelijoista muutama on vuosittain harjoittelussa CERNissä.
Usein työharjoitteluun pyritään liittämään opinnäytetyö, jonka opiskelija voi tehdä harjoittelupaikan tarjoamasta aiheesta ja ainakin

osittain harjoittelun aikana. Työelämän tarpeista tehty opinnäytetyö
on myös monissa tapauksissa johtanut myöhemmin työllistymiseen.
Harjoittelu ei ole vain tutustumista työpaikkaan, vaan tilaisuus pohtia
työssä tarvittavia taitoja ja oppimistaan sekä maisterin koulutuksen
saaneiden työtehtäviä ja vastuita työpaikassa. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti. Kemian laitoksella kokeiltiin lisäksi vertaisryhmää,
jossa opiskelijat jakoivat kokemuksiaan työpaikoista ja mahdollisuuksista ja saivat siten käsityksen useammasta harjoittelupaikasta.
Opiskelijat pitivät arvokkaana yhteistä pohdintaa työssä tarvittavista
taidoista sekä omista vahvuuksista ja niiden kehittämistarpeista työelämää silmälläpitäen.
Parhaimmillaan työelämäopinnot linkittyvät muihin opintoihin
ja opintojen suunnitteluun. Tätä auttaa, jos myös opetushenkilökunnalla on käsitys yliopiston ulkopuolisen työelämän tarpeista. Tällaista palautetta saadaan mm. alumneilta, tekemällä yritysvierailuja ja
kutsumalla luentokursseille asiantuntijoita puhumaan erikoisosaamisestaan ja työelämän odotuksista.
Monet työelämässä tarvittavista taidoista kehittyvät matemaattisia aineita ja luonnontieteitä opiskeltaessa. Esimerkiksi ratkaistaessa laskuharjoituksia kavereiden kanssa kehittyvät niin ongelmanratkaisu- kuin ryhmätyötaidot ja laboratoriotyöselostuksia
kirjoittaessa raportointitaidot. Usein työelämävalmennuksessa kyse
on siitä, että nämä työtavat sanallistetaan ja tehdään näkyviksi, ja
helpotetaan sitä kautta oman osaamisen hahmottamista. Näitä keinoja edelleen kehittäen ja olemalla avoimia uusille ideoille tiedekunta pyrkii koulutukseen, joka entistä paremmin edistää opiskelijoiden integroitumista työmarkkinoille.
Viivi Aumanen
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Työelämä on joukkuelaji
Onneksi olkoon teille tuoreille
maistereille!
Miltä nyt tuntuu? Toivottavasti koette onnistumisen tunteita. Yliopistokoulutus on antanut teille tiedon lisäksi ongelmanratkaisutaitoja,
tiedonhakutaitoja, raportointitaitoja. Te olette saaneet hyvän alun
asiantuntijaverkostoonne.

Mitä seuraavaksi? Töihin vai
jatkamaan opintoja?
Rinnastan tässä työelämän organisaation (urheilu)joukkueen suoritukseen. Te tulette toimimaan erilaisissa tehtävissä tulevassa
joukkueessanne: asiantuntijoina erilaisissa joukkueissa ja erilaisilla pelaajapaikoilla. Esimiehinä te johdatte erikokoisia joukkueita,
jotka koostuvat hyvin erilaisista pelaajista. Projektivastaavina teillä
on johdettavana pelaajia, jotka on koottu yhteen tiettyä tehtävää ja
tavoitetta varten. Te voitte toimia pelaavan joukkueen johtajana tai
valmentajana tai te voitte vastata joukkueenne taloudellisesta menestyksestä.
Itse sain Jyväskylän yliopistosta kaksi tutkintoa, mutta hyvin
pian työelämässä oli selvää, että osaamista oli syytä hankkia lisää
ja itsellä oli halukkuutta myös sitä hakea. Johtamisen osaaminen
ei taatusti mene hukkaan, johdittepa sitten itseänne, projektia tai
joukkuetta - siis organisaatiota, jossa teillä on alaisia. Talousasioiden opiskelu kannattaa ehdottomasti: kustannuslaskentaa, tarjouslaskentaa, yrityksen taloudellisten tunnuslukujen ymmärtämistä.
Vastaan tulee monelle myös oman asiantuntijuuden kehittäminen
edelleen tai sen syventäminen. Opiskelu jatkuu.

Mitä tavoitella tulevaisuudessa?
Tunnistakaa ja tuntekaa itsenne, millaisessa tehtävässä te koette
olevanne omimmillanne. Vai voisiko sanoa onnellisia? Voiko kokea,
olettaa tai odottaa työn tekevän onnelliseksi? Mielestäni vastaus
on kyllä, niin voi ja tulee olla. Te vietätte noin 8 tuntia päivästänne
töissä, varsin todennäköisesti ne virkeimmät vuorokauden tuntinne.
Työn on siis syytä vastata sisällöltään toivomuksianne ja odotuk-

sianne. Onnellisuus on tavoittelemisen arvoista. Onnistuminen tavoitteen saavuttamisessa tekee onnelliseksi. Olethan itse asettanut
tai ollut mukana asettamassa tavoitetta tai ainakin sitoutunut asetettuun tavoitteeseen. Suomen 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue
voitti MM-kultaa joukkueena, saavutti asetetun tavoitteen joukkueena. Kaikki pelaajat olivat varmasti onnellisia voitosta.
Asetetun tavoitteen saavuttamista, onnistumista, kannattaa
juhlia ja siten kiittää joukkuetta ja itseänne. Siten samalla myös henkisellä tasolla päätetään yksi projekti tai pitkän projektin osaprojekti.
Tilanne nollataan ja samalla valmistaudutaan suuntaamaan katse
eteenpäin seuraavaan tavoitteeseen. Millä lailla voittoa juhlitaan
työelämässä? Julkisella tai kahden keskenkin aidosti sanotulla kiitoksella on voimakas vaikutus, joka kovin monesti unohtuu meiltä
kaikilta. Kakut ja kahvit joukkueelle samassa yhteydessä on vielä
parempi. Käytössä on myös rahallisia tulospalkkioita, mutta ilman
henkilökohtaista kiitosta ne menettävät osan voimastaan.
Työelämän joukkueenne voittoja, pieniäkin välivoittoja,
kannattaa juhlistaa ja tavoitteensa saavuttanutta joukkuetta kiittää.
Tämä on tulevaisuutta ajatellen valtava voimavara. Sitoutuminen
joukkueen tavoitteisiin ja yhteishenki on komealla tasolla – se ei voi
olla näkymättä positiivisesti suorituksissa ja yhteishengessä myös
jatkossa.
Mitä jos voitto ei tulekaan, mitäs sitten? Suunnatkaa katseenne aina eteenpäin älkääkä jääkö murehtimaan hetkellistä häviötä.
Häviöstä kannattaa toki ottaa opiksi, mutta liika asian märehtiminen
ei taatusti tee onnelliseksi, päinvastoin.
Jossakin vaiheessa menneisyydessä jokainen teistä asetti
tavoitteekseen opiskella ja valmistua maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Nyt se tavoite on saavutettu. Voitto tuli, on taatusti juhlan paikka. Onneksi olkoon teille! Ja onnea tuleviin seikkailuihinne valitsemissanne joukkueissa!
Juha Parkkinen
Juha Parkkinen valmistui filosofian maisteriksi vuonna 1994 ja filosofian lisensiaatiksi vuonna 1996 pääaineenaan epäorgaaninen
ja analyyttinen kemia. Nykyisin hän työskentelee Norilsk Nickel
Harjavalta Oy:ssä laboratorio- ja laatupäällikkönä.
Vuonna 2013 matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta valmistui
yhteensä 184 filosofian maisteria. Heitä
juhlittiin tiedekunnan
järjestämissä publiikeissa, valmistujaisjuhlissa, kesäkuussa
2013 ja tammikuussa
2014. Lämminhenkisiin publiikkeihin
osallistui yhteensä
reilu neljäsosa valmistuneista.
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Kampuskirjastojen uudet
aukioloajat helpottavat
ajankäytön suunnittelua
Ylistön kirjaston aukioloajat laajentuivat viime syksynä entisestään,
kun kirjaston aamupäivystystoiminta aloitti toimintansa. Opiskelijavoimin toteutettava kirjastopäivystys kattaa nyt aamun kaksi ensimmäistä ja illan kaksi viimeistä tuntia niin, että kirjasto avautuu tiistaista torstaihin jo kello 8 ja sulkeutuu vasta kello 18. Aukioloajoissa on
huomioitu käyttäjien tarpeet, ja näin ollen aamupäivystystä ei järjestetä maanantaisin, eikä iltapäivystystä perjantaisin.
Vuoden alussa toteutetussa käyttäjäkyselyssä vastaajat antoivat suuren arvon uusille aukioloajoille. - Aamuisin ei joudu enää
odottamaan aukeamista ja iltaisin ei joudu lukemaan käytävillä, kiittelee eräs vastaajista. Myös useat muut opiskelijat ovat kokeneet
aukioloaikojen helpottavan elämää. - Nyt ehtii käydä kirjastolla joustavammin kurssien luentoajoista riippumatta.

Kiitosten lisäksi käyttäjäkysely toi esiin myös toiveita kirjaston kehittämisestä. Suosituimmiksi toiveiksi nousivat aukioloaikojen
pidentäminen illasta sekä uusien tietokoneiden saaminen käyttöön.
Kokonaisuutena Ylistön kirjasto kuitenkin toimii hienosti. - Tämä on
paljon mukavampi kirjasto kuin yliopiston pääkirjasto, joten olen
mieluummin täällä. Hommia on mukava tulla tekemään aikaisin ja
joskus voi mennä myöhäänkin.
Itse aamupäivystystä hoitaneina olemme vakuuttuneita uusien aukioloaikojen tarpeellisuudesta. On ollut mukavaa huomata,
kuinka kirjastossa on ollut heti aamusta alkaen vahvaa tekemisen
meininkiä, kun pöydät ja tietokoneet ovat täyttyneet töitä tekevistä opiskelijoista. Aamun aukioloajat ovat ilahduttavasti hyödyttäneet myös aulassa työskenteleviä laskuharjoitusten laskijoita, jotka
ovat voineet käydä hakemissa kirjastosta tarvitsemiaan käsikirjoja.
Hyvien opiskelupuitteiden luominen ja niistä huolehtiminen onkin
mielestäni konkreettinen esimerkki opiskelijoiden suuresta arvostuksesta matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
Pyry Mäkelä, Kaisa Mustonen, Teemu Halttunen
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Tiedekunnalla takana hyvä
toimintavuosi
Tiedekunnan tutkimustoiminta oli jälleen kerran hyvin aktiivista ja
epäilemättä myös tuloksellista, vaikka tätä kirjoitettaessa ei olekaan käytettävissä tarkkoja tietoja julkaisumääristä. Myös kansainvälinen tutkijavaihto oli puolin ja toisin vilkasta. Tiedekuntaan
saatiin myös uusia FiDiPro-professoreita, ERC-tutkijoita ja tutkimuksen huippuyksikköjä, joiden turvin voitiin käynnistää useita
uusia tutkimushankkeita. Maisterin tutkintoja suoritettiin vuoden
aikana 184 ja tohtorin tutkintoja 41, mitä voidaan sitäkin pitää hyvänä saavutuksena.

Vakaa talous
Tiedekunnan ”liikevaihto” kasvoi edellisestä vuodesta 2,1 % ja oli
47,9 milj. euroa. Valtionavustuksen määrä pysyi lähes ennallaan
(28,5 milj. €) kustannustason noususta huolimatta. Täydentävä rahoitus (kilpailtava tutkimusrahoitus) kasvoi sen sijaan 4,3 %, 18,5
milj. eurosta 19,3 milj. euroon, mitä on pidettävä erinomaisena saavutuksena. Samalla täydentävän rahoituksen suhteellinen osuus
tiedekunnan koko rahoituksesta kasvoi 40,3 prosenttiin ylittäen
ensimmäisen kerran lähes maagisena pidetyn 40 prosentin rajan.
Henkilöstömenojen suhteellinen osuus oli 61 prosenttia ja kiinteistömenojen osuus 16 prosenttia kokonaismenoista. Tiukka menokuri
kohdistui sekä henkilöstömenoihin että toimintamenoihin. Yhtäältä
säästötoimien ja toisaalta kilpaillun rahoituksen kasvun ansiosta talous pysyi niukasti plussan puolella. Valtiontalouden säästötoimien
vuoksi valtionavustusten määrän ei odoteta kasvavan lähivuosina.
Kustannustason noustessa kaikesta huolimatta säästötoimia joudutaan jatkamaan. Näkymät kilpailtavan tutkimusrahoituksen suhteen
ovat sen sijaan hyvät. Kilpailu tutkimusrahoituksesta kiristyy, mutta
tiedekunnan kilpailukyky on hyvien tutkijoiden ja infrastruktuurien
vuoksi erinomaisessa kunnossa myös kansainvälisen rahoituksen
suhteen.

Uutta henkilökuntaa rekrytoitiin
aktiivisesti
Vuoden aikana jatkettiin uuden henkilökunnan rekrytointia tutkijanuran eri vaiheisiin tutkijatohtoreista professoreihin. Useita professoreita ja myös muuta henkilökuntaa jäi samaan aikaan eläkkeelle.
Tavoitteena on ollut ja on henkilöstörakenne, jossa professoria kohti
on kaksi yliopistonlehtoria tai senioritutkijaa, neljä tohtorikoulutettavaa ja noin puolitoista henkeä teknistä henkilökuntaa. Tähän tavoitteeseen on päästy. Kaikkiin avoimiin tehtäviin on ollut erittäin paljon kiinnostusta ja hakijoita ulkomaita myöten. Uusien rekrytointien
myötä tiedekunnan henkilöstö on entistä kansainvälisempi.

Tutkimusinfrastruktuurien
varustaminen jatkui
Kokeellisen tutkimuksen infrastruktuurien varustamista jatkettiin
Suomen Akatemialta, yliopistolta, EU:lta ja yrityksiltä saaduilla varoilla. MARA-, IGISOL- ja ACC-laitteistojen rakentaminen kiihdytinlaboratorioon jatkui. Nanotiedekeskuksessa jatkettiin 3D-litografia- ja
ALD-laitteistojen hankintoja ja käynnistettiin konfokaalimikroskoopin hankinta. Näiden ja jo aiemmin tehtyjen laiteinvestointien vuoksi
tiedekunnan laitekanta on kohtuullisen hyvässä kunnossa taloudellisen liikkumavaran kaventuessa. Laitekantaa on silti uusittava ja
uusia tutkimuslaitteita on hankittava myös tulevaisuudessa. Kiihdytinlaboratorio sai loppuvuodesta Akatemian FIRI-rahoituksen uuden
suprajohtavaan tekniikkaan perustuvan ECR-ionilähteen kehittämiseen. Edellytykset infrastruktuurien ylläpitämiseen ja varustamiseen
ovat jatkossakin hyvät, jos ja kun kilpailukyvystä huolehditaan. Se
edellyttää voimavarojen, sekä tutkimuslaitehankintojen että inhimillisten voimavarojen keskittämistä valikoiduille aloille.

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
Fysiikan laitos | Department of Physics
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Ydin- ja kiihdytinpohjainen fysiikka |
Nuclear and accelerator based physics
Materiaalifysiikka | Materials physics
Hiukkasfysiikka | High energy physics
Fysiikan opettajien koulutus | Physics teacher training

Kemian laitos | Department of Chemistry
Rakennekemia ja syntetiikka | Structural chemistry and synthesis
Uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia |
Renewable natural resources and chemistry of
living environment
Laskennallinen kemia ja spektroskopia |
Computational chemistry and spectroscopy
Kemian opettajien koulutus | Chemistry teacher training
Matematiikan ja tilastotieteen laitos |
Department of Mathematics and Statistics
Matemaattinen analyysi ja inversiotutkimus | Mathematical analysis
and inverse problems research
Stokastiikka | Stochastics
Tilastotiede | Statistics
Matematiikan opettajien koulutus | Mathematics teacher training

Kokeellisen tutkimuksen
infrastruktuurit
Kokeellisen ekologian ja evoluutiobiologian infrastruktuuri
Infrastruktuuri käsittää kokeellisen tutkimuksen vaatimat ulkotarhat, kasvatustilat ja laboratoriot. Sisältää Konneveden tutkimusaseman koekentät, tutkimushallin ja laboratoriot sekä Jyväskylän kampuksen kasvihuoneet, kasvatuskaapit ja DNA-laboratorion.
Kokeellinen ekologia ja evoluutionbiologia on bio- ja ympäristötieteen laitoksen strateginen painoala. Tällä alalle sijoittuu huippuyksikkö
(BIOINT) ja runsaasti myös muuta alan tutkimusta. Tutkimusinfrastruktuuri on auttanut avaamaan tutkimussuuntia evoluutiotutkimuksen ja
solubiologian rajapinnalla.

Vesistö- ja ympäristötieteiden infrastruktuuri
Infrastruktuuri käsittää vesistö- ja ympäristötieteiden kokeellisessa tutkimuksessa tarvittavat laboratoriot ja tutkimuslaitteistot muodostaen
tärkeän osan FinLTSER tutkimusverkostoa. Koostuu seuraavista toimintayksiköistä: LTER -havaintoverkosto, ympäristötieteen ja -kemian
analyysilaboratoriot, Ambiotican vesikoeyksikkö ja SIA-laboratorio, kenttätutkimusyksikkö ja Konneveden tutkimusaseman koelaboratoriot.
Akvaattisten ekosysteemien, ympäristön sekä elinympäristön kemian ja luonnonaineiden tutkimus ovat tiedekunnan päätutkimusaloja. Kansallisessa työnjaossa erityisesti sisävesiekosysteemit valuma-alueineen ovat Jyväskylän yliopiston erikoisosaamisaluetta.

Nanotiedekeskus - Poikkitieteellinen fysiikan, kemian ja biologian
infrastruktuuri
Käsittää fysiikan, kemian, biologian ja nanotieteen kokeellisessa ja laskennallisessa tutkimuksessa tarvittavat laboratoriot, puhdastilat ja tutkimuslaitteet sisältäen mm. nanotiedekeskuksen puhdastilan, nanomateriaalien valmistus- ja karakterisointilaitteistot, rakennetutkimuksen
ja kuvantamisen laitteistot, laserlaboratorion ja nanorakenteiden simulaatioon soveltuvan rinnakkaislaskentalaitteiston.
Tiedekunta on profiloitunut vahvasti fysiikan, kemian ja biologian poikkitieteelliseen tutkimukseen. Nanotiedekeskus on suunniteltu, rakennettu ja varustettu infrastruktuuriksi eri alojen tutkijoiden yhteiskäyttöön.

Kiihdytinlaboratorio JYFL-ACCLAB
Kiihdytinlaboratorio käsittää kolme hiukkaskiihdytintä (K130, MCC30, Pelletron) suihkulinjoineen ja ohjausjärjestelmineen, ECR-ionilähteet,
IGISOL-ioniohjain ioniloukkuineen ja lasereineen, rekyyliseparaattorit JUROGAM-Ge-ilmaisinlaitteistoineen, laitteistot pintojen muokkausta
ja tutkimusta varten, laitteistot säteilynkestotestejä ja isotooppituottoa varten, elektroniikka- ja tietokonelaitteistot massiiviseen mittausdatan
keruuseen.
Ydin- ja kiihdytinpohjainen fysiikka on yliopiston ja tiedekunnan tutkimusstrategian ytimessä. Alan tutkimusta on kehitetty yliopistossa ja
tiedekunnassa yhtäjaksoisesti yli 40 vuotta. Se on pitkäaikaisin Akatemian huippuyksikkö (vuodesta 1996) ja maailmanlaajuisesti tunnettu
tutkimuskeskus. Laboratorio tarjoaa ainutlaatuisen kansainvälisen tutkimus- ja tutkijankoulutusympäristön ydin- ja kiihdytinpohjaisen fysiikan
perustutkimukseen, soveltavaan tutkimukseen ja kaupallisiin sovelluksiin.
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Opiskelijamäärät tiedekunnittain
Number of students according to faculties in 2013

Ylemmät korkeakoulututkinnot tiedekunnittain
MSc degrees according to faculties in 2013

Kokonaisopiskelijamäärä / Total number 14514

Tutkintojen yhteismäärä / Total number 1487
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Tohtorin tutkinnot tiedekunnittain
PhD degrees according to faculties in 2013
Sheet4

Tutkintojen yhteismäärä / Total number 160

Vuonna 2012 julkaistut referoidut tieteelliset artikkelit
Publications in ref. journals in 2012
Sheet5

Julkaisujen yhteismäärä / Total number 1824
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Humanistinen tiedekunta |
Faculty of Humanities

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta |
Faculty of Mathematics and Science

Informaatioteknologian tiedekunta |
Faculty of Information Technology

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta |
Faculty of Social Sciences

Kasvatustieteiden tiedekunta |
Faculty of Education

Kauppakorkeakoulu |
Jyväskylä University School of Business and Economics

Liikuntatieteellinen tiedekunta |
Faculty of Sport and Health Sciences

Muut | Others

Maisterin tutkinnot matemaattisluonnontieteellisissä aineissa 2013
MSc degrees in mathematics and science
at the Finnish universities in 2013

Tohtorin tutkinnot matemaattisluonnontieteellisissä aineissa 2013
PhD degrees in mathematics and science
at the Finnish universities in 2013

Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 1492

Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 325
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Helsingin yliopisto | University of Helsinki

Oulun yliopisto | University of Oulu

Itä-Suomen yliopisto | University of Eastern Finland

Tampereen yliopisto | University of Tampere

Jyväskylän yliopisto | University of Jyväskylä

Turun yliopisto | University of Turku
Åbo Akademi | Åbo Akademi University

487

2588

2004

355

2673

2005

12

7
193

15,4
34,8

Yhteensä ! Total

*Sisältää myös apurahatutkijat.

19,4

Ulkopuolinen rahoitus External funding

500

Budjettirahoitus Budget funding /

RAHOITUS ! FUNDING [1000 "]

Yhteensä ! Total

62

67
23

Tutkimusta avustava henkilökunta Technicians

Hallinto- ja toimistohenkilökunta Administrative personnel

34,3

14,4

19,9

504

28

264

25

265

Tutkijat ja tohtorikoulutettavat

26

Muut opettajat Other teaching staff

26

35

29
27

Yliassistentit Senior assistants

Assistentit Assistants/Tutkijatohtorit Post Docs

17

45
18

47

28

Professorit Professors

35

1

Yliopistonlehtorit University lecturers

HENKILÖSTÖ ! PERSONNEL

Yhteensä ! Total

1

Tilastotiede Statistics

4

2

8
1

Kemia Chemistry

8

13

8

17

Matematiikka Mathematics

Fysiikka Physics

Bio- ja ympäristötieteet Biological and environmental sciences

TOHTORIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN ! Ph.D. DEGREES ACCORDING TO MAIN SUBJECT

193

Tilastotiede Statistics

Yhteensä ! Total

21

37

41
21

Kemia Chemistry

Matematiikka Mathematics

82
46

79
40

Bio- ja ympäristötieteet Biological and environmental sciences

Fysiikka Physics

33,4

12,7

20,7

499

28

63

268

17

25

33

18

47

30

-

3

4

14

9

187

7

21

30

38

91

354

2583

2006

MAISTERIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN ! M.Sc. DEGREES ACCORDING TO MAIN SUBJECT

Uudet opiskelijat New graduate students

Kaikki opiskelijat All students

OPISKELIJAMÄÄRÄT ! NUMBER OF STUDENTS
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33,9

12,4

21,5

479

24

61

247

23

25

33

18

48

37

2

2

5

9

19

196

5

22

35

49

85

351

2572

2007

37,2

12,2

25

497

26

82

242

19

26

32

18

52

33

1

5

5

12

10

289

6

32

57

34

160

407

2402

2008

40,7

15,3

25,4

597

27

91

351*

22

32

20

54

38

2

5

5

17

9

137

4

32

25

35

41

468

2514

2009

42,8

15,7

27,1

527

27

81

258

20

28

57

55

34

4

7

10

13

164

8

26

27

35

68

478

2474

2010

44,9

16,9

28

535

28

88

260

3

17

18

66

55

43

3

9

14

17

172

11

25

31

39

66

455

2396

2011

46,9

18,5

28,4

558

33

80

198

7

90

91

55

52

2

4

13

11

22

153

8

20

33

37

55

2012

47,9

19,3

28,6

538

34

80

159

12

100

98

55

41

1

10

13

17

184

5

30

31

50

68

339

2249

2013

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Faculty of Mathematics and Science
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
http://www.jyu.fi/science

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS
DEPARTMENT OF BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL
SCIENCE
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
http://www.jyu.fi/bioenv
FYSIIKAN LAITOS
DEPARTMENT OF PHYSICS
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
http://www.jyu.fi/phys

KEMIAN LAITOS
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
http://www.jyu.fi/chem
MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
http://www.jyu.fi/maths

