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Hyvät alumnit ja muut lukijat

Chemicumin remontti on päässyt hyvään vauhtiin ja 
C-osan tilojen uudistus on jo kokonaan valmis. Erityistä 
huomiota saneerauksessa on kiinnitetty ilmanvaihtojär-
jestelmien ohjauksen ketteryyteen ja säädettävyyteen. 
Remontin valmistuttua laitoksen ilmanvaihdosta huo-
lehtii 14 konetta nykyisten neljän sijaan. Analyyttisen 
kemian laboratorio siirtyy A-osasta pysyvästi C-osan 
kolmanteen kerrokseen. Onnekseen he selviytyvät 
remontista vain yhdellä muutolla.

Näin onnekkaasti asian laita ei ole kuitenkaan muilla 
ja pahimmillaan väistöihin liittyviä siirtoja tulee vuo-
sien mittaan joillekin kolmekin kappaletta. Nämä vält-
tämättömät toimenpiteet kuormittavat luonnollisesti 
tutkijoita epätasaisesti ja tästä johtuen tilanne koetaan 
ajoittain epämiellyttäväksi.

Yliopistojen uusi rahoitusmalli edellyttää laitoksilta 
monenlaisia toimenpiteitä, jotta ne voivat vastata Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön asettamiin tuloksellisuuden 
vaatimuksiin. Opetuksen (edistyminen) tehokkuus ja 
valmistuneiden määrät ovat opetussektorin osiossa kes-
keisellä sijalla.

Ministeriön malli edellyttää, että 55 opintopistettä 
suorittaneiden opiskelijoiden vuotuiset määrät on saa-
tava kasvamaan. Laboratoriovaltaisessa kemian opis-
kelussa alkuvaiheen opinnoissa tämä vaade on toteutu-
nut melko huonosti. Esimerkiksi tästä syystä laitoksella 
uudistetaan kemian kandivaiheen koulutusohjelmaa 

merkittävästi. Tässä päädyttäneen enenevässä määrin opinto-
jen alkuvaiheen ”koulumaisuuteen”. Sen avulla voidaan vähentää 
akateemista harhailua. Maisteriksi valmistuneiden määrä vuonna 
2013 oli varsin tyydyttävä – meiltä valmistui 51 maisteria.

Kansainvälisen ja maamme talouden koettelemukset tuntuvat 
luonnollisesti myös yliopistomaailmassa ja laitokset ovatkin jou-
tuneet kovalle säästökuurille. Kemian laitos on tehostanut hallin-
toa ja esimerkiksi kemian toiminnalle välttämättömät tukitoimin-
not kuten kemikaalivarasto ja laboratorioinsinöörit on erotettu 
omaksi kokonaisuudekseen. Tästä on ollut varsin positiivisia seu-
raamuksia ja esimerkiksi huippuosaavien laboratorioinsinöörien 
osaamista hyödynnetään nyt laajalti eri tutkimusryhmissä. Tällä 
on merkitystä laitoksen toiminnan yhtenäisyyden lisäämisessä.

Talouden säästöissä tilakustannusten pienentämisellä on suuri 
merkitys ja alun perin asetetusta 20 % kustannussäästötavoitteesta 
remontin tämänhetkisen vaiheen ennuste on 14 %:n toteuma.

Verifinille vuosi 2013 oli mainio, sillä instituutti vietti kunni-
akkaan toimintansa 40-vuotisjuhliaan. Lisäksi Verifinin kansain-
välisesti korkeatasoiseksi noteeratulla toiminnalla oli merkittävä 
osuus siihen, että OPCW:lle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto! 
Tätä juhlistettiin laitoksella seminaarin ja siihen liittyvien kekke-
reiden muodossa.
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ALD-laboratorio ensimmäisenä remontoituihin tiloihin
Teksti Mikko Ritala Kuvat Veikko Somerpuro

Kemian laitoksen remontin ensimmäi-
nen osa valmistui keväällä 2013, kun 
ALD-laboratorion uudet 150 m2 tilat 
valmistuivat K1-kerrokseen entisiin 
opetuslaboratorioihin. Tämä muutto 
oli tärkeä koko remontin kannalta, 
koska se avasi kipeästi tarvittavaa väis-
tötilaa ylempien kerrosten remontoin-
tia varten. Osasta opetuslaboratorioita 
voitiin puolestaan luopua ajoittamalla 
opinnot uudelleen ja tehostamalla ope-
tuslaboratorioiden käyttöä.

Kemian laitoksen muuttaessa Kum-
pulaan vuonna 1995 epäorgaanisen 
kemian laboratoriossa oli vain yksi 
ALD-reaktori – nyt niitä on kahdek-
san. ALD-reaktorien määrän kasva-
essa vuosien varrella yksi kerrallaan ne 
sijoitettiin luovuutta käyttäen perusla-
boratorioiksi rakennettuihin huonei-
siin, jotkut jopa varastohuoneeseen, 
mistä milloinkin tilaa saatiin raivattua. 
Lopputulos ei ollut toiminnallisuudel-
taan luonnollisestikaan paras mah-
dollinen. Remontin myötä tilanteen 
korjaamiseen avautui arvokas mah-
dollisuus. Uudet tilat päästiin suun-
nittelemaan lähes alusta asti, sillä ope-
tuslaboratoriot purettiin kokonaan ja 
esimerkiksi käytävän teräskehyksinen 
lasiseinä uusittiin.

Laboratorion suunnittelun tärkeim-
mät lähtökohdat olivat melua ja lämpö-
kuormaa tuottavien pumppujen keskit-
täminen kahteen erilliseen huoneeseen 
ja ALD-reaktorien sijoittaminen koro-
tetulle asennuslattialle, jonka alle on 
piilotettu kaasu- ja pumppulinjat sekä 
sähköjohdot. Näin laboratoriosta tuli 
aiempaa hiljaisempi, turvallisempi ja 

perusilmeeltäänkin rauhallisempi, kun 
lattialla luikertelevia ja ilmassa roikku-
via johtoja ja putkia ei enää ole. Reak-
toreiden keskittäminen yhteen tilaan 
vieri viereen tuo myös tilasäästöä aiem-
paan verrattuna ja tiloihin voidaan 
mahduttaa vielä kaksi reaktoria lisää-
kin, joista toinen odottaakin jo asen-
nusta ja toinen tulee vielä kesään men-

nessä. Toimintojen keskittäminen 
helpottaa myös varaosien ja työkalujen 
varastointia ja hallinnointia. 

Niin ALD-reaktorit kuin niiden 
vakuumipumput tuottavat paljon läm-
pöä. Tämä on huomioitu uusien tilo-
jen ilmastointia suunniteltaessa, mutta 
lopputuloksen toimivuus selviää kun-
nolla vasta kun koko B-siipi on remon-

toitu ja uudet ilmastointikoneet toi-
minnassa.

ALD-tutkimusryhmän tutkijat ovat 
hyvin tyytyväisiä uusiin tiloihinsa. 
Ainoa huono puoli on niiden sijainti 
kolme kerrosta toimistoja alempana, 
mutta hissi vie ja tuo, ja portaat valit-
sevat pääsevät nauttimaan työpaikka-
liikunnasta.

ALD-ryhmän tutkijat Elina Färm, Sanni Seppälä, Miia 
Mäntymäki ja Tomi Iivonen reaktoreiden äärellä.

Pumppuhuone. Pumppujen 
sijoittaminen omaan tilaan 
parantaa työskentelymuka-
vuutta laboratorion puolella. 
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International Year of Crystallography 2014
The Year is being organized jointly by the International 

Union of Crystallography (IUCr) and UNESCO.

Text Martin Nieger Photos Veikko Somerpuro

Why now? The International Year of Crystal-
lography commemorates the centennial of 
the birth of X-ray crystallography, thanks to 
the work of Max von Laue, William Henry 
Bragg and William Lawrence Bragg. The 
year 2014 also commemorates the 50th anni-
versary of another Nobel Prize, that awarded 
to Dorothy Hodgkin for her work on vitamin 
B12 and penicillin.

What is crystallography? Crystals can be 
found everywhere in nature. They are partic-
ularly abundant in rock formations as miner-
als (gemstones, graphite, etc.) but can also be 
found elsewhere, examples being snowflakes, 
ice and grains of salt. Since ancient times, 
scholars have been intrigued by the beauty of 
crystals, their symmetrical shape and variety 

of colors. These early crystallographers used 
geometry to study the shape of crystals in the 
natural world. E.g. already in 1611, German 
mathematician and astronomer Johannes 
Kepler was the first to observe the symmet-
rical shape of snowflakes and infer from this 
their underlying structure.

In the early 20th century, it was realized 
that X-rays could be used to ‘see’ the struc-
ture of matter in a non-intrusive manner. 
This marks the dawn of modern crystallogra-
phy. X-rays had been discovered in 1895. They 
are beams of light that are not visible to the 
human eye. When X-rays hit an object, the 
object’s atoms scatter the beams. Crystallog-
raphers discovered that crystals, because of 
their regular arrangement of atoms, scattered 
the rays in just a few specific directions. By 
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measuring these directions and the intensity 
of the scattered beams, scientists were able 
to produce a three-dimensional picture of 
the crystal’s atomic structure. Crystals were 
found to be ideal subjects for studying the 
structure of matter at the atomic or molecular 
level, on account of three common character-
istics: they are solids, three-dimensional and 
built from very regular and oft en highly sym-
metrical arrangements of atoms.

Th anks to X-ray crystallography, scientists 
can study the chemical bonds which draw 
one atom to another. Aft er 100 years of devel-
opment, X-ray crystallography has become 
the leading technique for studying the atomic 
structure and related properties of mate-
rials. It is now at the center of advances in 
many fi elds of science. New crystallographic 
methods are still being introduced and new 
sources have become available. Th ese devel-
opments enable crystallographers to study 
the atomic structure of objects that are not 
perfect crystals, including quasicrystals and 
liquid crystals.

A brief history. In 1895, X-rays were discov-
ered by William Conrad Röntgen, who was 
awarded the fi rst Nobel Prize in Physics in 
1901. It was Max von Laue and his co-work-
ers, however, who would discover that X-rays 
travelling through a crystal interacted with 
it and, as a result, were diff racted in particu-
lar directions, depending on the nature of the 
crystal. Th is discovery earned von Laue the 
Nobel Prize in Physics in 1914.

Equally important was the discovery by 
father and son team William Henry Bragg 
and William Lawrence Bragg in 1913 that 
X-rays could be used to determine the posi-
tions of atoms within a crystal accurately 
and unravel its three-dimensional structure, 
known as Bragg’s Law. Th e Bragg duo was 
awarded the Nobel Prize in Physics in 1915.

Between the 1920’s and the 1960’s, X-ray 

crystallography helped to reveal 
some of the mysteries of the 
structure of life, with great ram-
ifi cations for health care. Dor-
othy Hodgkin solved the struc-
tures of a number of biological 
molecules, including cholesterol 
(1937), penicillin (1946), vitamin 
B12 (1956) and insulin (1969). 
She was awarded the Nobel Prize 
in Chemistry in 1964. Sir John 
Kendrew and Max Perutz were 
the fi rst to work out the crystal 
structure of a protein, earning 
them the Nobel Prize in Chem-
istry in 1962. Since that break-
through, the crystal structure 
of over 90,000 proteins, nucleic 
acids and other biological mole-
cules has been determined using 
X-ray crystallography.

One of the biggest milestones 
of the 20th century was the dis-
covery of the crystal structure 
of DNA by James Watson and 
Francis Crick. Perhaps less well 
known is the fact that their discovery was 
made on the basis of diff raction experiments 
carried out by Rosalind Franklin, who died 
prematurely in 1958. Th e discovery of the 
‘double helix’ paved the way to macromole-
cule and protein crystallography, essential 
tools of the biological and medical sciences 
today. Watson and Crick were rewarded with 
the Nobel Prize in Physiology or Medicine 
in 1962, together with Maurice Wilkins, who 
had worked with Rosalind Franklin.

Crystallography and crystallographic 
methods have continued to develop over the 
last 50 years; in 1985, for example, the Nobel 
Prize in Chemistry was awarded to Herb 
Hauptman and Jerome Karle for developing 
new methods of analyzing crystal structures. 
As a result, the crystal structures of more 
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and more compounds have been 
solved. Th e Cambridge Crystal-
lographic Database contains now 
the 686,944 crystal structures 
of 628,684 diff erent compounds 
(6.1.2014).

Recent Nobel Prizes have 
been awarded to Venkatraman 
Ramakrishnan, Th omas Steitz 
and Ada Yonath (2009, Ribo-
some structure), to Andre Geim 
and Konstantin Novoselov 
(2010) for their groundbreaking 

work on graphene, the fi rst of a new class of 
two-dimensional crystalline materials with 
unique electronic and mechanical proper-
ties, to Dan Shechtman (2011) for the discov-
ery of quasicrystals and to Robert Lefk owitz 
and Brian Kobilka (2012) for revealing the 
inner workings of an important family of cell 
receptors which govern nearly every function 
of the human body.

In all, 45 scientists have been awarded the 
Nobel Prize over the past century for work 
that is either directly or indirectly related to 
crystallography.

Why to invest in crystallography? Crystallog-
raphy underpins the development of practi-
cally all new materials, from everyday prod-
ucts like computer memory cards to fl at 
television screens, cars and aeroplane com-
ponents. Crystallographers not only study 
the structure of materials but can also use 
this knowledge to modify a structure to give 
it new properties or to make it behave diff er-
ently. Th e crystallographer can also establish 
the new material’s ‘fi ngerprint’.

In fact, crystallography has many applica-
tions. It permeates our daily lives and forms 
the backbone of industries which are increas-
ingly reliant on knowledge generation to 
develop new products, including the agro-

food, aeronautic, automobile, beauty care, 
computer, electro-mechanical, pharmaceuti-
cal and mining industries.

Challenges for the future
Food challenges. State-of-the-art crystal-
lographic techniques are driving research 
in the agricultural and food sectors. Crys-
tallography can be used to analyse soils, for 
instance. One serious cause of deteriorating 
soils is salinization, which can occur nat-
urally or be induced by human activities. 
Structural studies on plant proteins can help 
to develop crops which are more resistant to 
salty environments.

Crystallography can also contribute to 
the development of cures for plant and ani-
mal diseases, one example being research into 
canker in crop species like tomatoes, or the 
development of vaccines to prevent diseases 
such as avian or swine fl u.

In addition, crystallographic studies of 
bacteria are important for the production of 
food products derived from milk, meat, vege-
tables and other plants.

Water challenges. Crystallography can help 
to improve water quality in poor communi-
ties, for instance, by identifying new mate-
rials which can purify water for months at a 
time, such as nanosponges (tap fi lters) and 
nanotablets. It can also help to develop eco-
logical solutions to improve sanitation.

Energy challenges. Crystallography can 
develop new products which lower a home’s 
energy consumption (and heating bill) while 
curtailing carbon emissions, such as insulat-
ing materials. It can also identify new mate-
rials which reduce the cost of solar panels, 
windmills and batteries while making them 
more effi  cient, to reduce wastage and improve 
access to green technologies.
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Greening the chemical industry. Crys-
tallography can contribute to the 
development of ecological construc-
tion materials in developed and devel-
oping countries. It can also help to 
reduce pollution by replacing chemi-
cal solvents with ‘green’ inorganic sol-
vents based on ionic liquids and CO2. 
It can help to reduce mining waste and 
related costs by contributing to meth-
ods which selectively extract only the 
materials required.

Health challenges. Crystallography 
can tackle the growing resistance of 
bacteria to antibiotics, for instance. 
The tropics in particular are blessed 
with a rich biodiversity that often 
remains underexploited. Crystallogra-
phy can help countries to identify the 
properties and behaviour of endoge-
nous plants, with a view to developing 
skin and health care products, herbal 
remedies and so on.

Crystallography in Chemicum. The 
Laboratory of Inorganic Chemistry 
provides the X-ray facilities and ser-
vices for the Department of Chem-

istry. X-ray diffraction has for years 
been an important tool in the labora-
tory in characterizing crystalline com-
pounds in the form of a single crystal, 
powder or thin film. In the single crys-
tal studies a four circle diffractometer, 
equipped with a CCD-detector and a 
cooling device using liquid nitrogen 
allows data collection covering a wide 
area from inorganic chemistry, organo-
metallic chemistry, organic chemistry 
and supramolecular chemistry, includ-
ing also volatile compounds, many of 
which are unstable at room tempera-
ture.

In addition, we have excellent XRD 
facilities for studying crystalline prop-
erties of  powders and thin films. These 
measurements can be conducted also 
while heating the samples in different 
atmospheres up to 1200 °C. A related 
technique of x-ray reflectance (XRR) 
in turn can be used to measure thick-
nesses, densities and roughnesses of 
thin films.

For more information about crystallography in 
Chemicum: Mikko Heikkilä and Martin Nieger.

For more information see www.iycr2014.org; 
pictures and promotion material: © IUcr and 
©UNESCO
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PhD thesis of Numerical methods for electronic structure 
calculations by Sergio Losilla
I first came to Finland in 2006 as Era-
mus exchange student from Univer-
sidad Autónoma de Madrid for the 
last year of my Master's studies under 
the supervision of Pekka Pyykkö and 
Sebastian Riedel, at the Laboratory for 
Instruction in Swedish of the Depart-
ment of Chemistry of the University of 
Helsinki. My initial plan was returning 
to Spain for a PhD, but that year fresh 
graduates were ineligible for any kind 
of PhD grant.

Luckily, an even more satisfactory 
solution came along the way.  That year, 
CSC, the Finnish IT center for science, 
had acquired Louhi, one of the most 
powerful supercomputers in Europe at 
the time. CSC, AMD and Cray offered 
several fellowships for young compu-
tational scientists to develop and run 
software on the new machine. Thanks 
to one of these fellowships, I started my 
PhD with Dage Sundholm as my super-
visor, at the same laboratory where 
I was. And some tears and laughters 
later, 15th November 2013, I defended 
my thesis "Numerical methods for elec-
tronic structure calculations", with 
Prof. Jeppe Olsen from Aarhus Univer-
sity as my opponent, with the grade of 
approved with honors (kiittäen hyväk-
sytty).

Quantum chemistry is nowadays a 
powerful tool that enables chemists to 
predict the properties of matter at the 
atomistic level. Some of its applications, 
such as simulating infrared spectra 
or obtaining ground-state molecular 
geometries, are carried out routinely 
for simple compounds. Unfortu-
nately, quantum chemical methods 
require a large amount of computer 
power, which imposes practical limits 
on the accuracy of the obtained results 
or the size of the system under study. 
The solution seems quite obvious: to 
use faster, bigger, stronger computers. 
This worked like a charm for decades, 
with transistors becoming smaller and 

smaller and single computing cores 
becoming twice as fast every two years. 
But at the moment, and in the fore-
seeable future, the only sensible way 
to concentrate computing power is to 
amass large amounts of cores into par-
allel devices.

Porting a serial computer code to a 
parallel architecture is seldom a triv-
ial task. In the ideal case, performance 
scales linearly with computer power: a 
twice-as-large computer should do the 
task in half the time. This is not at all 
the case for quantum chemical algo-
rithms, which scale acceptably well up 
to a few tens of processors. The reason 
is that the vast majority of the highly 
successful algorithms have their roots 
in breakthroughs that occurred in 
the 50's, finely tuned for the technol-
ogy available at the time. Good serial 
algorithms often parallelize poorly, in 
the same way that the polished meth-
ods of the artisan are unsuitable for 
mass-production in a factory. 

In my PhD thesis, we developed sev-
eral new algorithms to make quantum 
chemistry efficient on  parallel comput-
ers. The main contribution, the bubbles 
representation, is an alternative to one 
of the pillars of most quantum chem-
istry programs, the Gaussian basis sets, 
which are used to represent functions 
such as orbitals. The bubbles represen-
tation offers theoretically unlimited 
accuracy, although it is, at first sight, 
much more computationally demand-
ing. However, it is much more suitable 
for parallel architectures, in particular 
general-purpose graphics processing 
units (GPGPUs). These devices, which 
are based on graphics cards used for 
gaming and video editing, are partic-
ularly attractive for high performance 
application because they offer heaps 
of raw computing power for their cost, 
both in terms of money and electrical 
consumption. The reason why they are 
hardly used in quantum chemistry is 

because the traditional algorithms are 
not fit for these platforms: hence the 
need to look for alternative methodol-
ogies, from the bottom up.

After seven years and a half liv-
ing in Finland, I feel very attached to 
the country. In particular academi-
cally, as I have “grown up” as a scien-
tist in here, and have never carried 
out any research in Spain. In general 
terms, most people would agree that 
Finland has a much more favorable 
atmosphere to do research. However, 
in the last years I have noticed prob-
lems, such as the stiffening of admin-
istrative issues and an uneven distribu-
tion of resources, which have negatively 
affected our Department. One of the 
aspects I have appreciated the most 
as a PhD student is the rich tissue of 
local foundations that support our 
work, such as Magnus Ehrnrooths Stif-
telse, who has generously funded two 
years of my research and several trips 
(Vienna, Oslo and Tromsø, among 
others) which have proved crucial to 
my work. From a personal side, these 
years have been a very enriching expe-
rience. I have been lucky enough to 
make many good local friends, which 
has given me the chance to know the 
country in more depth than most 
expats. My strong links with the Swed-
ish-speaking community have opened 
the doors to learn not one, but two new 
languages.

Finland is obviously very differ-
ent from Spain. And this is just per-
fect, being able to feel at home in both 
places.
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Kostiantyn Chernichenkon väitöskirja 
metallivapaista vedytyskatalyyteistä
Teksti Markku Leskelä

Kostiantyn Chernichenkon väitöskirja ”Met-
al-free hydrogenations catalyzed by frustrated 
ansa-aminoboranes” tarkastettiin julkisesti 
25.10.2013. Työ palkittiin parhaalla, ”kiittäen 
hyväksytty” arvosanalla. Aihe on erittäin 
ajankohtainen ja sillä ensimmäinen julkaisu 
metallivapaista fosforia ja booria sisältävistä 
”turhautuneista Lewis-pareista” ja niiden 
käytöstä vedyn aktivoinnissa on vuodelta 
2006. Epäorgaanisen kemian laboratoriossa 
aloitettiin tutkimukset aminoboraaneista ja 
niiden käytöstä pienten molekyylien aktivoi-
miseksi vuonna 2007.

Aminoboraanit ovat yhdisteitä, jotka ami-
noryhmän emäksisen ja boraaniryhmän hap-
paman funktionaalisuuden ansiosta kyke-
nevät aktivoimaan pieniä molekyylejä kuten 
vetyä. Vetymolekyyli asettuu typpi ja boori 
atomien väliin ja vetyjen välinen sidos heik-
kenee merkittävästi. Tällainen sitoutumi-
nen voi olla reversiibeliä ja vetymolekyyli 
voidaan vapauttaa esimerkiksi kuumenta-
malla. Äärimmäinen tapaus on sellainen, 
jossa vetymolekyyli hajoaa kokonaan ja syn-
tyy N-H ja B-H sidokset ja vetymolekyyliä ei 
voi palauttaa takaisin. Jos amino- ja boraani-
ryhmät laitetaan samaan molekyyliin, syntyy 
niin sanottu ansa-yhdiste ja tällainen mole-
kyyli toimii kuin pinsetti, joka ottaa vetymo-
lekyylin, heikentää H-H sidosta ja vapauttaa 
H2 molekyylin tarvittaessa. Tällä tavalla akti-

voituna aminoboraani on tehokas katalyytti 
ja sen avulla voidaan vedyttää erilaisia yhdis-
teitä kuten imiinejä, enamiineja ja silyylieet-
tereitä.

Chernichenkon työssä saavutettiin kolme 
erittäin merkittävää tulosta, joissa amino-
boraaneja on käytetty ensimmäisen kerran: 
asymmetrinen imiinien vedytys aminobo-
raaneilla, hiili-hiili kolmoissidoksen vedytys 
ilman metalliyhdisteitä sekä klooriyhdistei-
den käyttö ansa-aminoboraaneissa. Jälkim-
mäinen tulos on askel aminoboraanien mah-
dolliseen soveltamiseen vedyn varastoina. 
Merkittävin tulos on kuitenkin hiili-hiili-
kolmoissidoksen vedytys, jota käsittelevä 
julkaisu ilmestyi Nature Chemistryssä hei-
näkuun numerossa (K. Chernichenko, A. 
Madarasz, I. Papai, M. Nieger, M. Leskelä & 
T. Repo: Highly Selective Metal-free Cataly-
tic Hydrogenation of Unactivated Alkynes to 
cis-Alkenes. Nature Chemistry 5 (2013) 718-
723).

Tukimuksessa käytettiin ansa-aminobo-
raania miedoissa olosuhteissa (lämpötila 80 
°C, paine 2 bar) hiili-hiili kolmoissidoksen 
pelkistämiseen kaksoissidokseksi Vedytys 
ei etene yksinkertaiseen hiili-hiilisidokseen 
saakka, vaan reaktio tuottaa selektiivisesti 
cis-konformaation omaavia alkeeneja. Tämä 
on ensimmäinen raportti kolmoissidoksen 
vedytyksestä tällaisella metallivapaalla kata-
lyytillä. Artikkelissa selvitettiin myös koko 
katalyyttinen sykli eli reaktiomekanismi. Se 
on poikkeuksellinen siten, että vedytettävä 
substraatti ensin liittyy aminoboraaniin ja 
vasta sen jälkeen vety aktivoituu. Reaktion 
joitain välituotteita pystyttiin erottamaan ja 
reaktiosyklin oikeellisuus vahvistettiin teo-
reettisin laskuin, jotka suoritti unkarilainen 
ryhmä Unkarin tiedeakatemian orgaanisen 
kemian instituutista.
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Chernichenko et. al. Nature Chemistry 5 
(2013) 718-723.
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Heidi Handolin-Kiilo 
opettajana Ressun 
lukiossa
Haastattelija Maija Pollari Kuva Elisa Lautala

Opetat sekä suomeksi että englanniksi IB-linjalla 
Ressun lukiossa. Vertaile hieman opetusta näillä eri 
linjoilla.
Koen löytäneeni juuri itselleni sopivan koulun, jossa 
viihdyn erinomaisesti. Lukiossa kemian opettami-
nen on mielestäni juuri sopivan haastavaa. Innostun 
työstäni joka päivä ja saan nauttia nuorten kanssa 
työskentelystä kemian parissa, josta nautin äärettö-
män paljon. Lukion opetussuunnitelmien ja yo-kir-
joitusten sähköistyessä on toki riittänyt jo puuhaa ja 
lisää on tulossa, jota odotan myös ilolla. Opetan sekä 
kansallisessa lukiossa että kansainvälisessä IB-luki-
ossa, joka mahdollistaa kahden erilaisen koulujär-
jestelmän ja opetussuunnitelman sekä kielen parissa 
työskentelyn. Tämä on tuonut ja tuo myös kemian 
opettajan arkipäivään kansainvälistä monipuoli-
suutta entisestään. 

Miten koit opiskelun kemian laitoksella?
Kemian opettajaksi opiskeluaikoja muistelen erit-
täin lämmöllä. Aloitin tuoreessa Kemian opettajan-
koulutusyksikössä opintoni suoravalinnan kautta 
vuonna 2002. Erityisen mielekkäältä tuntuivat inte-
groidut opinnot, joissa yhdistettiin heti alusta alkaen 
opetusnäkökulmaa sekä kemiaa. Toiseksi opetet-
tavaksi aineeksi luonnistui matematiikka, joka on 
myös pienestä tytöstä asti minua aina kiehtonut. 
Opiskeluajoistani päällimmäiseksi ovat jääneet mie-
leen opettajankoulutusyksikön lämmin henki, opis-
kelun aikana muodostuneet vankat ystävyyssiteet 
sekä opiskelijoiden edunvalvonta opiskelijajärjestö-
jen toiminnan merkeissä.
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Olit aikoinaan aktiivinen myös 
LUMA-toiminnassa. Mitä se merkitsi 
sinulle?
Olen toiminut opiskeluaikana monien 
LUMA-keskuksen/Kemman tiedeker-
hojen ja -leirien ohjaajana. Tämä toi-
minta tuki äärettömän paljon mieles-
täni myös opintojani. Tällöin pääsi 
tutustumaan opetustyöhön ja erityi-
sesti paneuduttua kemian kokeelli-
suuteen oppilastöiden näkökulmasta. 
Toiminta myös motivoi opiskelemaan 
lisää kemian teoriaa leireillä noussei-
den kiinnostusaiheiden ja jatkokysy-
mysten kautta. Opintojen jälkeen ja jat-
ko-opintojen aikana olen ollut mukana 
myös Millenium Youth campin toi-
minnassa, joka on tuonut ainutlaa-
tuisten kokemusten lisäksi mukanaan 
myös ikkunan kemian opetukseen 
kansainvälisestä näkökulmasta.

Opiskeluaikana olet myös toiminut 
aktiivisesti opettajan sijaisena. Mitä 
merkitystä sillä oli sinulle?
Tein myös jonkin verran sijaisuuk-
sia opintojeni yhteydessä. Sijaisuudet 
auttoivat kerryttämään ennen kaik-
kea kokemusta opetustyöstä sekä pää-
sin heti testaamaan oppimiani teorioita 
käytännössä. Ennen kaikkea sijaisuuk-
sien tekeminen mahdollisti kuiten-
kin myös erilaisten koulujen kulttuu-
reihin tutustumisessa sekä löytämään 
minulle parhaiten sopivan opetusas-
teen, sillä pyrin tekemään sijaisuuksia 
mahdollisimman laajasti niin perus-
kouluissa, lukioissa kuin ammattikor-
keakoulussakin.

Olet ollut nyt lukion opettajana useam-
man vuoden. Miten koulutus on vas-
tannut työtäsi?
Opintojen jälkeen työelämään siirryt-
tyäni kohtasin monia noviisiopetta-
jille tyypillisiä haasteita luonnollisesti. 
Opintojeni päätyttyä olin kuitenkin 
ehtinyt kerryttämään jonkin verran 
opettamiskokemusta, joka auttoi var-
masti siirtymävaiheessa erittäin paljon. 
Olen myös toiminut aktiivisesti järjes-
tötoimijana ja saanut työkokemusta 
monipuolisesti muilta aloilta, joka on 
myös varmasti tukenut opettajan työs-
säni. Olen pyrkinyt kehittämään ja 
kehittymään työssäni pitkällä jänteellä 
ja kokemusta kertyy koko ajan toki 
myös lisää. Saamastani tutkiva opetta-
jakoulutuksestani on ollut ja tulee var-
mastikin olemaan hyötyä myös elini-
käisen oppimisen polulla kulkiessani.

Uudessa opetussuunnitelmassa tullaan 
entistä enemmän painottamaan kes-
tävää kehitystä, TVT:n opetuskäyttöä 
sekä tutkimuksellista opiskelua. Miten 
nämä asiat näkyvät omassa opetuk-
sessasi?
Olen painottanut erityisesti TVT:n 
opetuskäyttöä heti opiskeluajoista läh-
tien ja pidän kehitystä erittäin tervetul-
leena ja pyrin kehittämään sitä entises-
tään omaan opetukseeni soveltuvaksi. 
Myös tutkimuksellinen opiskelu ja kes-
tävä kehitys ovat olleet luonnollisina 
osina opetustani kuluneina vuosina.

Sähköiset kemian ylioppilaskirjoituk-
set ovat tulossa. Mitä ajattelet niistä?
Sähköisten yo-kokeiden tulo tuo lukui-
sia mahdollisuuksia kemian osalta. 
Vielä tällä hetkellä käytännön toteu-
tuksen ja tekniikan osalta on kuitenkin 
suuria haasteita mielestäni havaitta-
vissa, jotka tulisi saada paranneltua ja 
löydettyä ratkaisut hyvissä ajoin. Koen 
itse kemian opiskelun tärkeimmäksi 
tavoitteeksi lukion kemian opetuksessa, 
jossa tietotekniikka on mukana erit-
täin hyödyllisenä apu- ja työvälineenä. 
Pidän kehitystä kuitenkin erittäin ter-
vetulleena muutoksena.

Anna jokin uusi, toimivaksi toteamasi 
opetusidea, esimerkiksi konkreettinen 
vinkki jonkin TVT-sovelluksen käyt-
töön.
Olen kokeillut mobiililaitteiden käyt-
töä kemian opetuksen tukena. Oppi-
laat esimerkiksi kuvaavat laborato-
riotöitään kännykkäkameroilla joko 
videokuvaamalla tai ottamalla olennai-
sista kohdista valokuvia. Kyseiset mate-
riaalit on mahdollista liittää kurssin 
sähköiselle oppimisalustalle sekä esi-
merkiksi työselostukseen tai myös por-
tfolioon.

Sinut tunnetaan aktiivina hiihdon har-
rastajana ja Finlandia-hiihtoon osallis-
tujana. Oletko pystynyt treenaamaan 
tänä talvena riittävästi?
Innokkaana hiihtäjänä tämä talvi on 
ollut melko heikko latukilometrien 
osalta valitettavasti, ensi talven lumia 
odotellessa jo!



14  kemiauutiset  2014 

Virtuaalisesti mukaan kemian alan vetovoimatyöhön
Kemian ja kemianteollisuuden alalla on 
kosolti mielenkiintoisia ja myös hyvin 
erilaisia työpaikkoja. Kemianteollisuu-
den vienti vetää ja kemianteollisuutta 
voi kutsua tällä hetkellä jopa viennin 
veturiksi. Moni yhteiskunnallinen ja 
globaalihaaste on kemian alan haaste 
ja kemistien ratkaistavissa, kuten puh-
taaseen veteen ja ilmastonmuutokseen 
liittyvät haasteet. Tämä tarkoittaa, että 
töitä on ja kysyntä alan osaajista tulee 
varmasti tulevaisuudessa olemaan 
kova.

 Miksi tästä menestystarinasta huo-
limatta nuorille suunnatuissa kyse-
lyissä kemia ei nouse kärkisijalle? 
Yhtenä syynä tähän saattaa olla nuor-
ten suppea näkemys kemian alasta ja 
siihen liittyvistä ammateista ja menes-
tymisen mahdollisuuksista. Kemian 
ala tarvitsee näkyvämpää viestintää 
sen menetystarinoista, tietoa eri ura-
poluista ja alan ammateista sekä tie-
toa missä kemiaa yhteiskunnassa käy-
tetään. Tässä työssä kemian opettajat 
ovat tiedonvälittäjinä avain asemassa, 
mutta työ onnistuu kunnolla vain elin-
keinoelämän tullessa oppilaitosten 
tueksi. 

Kemian alan vetovoimatyötä on jo 
pitkään tehty muun muassa koulu-yri-

tys-yhteistyön avulla, mutta maantie-
teellisistä syistä siinä on ollut paljon 
vaihtelua. Vetovoimatyö vaatii uusia 
muotoja, jotta sen kattavuus ja vaikut-
tavuus lisääntyisi. Kouluissa tieto- ja 
viestintätekniset valmiudet ovat kas-
vaneet valtavasti ja ne mahdollistavat 
fyysisten yritysvierailujen lisäksi virtu-
aaliset yritysvierailut.

Asiantuntijaverkostosta virtuaalivie-
railuun
Virtuaalisen asiantuntijavierailun ide-
ana on, että asiantuntija tekee noin 20 
minuutin mittaisen virtuaalivierai-
lun oppitunnille oman työpöytänsä 
takaa tai vaikka laboratoriostaan. Vir-
tuaalivierailujen toteuttamisen helpot-
tamiseksi Taloudellinen tiedotustoi-
misto TAT ylläpitää ja kehittää ilmaista 
Asiantuntijaverkosto.fi  –verkkopalve-
lua. Sivusto on tarkoitettu yläkoulun 
ja lukion opettajille ja opinto-ohjaajille. 
Sivuston avulla aineenopettajat löytä-
vät sopivat asiantuntijan kertomaan 
esimerkiksi oppitunnilla käsiteltävän 
käsitteen tai ilmiön käytöstä teollisuu-
dessa tai tutkimuksessa. Asiantuntija-
verkostoa voidaan käyttää myös opin-
to-ohjauksen tukena muun muassa 
erilaisten ammattien esittelyyn.

Asiantuntijaverkosto tarvitsee kemian 
ja kemianteollisuuden asiantuntijoita. 
Asiantuntijaverkostoon voi rekisteröi-
tyä joko yrityksenä, jolloin yhteyden-
otot tulevat yrityksessä yhdelle henki-
lölle, joka välittää ne yrityksen sisällä 
sopivimmiksi katsomilleen henkilöille. 
Verkostoon voi rekisteröityä myös 
yksittäisenä asiantuntijana. Rekisteröi-
tymisen yhteydessä asiantuntija lisää 
yhteystietonsa asiantuntijakorttiin ja 
samalla rastittaa aihealueet, joiden tii-
moilta hän on valmis asiantuntijavie-
railun tekemään.

Varsinaisen asiantuntijavierailun 
yhteydessä asiantuntia voi esitellä yri-
tystään ja toimialaa tarkemmin ja näin 
lisätä myös yrityksen erityistoimialan 
tunnettuutta, näkyvyyttä ja kiinnosta-
vuutta. Kemian vetovoimatyö on yhtei-
nen asia! Toivottavasti moni kemian 
alan asiantuntija ja toimia liittyy 
mukaan asiantuntijaverkostoon. Ole 
sinä seuraava asiantuntijaverkostoon 
liittyvä asiantuntija!

Asiantuntijaverkosto
Virtuaalivierailu ammattilaisen arkeen

Kai-Verneri Kaksonen
Kemianteollisuuden virtuaalicoach
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

www.asiantuntijaverkosto.fi 
kai.kaksonen@tat.fi 
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Timo Tuomi teknokemian laboratoriosta haasteellisiin 
myyntitehtäviin
Haastattelija Markku Räsänen

Muistoja opiskeluvuosilta
Kun 1967 aloitin opiskelut Helsin-
gin yliopiston kemian laitoksella, oli 
maailma täysin toisenlainen kuin nyt. 
Kemian laitos sijaitsi tuolloin osoit-
teessa Hallituskatu 5 ja oli sijainnut 
siinä paikassa jo 100 vuotta. Lisäksi 
laitoksen  monet osat olivat  hajasijoi-
tettuna muualle kuten esim. fysikaali-
nen kemia ja polymeerikemia (tuolloin 
puun ja muovien kemia), jotka sijaitsi-
vat  Meritullinkadulla. Me opiskelijat  
tuimme voimakkaasti ajatusta uudesta 
laitoksesta ja halusimme edistää toteu-
tusta luovuttamalla rehtori Erkki Kivi-
selle kemian laitoksen peruskiven.

Kivi sijoitettiin yliopiston aulaan 
pääoven viereen.

Uuden laitoksen toteutus lykkääntyi 
ja osoitimme asiasta mieltä, laskemalla 
kivelle vuosittain seppeleen ”uuden 
kemian laitoksen muistolle”. Tämän 
”mielenosoituksen” rehtori sitten parin 
vuoden kuluttua kielsi. 

Nyt kivi on  sijoitettuna sille kuulu-
vaan paikkaan, Chemicumiin, kemian 
laitoksen sisääntuloaulaan, jossa sitä 
voi käydä ihailemassa. 

Oma opiskeluni kulki melko tavan-
omaista  uraa epäorgaanisen kvalin 
ja kvantin sekä fyskokemman kautta  
orgaanille. Sivuaineina oli matikka, 
fysiikka ja geologia. Opiskeluaikana 
toimin myös aktiivisesti HYKin halli-
tuksessa koulutussihteerin vakanssilla.

Työurani – Onko kemian koulutukseni 
vastannut työelämän odotuksia vai 
pitäisikö nykyiseen tutkintoon sisällyt-
tää jotakin?
Työurani aloitin kesätöissä Berner Osa-
keyhtiön teknokemian laboratoriossa 
1971. Samassa paikassa jatkoin sitten 
yliopisto-opintojen  jälkeen vuoteen 
1980. Tässä työpaikassa jouduin moni-
puolisesti soveltamaan käytäntöön 
kemian laitoksella saamaani teoreet-
tista tietopohjaa. Työhöni liittyi pesti-
sidien ja lääkeaineitten analytiikkaa, 
tuotteitten laadunvalvonnan suun-
nittelua ja toteutusta, teknokemian 

tuotteitten (shampoot, eril.aerosolit, 
autokemikaalit, voiteluöljyt  jne.) tuo-
tekehitystä ja analytiikkaa sekä tuotan-
non suunnittelua. 

Vuonna 1980 siirryin pois labo-
ratoriotyöstä, kaupalliselle puolelle, 
myymään analyysilaitteita Kauko-
markkinat Oy:n laboratorio-osastolla. 
Tärkein työtehtäväni oli myydä Suo-
meen FTIR-laitteistoja, joiden “kul-
takausi” alkoi juuri tuolloin 1980-
luvun alussa. Suomeen asennettiin 
toimestani ensimmäinen kaupallinen 
FTIR-laitteisto vuonna 1984, Alkon 
tutkimuslaboratorion analyyttiselle 
osastolle (Nicolet 60SX). Sittemmin tuo 
laitteisto löysi tiensä  kemian laitoksen 
fysikaalisen kemian osastolle, jossa se 
ansiokkaasti hoiti osansa jalokaasujen 
mysteereitä tutkivan ryhmän yhtenä 
työkaluna.

Nicolet-laitteistojen parissa työs-
kentelin vuoteen 2005 eri yhtiöissä, 
erilaisissa tehtävissä, mm. Nor-
dic-alueen (Suomi, Ruotsi, Norja, 
Tanska) aluepäällikkönä. Vuoden 2005 
alussa siirryin Bruker Optics Scan-
dinavia AB:n palvelukseen, josta sit-
ten jäin eläkkeelle vuonna 2013. Työu-
rani aikana olin yhteistyössä monien 
kemian alan  johtavien suomalaisten 
teollisuuden, korkeakoulujen ja tutki-
muslaitosten tutkijoitten ja asiantunti-
joitten kanssa. Voin sanoa että saamani 
peruskoulutus vastasi hyvin odotuk-
sia. Laitteistojen kehitys on erittäin 
nopeata ja dynaamista ja pysyäkseen 
mukana vauhdissa, on alalla toimivien 
kouluttauduttava jatkuvasti. Myyntityö 
saattaa olla myös stressaavaa ja haas-
teellista mutta koin sen kuitenkin erit-
täin monipuolisena, mielenkiintoisena 
ja palkitsevana, enkä ole hetkeäkään 
katunut  “myyntireiskaksi” ryhtymistä.

Koska en tunne nykyisiä vaatimuk-
sia, en osaa sanoa pitäisikö tutkin-
toon jotain lisätä. Työssäni kuitenkin 
havaitsin että useasti  laitteistojen odo-
tettiin antavan täydelliset vastaukset 
ongelmiin ilman henkilökohtaista aja-
tuspanosta. Laitteistothan ovat kuiten-

kin työkaluja joiden antamien tulos-
ten pohjalta sitten voidaan edetä kohti 
lopullisia päätöksiä. Kemometrisen 
mallituksen käyttökelpoisuutta voisi 
korostaa ja Raman-laitteistoihin liit-
tyvää teoriaa ja käytännön sovelluk-
sia voisi ehkä jossain muodossa lisätä. 
Hienoa on ollut havaita se työ, mitä 
Maija Akselan toimesta on tehty opet-
tajakoulutuksessa, Gadolin-luokassa ja 
LUMA-keskuksissa. Opettajien osaa-
misesta ja motivaatiosta paljon riippuu, 
onko kemia kiinnostava aihe myös 
koulun jälkeen.

Mitä haluaisit sanoa ensimmäisen vuo-
den kemian opiskelijoille?
Olkaa uteliaita ja katselkaa ympäril-
lenne avoimin mielin, verkostoitukaa. 
Olkaa myös valmiita kyseenalaista-
maan asioita. Älkää unohtako matik-
kaa ja fysiikkaa. Kaikista ei tule tut-
kijoita tai tiedemiehiä/-naisia, mutta 
koska kemia on läsnä kaikkialla ympä-
rillämme tarvitaan kemian osaajia 
mitä erilaisimmissa yhteyksissä.

Väkeä 100-vuotisjuhlissa kemian laitoksella 
peruskiven luovutuksen jälkeen.

Joukko menossa luovuttamaan peruskiveä 
rehtorille.
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Monessa mukana – Timo Haikonen
Valmistuin ylioppilaaksi nykyisen 
kemian laitoksen johtajan, profes-
sori Markku Räsäsen kanssa samana 
vuonna, samasta koulusta – vieläpä 
samalta luokalta. Minä olin kuitenkin 
vuoden vanhempi, kun olin ollut lukio-
aikaan Yhdysvalloissa YFU vaihto-op-
pilaana välivuoden. Me molemmat 
päätimme lähteä opiskelemaan Helsin-
kiin kemiaa, mutta tavoitteemme oli-
vat erilaiset: Markku suuntautui jo var-
hain akateemiselle uralle, minä halusin 
päästä kansainvälisiin tehtäviin.

Opiskeluaikana solmittiin runsaasti 
uusia tuttavuuksia, verkotuttiin, kuten 
nyt on tapana sanoa. HYK ry osoittau-
tui hauskaksi ja hyödylliseksi yhdis-
tykseksi, jonka hallituksessakin istuin 
pari vuotta. Erityisellä lämmöllä muis-
tan lukuisia koti- ja ulkomaan eks-
kursioita, joilla aina sattui ja tapah-
tui. Kun esimerkiksi Gellert vuorella 
sijaitsevassa ravintolassa tilasin sak-
saa murtaen kaikille vihersalaattia 
(”Gemischte Salat”),  laukaisi opiske-
lutoverini ikimuistoisen kommentin: 

”Hemmetin hieno maa tämä Unkari, 
kun kemisteillekin on ravintolassa 
ihan oma salaatti!”

HYK ry järjesti 1970-luvun alussa 
Uuden Kemian Laitoksen peruski-
ven juhlallisen luovutuksen yliopiston 
rehtorille. Kivi kannettiin arvokkaasti 
kulkueessa yliopiston päärakennuk-
seen, josta se siirrettiin sitten Kumpu-
lan kampukselle sen valmistuttua. Kun 
rehtori ei heti syttynyt rakennushank-
keelle ja vetosi rahoituksen puuttee-
seen, palasi kulkueemme Valtioneu-
voston kautta Hallituskadun laitokselle. 
Legendan mukaan rikkivedyllä täyte-
tyt koeputket rikottiin ”haisevana vas-
talauseena” ministeriön käytäville.

Toimin opiskeluaikana kesätöissä 
erilaisissa tehtävissä kliinisessä labora-
toriossa, vesilaboratoriossa, panimola-
boratoriossa ja Oikeuslääketieteelli-
sen laitoksen laboratoriossa. Viimeksi 
mainittu oli erinomaisen kiinnostava 
ympäristö, jossa kaasukromatograa-
fi n (Perkin Elmer F-11, liekki-ionisaa-
tio detektori) käyttö sallittiin vain FM 
tutkinnon suorittaneille. Kuoleman-

syyn tutkiminen oli toki hieman eri-
laista kuin CSI tv-sarjassa. Ensimmäi-
nen kemiaan liittyvä tutkimustyöni 
itävaltalaisessa panimolaboratoriossa 
(Schwechat Brauerei) liittyi oluen kat-
keroarvojen mittaamiseen ja analy-
tiikan kehittämiseen. Lähes ilmainen 
olut kuului henkilöstön luontaisetui-
hin! Mitä muuta nuori kemistinalku 
elämältä voisi toivoa. Itävallassa opin 
tutkimustyön vaatimat tarkat kirjaa-
miskäytännöt.

Vaikka panimomestarin ura kiin-
nosti, suuntasin poikkitieteelliset opin-
not valtiotieteelliseen tiedekuntaan ja 
opiskelin kansantaloustieteen perus-
teita. Havaitsin yllättäen, että siinä, 
missä kemia on eksakti luonnontiede, 
kansantaloustiede on pääasiassa käyt-
täytymistieteisiin verrattava oppi, jossa 
tilastotiede ja todennäköisyydet ovat 
merkittävässä asemassa.

Valmistuttuani kemistiksi halusin kan-
sainvälisiin tehtäviin. Tuolloin, 1970 

-luvun lopulla Suomen teollisuus oli 
monipuolistumassa ja kansainvälis-
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tyvä Labsystems Oy tarjosi kliinisen 
analysaattorin tuotepäällikön tehtävää. 
Immunologiset laboratoriotutkimukset 
olivat voimakkaassa kasvussa entsyy-
mileiman korvatessa aiemmat radioak-
tiiviset leimat. Amerikkalaisten kanssa 
perustettiin yhteisyritys, joka kehitti 
Multiscan tuoteperheen immunolo-
gisiin EIA määrityksiin. Multisca-
nista tuli maailmanlaajuinen menes-
tystarina. Osallistuin kutsuvieraana 
kymmenkunta vuotta sitten tilaisuu-
teen, jossa juhlittiin 20 000 analysaat-
torin valmistumista! Yritys on nyt osa 
Thermo Fisher yhtymää. Labsystems 
opetti tiimityön tärkeyden ja henkilös-
töhallinnon perusteet. Myös täyden-
nyskoulutus oli tärkeää, oppiminen on 
elinikäinen prosessi. Opiskelijan on 
hyvä ymmärtää, että valveutunut työn-
antaja panostaa määrätietoisesti henki-
löstön kehitykseen.

Labsystems kansainvä l isty i 
1980-luvulla voimakkaasti. Englantiin 
perustettiin tytäryritys, jonka toimi-
tusjohtajana toimin ensimmäiset pari 
vuotta. Koko Suomi kansainvälistyi ja 
vienti monipuolistui. Kaupallisten sih-
teereiden verkosto laajeni ja siirryin 
Yhdysvaltoihin viideksi vuodeksi vien-
ninedistämistehtäviin. Suomen vienti-
teollisuus tuli tutuksi ja hommassa oli 
tekemisen meininki. Amerikkalaiset 
opettivat erityisesti henkilökohtaisen 
viestinnän ja esiintymisen tärkeyttä, 
tulosjohtamista ja kovaa työtä. Luon-
nontieteellinen koulutus, kiinnostus 
uusiin asioihin ja analyyttinen ajattelu 
auttoivat tässä tehtävässä suunnatto-
masti.

Nimitys suuren tytäryhtiön toimistus-
johtajaksi
Eräs urani vaikeimmista haasteista 
osui lamavuosiin palattuani Suo-
meen. Sain nimityksen suuren konser-
nin tytäryrityksen toimitusjohtajaksi. 
Laman myötä jouduin irtisanomaan 
parikymmentä henkeä. Opin yrityssa-
neerauksen kantapään kautta. Ja sen, 
ettei saneraja ole paran esimies kipeän 
prosessin jälkeen.

Viestintäkeskuksen johtoon Etelä-Af-
rikkaan
Seuraavaksi sattuma korjasi satoa. 

Vuonna 1918 oli Umtatassa Transkein 
maakunnassa syntynyt poika, joka 
sai nimeksi Rolihlahla. Hänet tunnet-
tiin myöhemmin nimellä Nelson Man-
dela. Hänen vankilasta vapautumisen 
seurauksena kauppasaarto Etelä-Af-
rikkaan purettiin 1990-luvun alussa ja 
Suomi päätti avata suurlähetystön ja 
vientikeskuksen Pretoriaan. Vientite-
ollisuus etsi aktiivisesti kumppaneita 
avautuvilta markkinoilta. Sain vienti-
keskuksen johtooni ja vietin 5 antoisaa 
vuotta Etelä-Afrikassa, jonka kulttuuri 
ja ihmiset ovat olleet merkittäviä rikas-
tuttajia urallani. Tapasin myös presi-
dentti Mandelan hänen tultua valituksi 
presidentiksi. Kannustimme molem-
mat Afrikan Cup ottelussa Etelä-Afri-
kan ”Bafana Bafana” jalkapallojouk-
kuetta!

Suomeen palattuani halusin etsiytyä 
pieneen yritykseen, jossa kansainvä-
lisen kokemukseni ja kemistin koulu-
tukseni olisivat hyödyllisiä. Fysiologi-
sia mittalaitteita valmistava Medikro 
Oy oli tullut tutuksi jo Afrikassa ja siir-
ryin sen palvelukseen, aluksi mark-
kinointipäälliköksi, sitten toimitus-
johtajaksi. Yrityksellä oli hyvä johto 
ja erinomainen tuotekonsepti, mutta 
haasteena oli kansainvälistyminen.  
Sen toteuttamiseksi yritykseen hankit-
tiin pääomasijoittajilta käyttöpääomaa. 
Eräs sijoittajista oli Sitra (Suomen Itse-
näisyyden Juhlarahasto). Usean vuo-
den määrätietoisen ponnistuksen ja 
kohdennetun kasvun seurauksena yri-
tys onnistui vakiinnuttamaan sekä 
taloutensa että markkina-asemansa.

Sijoitusasiantuntijaksi Sitraan
Kun Sitra sitten soitti, ja ehdotti, että 
tulisin ”vuodeksi tutustumaan pää-
omasijoitustoimintaan”. Uudet asiat 
ja innovaatiot kiinnostavat ja tartuin 

tarjoukseen. 2000-luvulla teknolo-
giayritystenpanostukset kasvoivat ja 
Sitra oli erityisesti pääomarahoituksen 
asiantuntija. Toimin terveydenhuol-
lon ohjelmassa sijoitusasiantuntijana. 
Yritysten liiketoimintasuunnitelmat 
ja rahoitusinstrumentit sekä hallitus-
työskentely tulivat kovin tutuiksi. Opin 
vihdoin arvostamaan myös juristien 
panosta ja yhteistyötä, seikka, joka 
kansainvälistymisinnossa jäi usein 
taka-alalle. Vuoden vierailu venyi seit-
semäksi oppivuodeksi ja jätin Sitran 
haikeana Terveydenhuollon ohjelman 
päätyttyä.

Kemististä tulossa lääkäreiden ympä-
röivä nörtti
Sitra vietti vuonna 2007 40-vuotis-
juhlaansa ja lahjoitti tuolloin suoma-
laisille Terveyskirjaston (www.terve-
yskirjasto.fi) tukemalla Suomalaisen 
Lääkäriseura Duodecimin hanketta. 
Olin hankkeessa aktiivisesti mukana. 
Sen seurauksena tutustuin Duodeci-
min palveluihin. Eräs keihäänkärki-
tuote on kliininen päätöksentuki. Olen 
nyt aktiivisesti mukana tämän tervey-
denhuollon IT-palvelun levittämisessä 
sekä kotimaassa että valituilla vienti-
markkinoilla. Kemististä on tulossa 
lääkäreiden ympäröimä ”nörtti”, joka 
haluaa parempaa ja turvallisempaa 
maailmaa meille ja lapsillemme.

Monessa on tullut oltua mukana. 
Tekisi mieli vielä lainata nuorille, 
uraansa ja elämäänsä etsiville kemian 
opiskelijoille lääkäriystäväni miete-
lause.

”Ei välttämättä enemmän vuosia elä-
mään, vaan enemmän elämää vuosiin”.

Allekirjoitan nöyrästi,
Timo Haikonen, FM, kemisti
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Nina Aremo 
Suunnittelija on 
mukana monessa
Teksti Nina Aremo Kuva Veikko Somerpuro

Oma opiskelupolkuni ei ollut ihan suoraviivai-
nen. Lukioaikainen haaveeni oli työskennellä 
biokemistinä, joten hakeuduin ja pääsin Kuo-
pion yliopistoon (nyk. Itä-Suomen yliopisto) 
opiskelijaksi. Kuopion opiskelumalli oli tuol-
loin hyvin koulumainen, joten suuresti odotta-
mani akateeminen vapaus ei oikein toteutunut 
ja opiskeluintoni hiipui. Puolen vuoden mie-
tintätauon jälkeen päätin kokeilla aivan toista 
alaa ja hakeuduin ATK-Instituuttiin datano-
miopintoihin. Valmistumisen aikoihin Suomi 
oli lamassa ja työpaikkoja ei oikein ollut, joten 
palaaminen takaisin kemian pariin tuntui 
houkuttelevalta. Samalla vaihdoin opiskele-
maan Helsingin yliopistoon. Ehdin opiskella 
vuoden ja jäin sitten pariksi vuodeksi äitiys-
vapaalle. Pienten lasten kanssa puuhastellessa 
ajatus omasta urasta kirkastui ja opiskelumo-
tivaatio kasvoi. Sen jälkeen, opiskeluni eteni-
vät ripeästi. Orgaaninen kemia valikoitui pää-
aineeksi heti opiskelujen alkumetreillä siksi, 
että syntetiikka ja uusien molekyylien val-
mistaminen oli kiehtovaa ja vaativaa. Orgaa-
nisten yhdisteiden rakenteiden selvittämi-
nen NMR-tekniikalla oli se, mistä innostuin 
kovasti.

Kimmo Himberg – Vähän erilainen kemistiura
Haastattelija Kristiina Wähälä

Valmistuin Helsingin yliopiston kemian 
laitokselta vuonna 1985. Olin viimei-
sinä opiskeluvuosina opettanut mate-
maattisia aineita epäpätevänä opetta-
jana eri kouluissa ja pidin opetustyöstä 
kovasti. Onnekas yhteensattuma vei 
minut kuitenkin graduvaiheessa kesä-
töihin VTT:lle, ja kuinka ollakaan, sain 
vielä jatkopestinkin. Lopulta VTT:llä 
vierähti melkein seitsemän vuotta.

Eräänä sunnuntaina 1990-luvun 
alussa näin Helsingin Sanomissa 
ilmoituksen, jossa haettiin Keskusri-
kospoliisiin rikoslaboratorion johtajaa.  
Pitihän sitä hakea. Pitkän ja huolelli-
sen (toivottavasti) rekrytointiprosessin 
jälkeen yllätyksekseni sain viran. On 

vaikea kuvitella mielenkiintoisempaa 
työtä. Seuraavien kahden vuosikym-
menen aikana tapahtui huimaava kehi-
tys omalla alallani analytiikassa, mutta 
toisaalta myös DNA-menetelmät otet-
tiin käyttöön ja DNA-rekisteri perus-
tettiin, tietotekniikka mullisti labora-
toriot, laatujärjestelmä pystytettiin...

Samalla laboratorion toimiala laa-
jeni: tuli sormenjälkitutkimuksia, tie-
totekniikkarikostutkintaa, ympäris-
törikoksia, kansainvälisiä tehtäviä.  
Jossain välissä sain väitöskirjankin 
iltatöinä valmiiksi. Vähitellen labra 
kasvoi ja huomasin muuttuvani tutki-
jasta yhä enemmän hallintovirkamie-
heksi.

Poliisiorganisaatio ja sen toiminta 
tuli tutuksi ja eteen tuli yhä kauem-
pana laboratoriotyöstä olevia teh-
täviä. 2000-luvun alkuvuosina sain 
pari vuotta virkavapaata ja vietin ajan 
EU-projektissa Turkissa. Aloin vähitel-
len itsekin uskoa, että luonnontieteili-
jän koulutus sopii mainiosti mitä eri-
laisimpiin työtehtäviin. Hallinnollista 
dataa on yhtä mielenkiintoista käsi-
tellä kuin analyysituloksiakin. Nume-
roita on tosi kiva pyörittää, tulevat ne 
millaisesta lähteestä tahansa. Tutkija-
koulutus antaa hyvät eväät keskustella 
aivan toisenlaistenkin alojen tutkijoi-
den kanssa, ja mitä tahansa tietoa osaa 
käsitellä kriittisesti. Esimiehen näkö-
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Juuri maisteriksi valmistumisen 
kynnyksellä orgaanisen kemian labo-
ratoriossa aloitettiin uusi projekti 
Neste Oil yrityksen kanssa ja pääsin 
tekemään graduni tuohon projektiin 
ja siitä edelleen tohtorikoulutettavaksi. 
Tavoitteena oli löytää järkeviä tapoja 
hyödyntää Nesteen tuotantoproses-
seissa syntyviä aldehydejä. Tutkimus-
työ oli erittäin antoisaa, koska kontakti 
yritysmaailmaan oli koko ajan ole-
massa ja laboratoriossa saatuja tuloksia 
peilattiin heti tuotantoympäristöön.

Projektin rahoitus loppui, mutta tut-
kimustyö jatkui assistentin virassa ja 
pääsin opettamaan orgaanisen kemian 
peruskursseja. Meillä oli loistava ope-
tustiimi, jonka kanssa kehitimme ja 
ideoimme uusia opetusmenetelmiä. 
Kipinä opetukseen ja sen kehittämi-
seen syttyi ja opiskelin sen tueksi yli-
opistopedagogiikkaa. Pääsin mukaan 
laitoksen opetuksenkehittämistoi-
mintaan ja koordinoimaan tutkinno-
nuudistusta sekä näkemään asioita 
hallinnolliselta puolelta. Siirryin tiede-
kunnan kansliaan töihin kehittämään 
opetuksen laadunvarmistusta ja perus-
tamaan tiedekunnan opetuksen tuki 
yksikköä ja sille tielle jäin. Nykyinen 
työni suunnittelijana ja opetuksen tuen 
tiiminvetäjänä on monipuolista ja pal-

kitsevaa. Saan työskennellä opiskelijoi-
den kanssa, opetan yliopistopedago-
giikkaa opettajille ja tutkijoille, tutkin 
opetuksen kehittämistä, koordinoin 
tiedekunnan laadunhallintaa ja olen 
mukana tiedekunnan toiminnanoh-
jauksessa. Näin monipuolista työnku-
vaa yliopistolla, en osannut edes kuvi-
tella. Ja mikä parasta, joka päivä oppii 
jotain uutta.

Työn lisäksi olen ollut jäsenenä Suo-
malaisten Kemistien Seuran (SKS) 
hallituksessa vuodesta 2006, kaksi 
viimeistä vuotta puheenjohtajana. Seu-
ratoiminta on avannut uusia kontak-
teja sekä kansainvälisiin organisaati-
oihin, kuten IUPAC ja EuCheMS, että 
kotimaisiin yrityksiin ja kemisteihin 
ympäri maata. Kemistejä toimii todella 
monenlaisissa tehtävissä. Nuorten 
jäsenten aktivoiminen mukaan seura-
toimintaan on ollut seuran tavoitteena 
jo pitkään. Verkostoitumalla seurassa, 
saa helpommin suoria yhteyksiä tule-
vaan työelämään.

Vapaa-aikani kuluu uudelleen virin-
neen lauluharrastuksen parissa. Laulan 

”Barbershoppia” sekä kvartetissa että 
Suomen ainoassa naisbarbershop-kuo-
rossa, Lady Shave – Porvoo Chorus. 
Barbershop yhdistää ihanasti musiikin, 
koreografian ja kontaktin yleisöön. Se 

on neliäänistä a cappella laulua, joka 
lauletaan lähes aina nelisoinnussa. 
Barbershop ei ole musiikkilaji, vaan 
se on sovitus- ja esitystyyli, jolla laule-
taan monenlaista musiikkia, kuten bal-
ladeja, jazzia, poppia, kansanlauluja ja 
evergreenejä. Lauluinnostuksen myötä 
perustin myös Kumpulan kampukselle 
oman kuoron Sonicumin, joka on tar-
koitettu sekä opiskelijoille että henkilö-
kunnalle. Myös lukeminen, käsityöt ja 
mökkeily kesällä Nauvon upeassa saa-
ristossa kuuluvat harrastuksiini.

Vaikka en työkseni enää teekään 
oikeaa kemiaa, ovat kemian opinnot 
antaneet minulle erinomaiset valmiu-
det nykyiseen työhöni, jota datanomin 
tutkinto ja yliopistopedagogiset opin-
not täydentävät. Uusia kemian opiske-
lijoita haluan onnitella loistavasta alan 
valinnasta. Kemia on monipuolinen 
tieteenala ja kemistejä tarvitaan aina 
ratkomaan erilaisia globaaleja haas-
teita, kuten esimerkiksi energian tai 
ruoan riittävyyttä maailmassa. Opis-
kelu on kovaa työtä ja siihen kannat-
taa panostaa. Yliopisto-opiskelu vaatii 
uudenlaisia opiskelutaitoja sekä kykyä 
ohjata itseään. Hienoa on se, että jokai-
nen voi muokata itselleen mielekkään 
tutkinnon esimerkiksi sivuainevalin-
noilla. 

kulmasta asiantuntijaporukoilla on 
aina samantyyppisiä ominaisuuksia, 
vaikka eivät pelkästään kemistejä 
olisikaan. Ajankohtaisesta kemian 
tutkimuksesta on tietysti pakko 
etääntyä, mutta se on tällaisen muu-
toksen hinta.

Kolme vuotta sitten Poliisiam-
mattikorkeakoulun rehtori jäi virka-
vapaalle ja sijaisuus tuli haettavaksi. 
Huomasin sattumalta täyttäväni 
viran muodolliset kelpoisuusvaati-
mukset ja päätin taas kerran kokeilla 
jotain uutta.  Onneksi työnantajani 
oli ollut suopea ja antanut minun 
vuosien mittaan työskennellä sivu-
toimisesti parissa yliopistossa. Ehkä 
se kokemus ei ollut haitaksi, sillä 
sain 10 kuukauden rehtorin sijai-
suuden. Oltuani yli kaksi vuosi-
kymmentä poliisin palveluksessa 

pukeuduin nyt ensi kertaa töissä uni-
vormuun, ja pääsin työskentelemään 
taas aivan uudenlaisen asiantuntija-
joukkueen kanssa. Jossain mielessä 
palasin juurilleni opetuksen ja kou-
lutuksen pariin. Minut rekrytoineita 
pidän uskomattoman ennakkoluu-
lottomina: kemisti vastuussa poliisi-
koulutuksesta?

Määräaikaiset pestit ovat jatku-
neet, ja nyt minulla on virkamääräys 
vuoteen 2020 asti. Silloin olen lähellä 
eläkeikää, mutta jo nyt ajattelen huo-
lestuneena: loppuuko tämä fantasti-
nen työ todellakin joskus?

Nuorempia kemistikollegoja 
haluan rohkaista katsomaan työelä-
mää avoimin silmin. Kemia on upea 
ala, mutta ei sitä ei tarvitse tehdä 
ainoastaan laboratoriossa. Luonnon-
tieteilijähän taas pärjää missä vain!
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Christrine Dietinger from Australia
My journey in the world of chemistry
Interview Kristiina Wähälä

I am originally from Austria but moved 
to Finland in the 1990’s to experience 
life in my mother’s home country. 
During this time I took up Master’s 
studies at the University of Helsinki. 
I originally started my studies at the 
Laboratory for Instruction in Swedish, 
but aft er spending a few summers wor-
king at the Laboratory for Organic 
Chemistry I chose to complete my spe-
cialised work (erikoistyö) and Master’s 
Th esis (Pro Gradu) in Prof. Kristiina 
Wähälä’s group. I thoroughly enjo-
yed my time at the University of Hel-
sinki where I met a lot of inspirational 
people – both supervisors/mentors and 
fellow students – and which gave me a 
good start for my future endeavours.

Aft er my graduation in 2005 I deci-
ded to go overseas, as I thought it 
important to experience research in a 
diff erent country. I applied for a PhD 
position at the Australian National 
University (ANU) in Canberra, Aust-
ralia. I had heard good things about 
this university; it had a good ranking 
amongst the world’s top universities 
and appeared to be the best research 
school for chemistry in Australia. 
Scholarships from the Otto A. Malm 
donation fund, Gustaf Komppa’s fund 
and the ANU enabled me to get started 

with my PhD studies and I chose to 
join the group of professor Martin G. 
Banwell when the opportunity arose. 
Professor Banwell is a prominent orga-
nic chemist in Australia, with extensive 
knowledge within the fi eld of synthetic 
organic chemistry.

During the following fi ve years I 
worked on a synthetic route towards a 
complex tricyclic molecule that com-
poses the carbon skeleton of the natu-
ral product 2-isocyanoallopupukea-
nane, a sesquiterpene that forms part 
of the chemical defence of certain sea 
slugs (nudibranchs) and sponges of the 
Great Barrier Reef in Australia. One of 
the main objectives of this work was to 
gain synthetic access to allopupukea-
nanes that are required for studies of 
biological transformations in the orga-
nisms that produce these compounds. 
My work was at times very challenging 
but also very interesting, since it allo-
wed me to explore a myriad of chemi-
cal transformations, such as diff erent 
Diels-Alder reactions, Birch reductions 
and photochemical reactions. It also 
taught me that multi-step organic syn-
theses are not always straightforward, 
but oft en require a lot of rethinking if 
the intended path, or part of it, does 
not work out.

In hindsight, the PhD was a great 
learning experience in many ways. It 
gave me the confi dence to handle a 
large diversity of chemicals, learn new 
chemical and analytical methods and 
how to document my work in a clear 
and concise manner. Chemistry aside, 
I got to know and work with many 
diff erent people from many diff erent 
countries and backgrounds. Many of 
them, like me, had moved to Australia 
recently and brought in a multitude of 
experience and knowledge from their 
own countries.

Aft er completing my PhD in 2010, I 
continued to work as Research Assis-
tant in Prof. Banwell’s group for a few 
months, before taking up a position as 
Research Scientist at the biotechnology 
company Starpharma in Melbourne 
where I am currently working. Here my 
main duty is to synthesise and analyse 
drug-delivery nanoparticles that have 
dendrimers (a star-shaped polymer) at 
their core. Before joining Starpharma 
I had only dealt with small organic 
molecules, and the move to macromo-
lecules took some getting used to but 
has widened my horizon.

Th e transition from academia to 
industry was a valuable experience to 
me. It was in part easy, as many tools 
used in synthetic organic chemistry 
remain the same. Th e biggest change 
was how research is carried out. Whe-
reas I could experiment with chemicals 
and reactions more freely as a PhD stu-
dent, in my present position I have to 
be more practical and focus on what 
is a priority and of benefi t to the com-
pany, and ultimately this involves crea-
ting new intellectual property that can 
be patented. Another thing that was 
quite new to me was the large amount 
of rules and regulations that compa-
nies have to follow.

All in all, I am very grateful for all 
the opportunities I have been given 
over the years. My advice to stu-
dents thinking of following a research 
career would be to try to work on dif-
ferent projects within your area, but 
even contemplating crossing over to 
other scientifi c disciplines. Also con-
sider spending some time in another 
country and to give both the university 
environment and an industrial setting 
a go if you can - you never know what 
will be right for you!
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Dr. Norbert Maier 
A new university 
lecturer in analytical 
chemistry 
Interview Marja-Liisa Riekkola Photo Veikko Somerpuro

Norbert Maier, a native Austrian, was appointed 
recently to the position of University Lecturer in 
analytical chemistry at the Department of Che-
mistry, University of Helsinki. Norbert earned a 
PhD in organic chemistry at the Karl-Franzens Uni-
versity Graz (Graz, Austria), investigating strategies 
for enantiomer resolution of chiral drugs, and sub-
sequently pursued PostDoc studies at the University 
of Florida (Gainesville, USA), working there on the 
synthesis and biological screening of neuro-protec-
tive agents. Prior to his recruitment to the Univer-
sity of Helsinki, he worked as a researcher and edu-
cator at various academic institutions in Austria 
(Karl-Franzens University of Graz, University of 
Vienna, and the Medical University of Vienna), and 
also several years in contract research industry (Chi-
ral Technologies, Inc., Westchester, PA, USA), dire-
cting method development projects for clients from 
pharmaceutical industry. Norbert ś current research 
focus is on application-oriented material science 
for analytical applications. Specifically, his research 
interests encompass the development of target-se-
lective affinity materials for chromatographic app-
lications, such as molecularly imprinted polymers, 
chemically functionalized polymer- and silica-ba-
sed surfaces, and in particular chiral stationary pha-
ses for enantiomer separation. Being an advocate 
of scientific synergism and interdisciplinary, he is 
very pleased to find the Department of Chemistry 
being an institution rich in diverse fields of exper-
tise and strongly dedicated to national and interna-
tional co-operation. While still seriously struggling 
with the intricacies of the Finnish language, Norbert 
is looking forward to stimulating interactions with 
students and Department as well. He also hopes that 
his future contributions to teaching and research 
endeavors will help to further strengthen the excel-
lent international reputation of the Department of 
Chemistry and in particular that of the Laboratory 
of Analytical Chemistry.
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Fysikaalisen kemian yliopistonlehtori Theo 
Kurtén
Aloitin yliopistonlehtorina fysikaalisen 
kemian laboratoriossa tammikuussa 2012. 
Syyskuussa 2013 sain viisivuotisen rahoi-
tuksen Suomen Akatemialta, mistä syystä 
opetustoimintani jää muutamaksi vuodeksi 
vähemmälle. Vaikka olenkin tyytyväinen 
että pääsen vaihteeksi keskittymään tutki-
mukseen, tuntuu tämä toisaalta hieman hai-
kealta: olin juuri päässyt vauhtiin esimerkiksi 
Matematiikkaa Kemisteille -kurssin kehittä-
misessä, ja syksyllä käymäni yliopistopeda-
gogiikan peruskurssit ovat antaneet runsaasti 
eväitä opetukseni laadun parantamiseen. 
Odotankin jo syksyä 2018 jolloin palaan ope-
tustehtävien pariin…

Kemian laitokselle siirtyminen oli minulle 
tavallaan paluu juurilleni, valmistuin nimit-
täin maisteriksi fysikaalisesta kemiasta 
vuonna 2005. Sen jälkeen ilmakehäfysiikka 
vei mukanaan, ja siirryin kadun toiselle puo-
lelle tekemään väitöskirjaa aerosolihiukkas-
ten muodostumisesta. Väiteltyäni vuonna 
2007 jatkoin tutkimustani fysiikan laitok-
sella, ja vietin myös kaksi kuuden viikon jak-
soa Clermont-Ferrandin yliopistolla keskellä 

Ranskan maaseutua. 2009–2011 post-doccai-
lin kaksi vuotta Kööpenhaminan yliopistolla, 
Suomen Akatemian rahoituksella. Juutinrau-
man (Øresund) alue on tieteen tekemisen ja 
verkostoitumisen kannalta loistava paikka, 
koska muutaman tunnin junamatkan päästä 
löytyy puolen tusinaa pohjoismaista huippu-
yliopistoa (esim. Lund, Göteborg, Århus) sekä 
useita muita tutkimuslaitoksia.

Kysyttäessä tutkimusalaani vastaan yleensä 
olevani soveltava laskennallinen ilmake-
misti. Toisin sanoen, sovellan laskennallisen 
kemian, lähinnä ns. kvanttikemian, mene-
telmiä ilmakehän kannalta mielenkiintoisiin 
kemiallisiin reaktioihin. Toisin kuin monet 

”oikeat” laskennalliset kemistit, en juurikaan 
kirjoita itse tietokoneohjelmia tai edes mer-
kittävästi muokkaa niitä, vaan yhdistän ja 
sovellan olemassa olevia (ja usein jo vuosi-
kymmeniä tehokkaaksi hiottuja) mallinnus-
menetelmiä uudenlaisiin ongelmiin.

Tämä sopii hyvin kärsimättömälle luon-
teelleni: siinä missä uuden ohjelman kirjoi-
tus tyypillisesti kestää vähintään kuukausia, 
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ehdin usein jo yhdenkin päivän aikana hyö-
kätä saman ongelman kimppuun useilla eri 
mallinnusmenetelmillä.

Varsinainen ammattitaitoni ei koostukaan 
itse laskentamenetelmien ohjelmakoodien 
syvällisestä tuntemuksesta, vaan kiinnos-
tuksen kohteena olevien reaktioiden kemian 
ymmärtämisestä, sekä kokemuksesta oikean 
mallinnusmenetelmän valinnasta kullekin 
ongelmalle. Mallinnuspuolelle noin yleisesti 
päädyin luontevasti sen jälkeen, kun tein 
ennätyksen rikotun lasitavaran määrässä 
aineopintojen laboratoriokursseilla.

Suurin kiinnostuksen kohteeni on tiivisty-
miskykyisten höyryjen muodostuminen, eli 
se miten ilmakehän hapetusreaktiot muok-
kaavat hiili-, typpi- ja rikkiyhdisteitä höyryn-
paineeltaan alemmiksi eli molekyylitasolla 

“tahmeammiksi”.
Ilmakehän hiukkasmuodostuksen kan-

nalta tärkein näistä tahmeista yhdisteistä on 
rikkihappo, jota syntyy sekä luonnollisten 
että ihmisperäisten rikkidioksidipäästöjen 
hapettuessa. Rikkihapon keskeinen rooli on 
seurausta siitä, että sen hörynpaine on lähes 
miljardi kertaa pienempi kuin rikkidioksi-
din, mistä se syntyy yhden ainoan hapetus-
reaktion seurauksena. Pitkään uskottiin, että 
mikään muu ilmakehässä tapahtuva reak-
tio ei johda näin nopeaan ja suureen höyryn-
paineen laskuun, eli “tahmaisuuden” ja siten 
hiukkasmuodostuskyvyn lisääntymiseen.

Kenttä- ja laboratoriomittauksissa on kui-
tenkin havaittu, että tietyt hiilivedyt voivat 
läpikäydä vastaavan räjähdysmäisen höyryn-
paineen alenemisen niin sanotun autoksi-
daatioreaktioiden kautta. Tämän ”itsestään 
hapettumisen” mekanismin mallintaminen 
vie tällä hetkellä suurimman osan ajastani.

Vaikkei sitä keskellä Suomen pitkää ja 
pimeää talvea aina uskoisikaan, lähes kaik-
kien ilmakehän kemiallisten reaktioiden 
perimmäisenä moottorina toimii aurinko. 
Sen säteilyenergia siirtyy muutaman keskei-
sen pilkkoutumisreaktion kautta kouralli-
selle hapettajia, kuten OH-radikaali ja otsoni 
(O3). Nämä harvalukuiset hapettajat käynnis-
tävät useimpien yhdisteiden hapetuksen, jota 
verrattoman paljon runsaslukuisempi happi-
molekyyli (O2) yleensä jatkaa – edellä maini-
tussa autoksidaatiossa kolmen tai neljänkin 
askeleen verran.

Ilmakehä toimiikin kemian näkökulmasta 
valtaisana kemiallisena reaktorina, missä 

happi ryöstää auringon avustuk-
sella itselleen elektroneja muilta 
alkuaineilta. Olen etenkin fyysi-
koita ja meteorologeja opettaes-
sani pyrkinyt hahmottelemaan 
ilmakemian kokonaisuuksia 
juuri tästä näkulmasta: elektro-
nien virta kohti happea on lähes 
kaiken ilmakemian taustalla, 
samalla tavalla kuin kaasujen 
virtaus korkeammasta paineesta 
alempaan paineeseen on lähes 
kaiken meteorologian taustalla. 

Useimpiin biologisiin tai teollisiin kemian 
sovelluksiin verrattuna ilmakemian erityis-
piirteenä on reagoivien yhdisteiden erittäin 
matala pitoisuus, mikä asettaa omat haas-
teensa etenkin mittausmenetelmille – taval-
lisimmat spektroskooppiset menetelmät eivät 
esimerkiksi ole alkuunkaan herkkyydeltään 
riittäviä ilmakemian tutkimukseen. Yhteis-
työ kokeellisten tutkijoiden kanssa onkin 
oleellinen osa työtäni, ja yksi keskeisistä tut-
kimusprojekteistani liittyy siihen, miten las-
kennallisen kemian avulla voidaan saada 
enemmän tietoa irti ilmakehän olosuhteissa 
tehtävistä kemiallisen ionisaation massas-
pektrometriamittauksista.

Sekä omissa opinnoissani, tutkimukses-
sani ja opetuksessani toistuva teema on ollut 
Gustaf Hällströmin kadun yli sukkuloimi-
nen. Olen opiskellut, opettanut ja tutkinut 
sekä kemian että fysiikan laitoksilla – ja yri-
tän kannustaa myös muita samaan yhteis-
työhön. On esimerkiksi ehkä hieman turhaa 
lentää Itämeren tai jopa Atlantin yli suorit-
tamaan mittauksia, jotka voisi yhtä hyvin 
tai paremmin tehdä naapuritalossa. Koen, 
että verkostoitumisen ja yhteistyön täy-
tyy alkaa läheltä jotta se voisi kantaa kauas: 
oman laitoksemme tapauksessa tämä tarkoit-
taa lähempää yhteistyötä niin fyysikoiden, 
muiden kotimaisten korkeakoulujen kuin 
muiden pohjoismaisten huippuyliopistojen-
kin kanssa. Tämä koskee myös ensimmäi-
sen vuoden kemistejä: opiskelkaa rohkeasti 
ja ennakkoluulottomasti mielenkiintoisen 
kuuloisia kursseja myös muilta laitoksilta, 
vaikkeivät ne suoraan sopisikaan mihinkään 
sivuainekokonaisuuksiin. Kemistejä ja kemis-
tien ammattitaitoa tarvitaan mitä yllättävim-
missä paikoissa!
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Yli-insinööri Sami 
Heikkinen
Haastattelija Kristiina Wähälä Kuva Veikko Somerpuro

Mitä olet opiskellut ja minkälaisissa työtehtävissä olet ollut 
aiemmin?
Valmistuin filosofian tohtoriksi vuonna 1999 Oulun yli-
opiston kemian laitoksen rakennetutkimuksen kemian 
osastolta. Väitöskirjani tein NMR-spektroskopian alalta 
keskittyen ns. pulssisarjojen kehittämiseen. Olen myös 
rakennetutkimuksen kemian dosentti Oulun yliopistossa 
ja soveltavan fysiikan dosentti Helsingin yliopistossa. 

Työskentelin suurimman osan 90-luvusta päätoimisena 
tuntiopettajana ja assistenttina Oulun yliopistolla. Vuosi-
tuhannen vaihteessa olin kolmisen vuotta tutkijana Bio-
tekniikan instituutin NMR-laboratoriossa tehden hommia 
NMR-spektroskooppisten menetelmien kehittämiseksi 
proteiinitutkimuksen tarpeisiin ja sen jälkeen HUS Rön-
tgenissä niinikään tutkijana in-vivo magneettiresonans-
sispektroskopian ja magneettikuvauksen parissa. Vuo-
desta 2005 lähtien olen työskennellyt Helsingin yliopiston 
kemian laitoksella. Viime vuoden toukokuuhun asti toi-
min orgaanisen kemian laboratorioinsinöörinä ja sen jäl-
keen nykyisessä yli-insinöörin tehtävässä.

Mitä teet nyt?
Viime vuonna koko teknisen henkilökunnan organisaatio 
(laboratorioinsinöörit, tutkimusteknikot, laboratoriomes-
tarit ja laboratorioteknikot) siirtyi pois erillisten laborato-
rioiden alaisuudesta suoraan kemian laitoksen alaisuuteen. 
Toimin tämän uuden organisaation esimiehenä ja omana 
esimiehenäni on laitoksen johtaja.
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Organisaatiouudistuksen tarkoituk-
sena on jakaa teknisen henkilökunnan 
tukipalveluita koko laitoksen käyttöön 
ilman laboratoriorajojen asettamia 
esteitä. Tarkoitus siis on mahdollistaa 
ja tehdä helpoksi se, että laboratoriot 
saavat teknisiin ongelmiinsa parhaan 
talon sisältä saatavissa olevan tietä-
myksen. Lisäksi näin voidaan jakaa 

”yhteisiä” tehtäviä entistä tasaisemmin. 
Tämä tulee luultavimmin olemaan 
tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpää, 
kun yhteisesti koko laitoksen käyttöön 
hankittavien isojen tutkimuslaitteiden 
määrä lisääntyy. 

Esimiestehtävien lisäksi töihini kuu-
luu orgaanisen kemian laboratorioinsi-
nöörin tehtävät, eli laitteiden ylläpito, 
käytönopastus, tutkimuslaite- ja tieto-
konehankinnat sekä muiden teknisten 
asioiden organisointi. Muita töitä on 
hankintayhdyshenkilönä toimiminen 
eli yritän kykyjeni mukaan avustaa/
neuvoa hankintoihin liittyvien kilpai-
lutuksien järjestämisessä. Joitain ope-
tustehtäviä on myös osunut kohdalle. 
Luennoin syksyisin kurssin ”Orgaanis-
ten yhdisteiden NMR spektroskopia II”. 

Osa työajasta kuluu tutkijoiden autta-
miseen NMR-spektroskopiaan liitty-
vissä ongelmissa yli laboratoriorajo-
jen. Muut työtehtävät voivat olla sitten 
ihan mitä vaan pientä värkkäämistä ja 
muuta neuvontatoimintaa. Ja tietenkin 
tällä hetkellä käynnissä oleva kemian 
laitoksen remontti aiheuttaa jonkin 
verran “säätämistä”.

Teetkö tutkimustyötä?
Aina on ollut jotain yhteistyöpro-
jektia kemian laitoksen tutkijoiden 
kanssa NMR-spektroskopiaan liittyen. 
Lisäksi silloin tällöin on tullut tehtyä 
yhteistyötä HUS Röntgenin tutkijoi-
den kanssa, viime aikoina aika useas-
tikin. Omat tutkimusintressit liittyvät 
lähinnä NMR-menetelmien suunnit-
teluun kuin myös kontrastiyhdisteiden 
kehittämiseen magneettikuvauksen 
tarpeisiin. Tällä hetkellä johtamassani 
kontrastiyhdisteprojektissa työskente-
lee yksi väitöskirjatyön tekijä.

Millaista on työskennellä yliopistolla?
Olen ollut koko työurani yliopisto-
jen palveluksessa, pois lukien vuo-

det HUS Röntgenissä. Yliopisto antaa 
hyvät mahdollisuudet tutkimukselli-
sesti toteuttaa omia ajatuksia ja ambi-
tioita. Se on sitä akateemista vapautta 
ja se on hienoa. Valitettavasti yliopis-
toissa majaileva ”vapaus” voi myös olla 
kasvualusta välinpitämättömyydelle, 
aloitekyvyttömyydelle ja vastuunoton 
puutteelle. Voi tehdä mitä vaan ilman 
seuraamuksia. Tai olla tekemättä. Sel-
laisen käsitteen määritteleminen kuin 

”akateeminen vastuu” voisi olla tarpeen. 
Se näyttää joskus olevan vähissä. Tuo 
olisi mielestäni kyllä aika tärkeä kohta 
puututtavaksi, koska yliopiston ulko-
puolisessa työelämässä joutuu väkisin-
kin kantamaan vastuunsa tekemisis-
tään ja tekemättä jättämisistä.

Mutta yleisesti ottaen työskentely 
näissä ympyröissä on kyllä suurim-
maksi osaksi palkitsevaa. Sivistynyttä 
sakkia.
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Rana Haikal  
ASC Erasmus Mundus jointdegree master program

July 2011, I graduated from the Ger-
man University in Cairo, Egypt and 
finally finished my Bachelor’s degree in 
Pharmacy and Biotechnology. If any-
one had told me then, I would come 
to Finland two years later and expe-
rience –15°C, I would call them crazy. 
My dream has always been to continue 
studying abroad, especially in Europe. 
In 2012, a year after my graduation, I 
was lucky enough to be accepted for 
the Erasmus Mundus Euromaster’s 
Program ASC (Advanced Spectros-
copy in Chemistry), where I spent the 
first year at the University of Leipzig, 
Germany. When the time came for me 
to choose where I would like to spend 
the second year of studies and do my 
Master’s thesis, University of Helsinki 
became at the top of my list because of 
its excellent educational standards and 
high international rankings. 

Although in the beginning, I didn’t 

know anything about Finland, not 
even where it exists on the map, nev-
ertheless I absolutely do not regret the 
decision to come here. Right from the 
beginning, I felt welcomed; the Univer-
sity organizes an Orientation course 
during the first week, where senior stu-
dents help you with the necessary doc-
uments, show you around the campus 
and answer any questions you might 
have. And so just in the first few days, 
I already met many exchange as well 
as Finnish students. Also, most people 
here in Finland, and I said people not 
just students, speak very good English, 
thus there was no language barrier, 
which made life a lot easier. 

Living a long way from home and 
having seen snow for the first time only 
a year before, I was worried about how 
will I survive the winter. To my sur-
prise, I actually did not totally hate it 
here. I never thought a day will come 
when I’m annoyed when it gets a bit 
warmer and that I wish I had more 
of lighter clothes. The funny thing is 
that it snowed back home in Cairo, 
Egypt, which didn’t happen in 112 
years, before it snowed in Helsinki 
and I unfortunately missed that. How-
ever, I still experienced many firsts 
here in Finland. I drank coffee for the 
first time in my life, I did my first snow 
angel and I learned ice skating with-
out falling embarrassingly. One thing, 
though, I don’t think I can ever do is to 
have lunch at 11 am; this is simply too 
early for me.

Before coming to Finland, the only 
expectations I had were that it’s cold, 
depressing and Finnish people are slow 
(totally true!!). But in fact, if you come 
with the mentality to enjoy it, you 

won’t get depressed and I found out 
that people here are genuinely nice and 
helpful. Then again, you’re the one who 
has to start the conversation, break the 
ice and try to get to know them. For me, 
coming from a big overcrowded city 
like Cairo, Helsinki didn’t seem like a 
capital city. It’s quiet, relaxing, but busy 
enough to not feel lonely. I enjoyed my 
time here and I can see myself coming 
back or even living here for a few more 
years after I finish my Master’s. 

Without a doubt, these past one 
and a half years of Master’s studies in 
Europe were the best years of my life 
so far. Besides the academic and scien-
tific knowledge I gained, it was more of 
a journey of self-discovery. The special 
feature about the ASC program is that 
you get to study in at least two coun-
tries, which allowed me to experience 
different cultures. I got to meet incredi-
ble people from all over the world, visit 
places I never thought I would some-
day and learn a new completely alien 
language, or at least try. Finnish lan-
guage, though as funny as it sounds, is 
very hard to learn. Moreover, not only 
did I get to work with the most amaz-
ing colleagues, I also developed many 
aptitudes, including time management, 
independency, flexibility and of course 
my cooking skills. 

If I’m at liberty to give any advice, 
I would say that going abroad any-
where, not just Finland, should be on 
everyone’s to-do-list. It helps you grow 
personally and discover things about 
yourself. It can be stressful and scary in 
the beginning, but as it’s said: No pain, 
No gain. You have to challenge yourself 
and step outside your comfort zone in 
order to learn and become stronger. 
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Interviewer Maija Pollari

Argentinian Juan Cruz Landoni is pas-
sionate about science. He participated 
in the International Millennium Youth 
Camp in 2013 and returned to Fin-
land in January 2014 to study chem-
istry. Planning a career in bioscience 
research, Juan’s positive attitude has 
helped him settle in Helsinki.

Juan comes from the town of Rio 
Cuarto located in the center of Argen-
tina. He arrived in Helsinki three 
months ago and is currently studying 
for a bachelor’s degree at the depart-
ment of chemistry.

The reason I came to study in Hel-
sinki is mainly the Millennium Youth 
Camp. It is a camp for young peo-
ple interested in science and technol-
ogy that brings 60 students from all 
over the world to Finland each sum-
mer to work on group projects. I par-
ticipated in the 2013 MYC and during 
the camp we got to visit different facul-
ties and laboratories in Helsinki, which 
fascinated me. I'm passionate about sci-
ence but also about travelling, different 
cultures and languages, so coming to 
such an interesting country as Finland 
for my studies seemed like an amazing 
opportunity. 

The Faculty of Science offers Mil-
lennium Youth campers the opportu-
nity to enroll as students. The applica-
tion process to the camp itself is quite 
rigorous and the gifted youth continue 
to the most prestigious universities in 
Europe and the US.

Juan chose the University of Hel-
sinki and after a three-month stay he 
says very politely that “moving to Fin-
land was and is interesting”.

Everything is very different from 
where I come from, maybe not in gen-
eral, but there are this details that keep 
surprising me. Luckily there haven't 
been real problems, only tons of paper-

work, the adaptation is being smooth 
and fun. And for sure coming from 
42°C to –18°C was quite a shock!

My studies have started great, I'm 
taking some basic courses in chemistry, 
and planning the rest of my degree. I'm 
mainly interested in the fields between 
chemistry and biology, specifically 
neuroscience and molecular biology, so 
I guess that's the path I'll follow for the 
next couple of years in the university. 

The University of Helsinki offers lots 
of possibilities for doing research, in a 
really diverse spectrum of fields and in 
different faculties, so I feel the amount 
of choices is very wide. I've also noticed 
the University has a really diverse and 
international environment, which I 
find great and rich.

Even if the basic bachelor courses 
are only available in Finnish or Swed-
ish, the teachers still give international 
students the chance of having exams 
in English while they learn Finnish, 
and I think that is a priceless oppor-
tunity I'm very grateful about. And 
then the advanced courses are mostly 
in English, so I would say it is a great 
plan for international students to come 
study here. And not only because of the 
University itself, but also because of 
the richness of Finnish culture, people, 
landscapes, design, language, science 
and technology.

In addition to his chemistry stud-
ies Juan works part-time in a biosci-
ence research group at the Faculty of 
Medicine on the Meilahti campus. He 
thinks this is a great way to get to know 
his field. “The experiences I'm getting 
there are making it even more clear for 
me that science is my passion and what 
I want to do for the rest of my life.”

International Millennium Youth Camp:
www.helsinki.fi/luma/english/millennium-youth-camp

Millennium Youth Camper Juan Cruz Landoni adventures 
into chemistry and biosciences
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Laura Van Rompuy

I arrived in Helsinki exactly one month 
ago to conduct my research project and 
write my master’s thesis as part of an 
Erasmus exchange at the department of 
organic chemistry. Finland is less new 
to me than to most Erasmus students 
because I actually am Finnish. I have 
a Finnish mother and a Belgian father 
and I was raised bilingual in Belgium.

I have been to Finland many times 
on vacation and have always wanted to 
live in Finland so an Erasmus exchange 
is the ideal opportunity for me to expe-
rience what living in Finland is really 
like. I also hope to improve my Finnish 
grammar and expand my vocabulary 
during my time here.

I study chemistry at the University 
of Leuven; the oldest and largest uni-
versity of Belgium. Students make up 
the majority of the population of the 
city during the academic year; so Leu-
ven is truly a student city. Helsinki is 
much larger and more diverse which is 
exciting after living in Leuven for four 
years. I like exploring the city and vis-
iting the many museums the city has to 
offer. 

I haven’t noticed many differences 
yet between the University of Helsinki 
and my home university, but of course I 
cannot really compare as I haven’t con-
ducted a master’s thesis in Leuven. The 
laboratories look quite similar; though 
the department at my home univer-
sity is somewhat smaller. The campus 
area here in Kumpula is very conve-
nient with a gym located right next to 
the chemistry department and a small 
shopping center next to the campus.

A definite advantage of coming to 
Helsinki is being surrounded by many 
other Erasmus students. Everyone has 
had a different study experience and 
can teach you things you might not 
have learned at your home university. 

At the moment Í m looking forward 
to spring time so I can enjoy the sur-
rounding nature and see the city come 
to life!

International students
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David Sebastian Casadio

I’m a student of Industrial Chemis-
try from the university of Bologna, in 
Italy. I come from a little town on the 
Adriatic sea and I always liked to travel, 
first with my family, since I was 8 years 
old, and then with my friends and 
even alone sometimes. Since before 
the beginning of the university I have 
been aware of the Erasmus program in 
Europe, and I intended to apply for it in 
the last year of my Master's degree. 

In my life I’ve always had a lot of 
hobbies and passions, some hidden, 
some temporary, but also many perma-
nent ones, and three of these are trav-
eling, sailing and chemistry, something 
that Helsinki offers in its own special 
way.

When I came here in August I had 
the possibility to enjoy the remains of 
the Finnish summer. I explored a lit-
tle bit the coast of Helsinki sometimes 
with long walks and, being a sailor, I 
became fond of this side of the Baltic 
sea and all its islands. I explored also 
Helsinki obviously, getting lost in its 
underground labyrinths and discover-
ing sometimes new underground tun-
nels that linked different buildings (the 
most unexpected links the Physicum 
with the Chemicum). But what really 
impressed me is outside the city, where 
the human influence sometimes seems 
to disappear in the endless forests and 
lakes. Something that in my country is 
quite rare nowadays.

Anyway this is something every 
tourist can find, but being an Erasmus 
student doesn’t mean just being a “long 
time tourist”. When you are in Eras-
mus you pass from an environment in 
which everyone around you has simi-
lar habits, customs and manners, to an 
environment where everything is dif-
ferent because most of the time you are 
in contact with other students from all 
over the world. All this is experienced 
as a “new freshman year” because you 
enroll in another university, hear new 
professors and lectures. Also for this 
reason I like this experience I am hav-
ing here in the University of Helsinki 

but even in all the universities I´ve 
been in contact with, there are many 
green projects in the research groups.

Actually, I´m working on the syn-
thesis improvement of a phytoestro-
gen natural product, trying to make 
the synthesis more efficient and more 
environmentally friendly. Even when 
you work in the lab you are in con-
tact with this international culture, in 
the University of Helsinki even more 
than in my home university. Here in 
my lab there are people coming from 
Spain, Finland, Belgium, Egypt, China 
and me, from Italy, everyone carry-
ing his or her own experience gained 
in their home university and sharing 
it with all the others, everyone in here 
is in a sense both a teacher and a stu-
dent. In the lab Í m now learning to 
do hydrogenations with the H-cube 
device we have here. Another thing I 
learnt is how to lock the NMR, some-
thing I never did in my home univer-
sity because we had the autolock. I also 
introduced in my research group my 
techniques of running TLC chroma-
tography.

These are just two differences 
between my home university and Hel-
sinki ś, and with these differences you 
learn even how to integrate academi-
cally and not just socially. It really is a 
fine experience to work as a part of a 
team.

In conclusion an Erasmus student 
learns new things, shares and makes 
experiences and confronts with differ-
ent points of view with all the interna-
tional friends that he or she meets here. 
This improves the view people have 
of the world, enhancing the respect 
toward other cultures, all this while 
integrating with the Finnish culture.

In the end, when a student leaves 
for Erasmus he or she actually never 
comes back, because there are so many 
experiences gained here that who 
comes back is a different person with 
an “international culture”.

Or maybe sometimes this person 
has liked so much this experience that 
he or she stays here for good.

International students
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Uudet tutkijakoulut aloittivat 
toimintansa
Helsingin yliopistoon on perustettu 
neljän tutkijakoulun muodostama 
tohtorikoulutusjärjestelmä, joka astui 
voimaan vuoden 2014 alussa. Tutki-
jakoulujen alat eivät noudata tiede-
kunta- tai kampusrakennetta, vaan 
perustuvat yhteistyöhön tutkimuk-
sessa ja tohtorikoulutuksessa. Tutkija-
koulut muodostuvat tohtoriohjelmista, 
joilla on riittävän yhtenäinen tieteel-
linen perusta. Yliopiston neljän tut-
kijakoulun alle sijoituu 32 tohtorioh-
jelmaa. Jokainen tohtorikoulutettava 
tulee kuulumaan yhteen tohtoriohjel-
maan, jossa he saavat ohjausta ja ope-
tusta. Tiedekunnat koordinoivat kukin 
joitakin tohtoriohjelmia, mutta tiede-
kuntien tohtorikoulutettavat voivat 
kuulua muihinkin kuin oman tiede-
kunnan koordinoimiin tohtoriohjel-
miin ja osallistua opetukseen yli tohto-
riohjelma- ja tutkijakoulurajojen.

Matemaattis-luonnontieteellinen 
tiedekunta on seitsemän tohtorioh-
jelman vastuutiedekunta. Nämä toh-
toriohjelmat muodostavat Luonnon-
tieteellisen tutkijakoulun. Lisäksi 
matemaattis-luonnontieteellinen tie-
dekunta osallistuu tällä hetkellä kah-
deksaan tohtoriohjelmaan, joiden vas-
tuutiedekunta se ei ole. Kemian laitos 
koordinoi Kemian ja molekyylitutki-
muksen tohtoriohjelmaa. Tohtorikou-
lutettavien valinta tapahtuu kansainvä-
lisen haun perusteella. Ensimmäisellä 
hakukierroksella valitut tohtorikoulu-
tettavat ovat aloittaneet opintonsa toh-
toriohjelmissa tämän vuoden alussa. 

Tutkijakoulujärjestelmän tarkoituk-
sena on parantaa tutkimuksen ja tutki-
jankoulutuksen laatua.
Matemaattis-luonnontieteellinen tie-
dekunta on seitsemän tohtoriohjelman 
vastuutiedekunta.
• Alkeishiukkasfysiikan ja maailman-

kaikkeuden tutkimuksen tohtorioh-
jelma

• Geotieteiden tohtoriohjelma
• Ilmakehätieteiden tohtoriohjelma
• Kemian ja molekyylitutkimuksen 

tohtoriohjelma
• Matematiikan ja tilastotieteen tohto-

riohjelma
• Materiaalitutkimuksen ja nanotietei-

den tohtoriohjelma
• Tietojenkäsittelytieteen tohtorioh-

jelma
Nämä tohtoriohjelmat muodosta-
vat Luonnontieteellisen tutkijakoulun. 
Lisäksi matemaattis-luonnontieteel-
linen tiedekunta osallistuu tällä het-
kellä kahdeksaan muiden tiedekuntien 
koordinoimiin tohtoriohjelmiin.
• Doctoral Programme Brain & Mind 

(B&M) (BY-tdk)
• Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuk-

sen tohtoriohjelma LUOVA (BY-tdk)
• Ympäristöalan tieteidenvälinen toh-

toriohjelma DENVI (BY-tdk)
• Integrative Life Science Doctoral 

Program ILS (BY-tdk)
• Lääketutkimuksen tohtoriohjelma 

DRDP (Farmasian tdk)
• Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan 

ja kulttuurin tohtoriohjelma SEDUCE 
(Käytt. tdk)

• Kansantaloustieteen tohtoriohjelma 
KAVA (Valt. tdk)

• Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma 
(Valt. tdk)

Lisätietoja: www.helsinki.fi/tutki-
mus/tutkijakoulut/

Doctoral Schools and 
Programme

The Doctoral School in Natural Scien-
ces provides high quality doctoral edu-
cation in seven Doctoral Programmes: 
Atmospheric Sciences, Chemistry and 
Molecular Sciences, Computer Science, 
Geosciences, Materials Research and 
Nanoscience, Mathematics and Statis-
tics, and Particle Physics and Universe 
Sciences.

www.helsinki.fi/facultyofscience/
research/doctoral-school.html

Doctoral Programme in Chemistry 
and Molecular Sciences is coordinated 
in the department of chemistry.

www.helsinki.fi/kemia/chems/

Yliopistomuseo 
Arppeanum muuttaa

Helsingin yliopistomuseon toi-
minta lakkaa Arppeanumissa 
(Snellmaninkatu 3) vuoden 2014 
aikana. Museon uusi päänäyttely 
avautuu Helsingin yliopiston päära-
kennuksessa 26.3.2015.

Arppeanum valmistui 1869 Kei-
sarillisen Aleksanterin –yliopis-
ton kemian laboratorio- ja museo-
rakennukseksi. Nimensä talo sai 
heti valmistuttuaan hanketta aja-
neen kemian professori, yliopis-
ton rehtori, valtioneuvos ja senaat-
tori Adolf Edvard Arppen mukaan. 
Arkkitehti C.A. Edelfeltin suunnit-
teleman rakennuksen ylimpään ker-
rokseen sijoittuivat historiallis-et-
nografinen museo, musiikkisali, 
veistoskuvakokoelma, näyttelytila 
ja piirustussali, kolmanteen kerrok-
seen mineraalikabinetti ja kemian 
professorin yli 400 m 2:n suuruinen 
virka-asunto, toiseen kerrokseen 
kemian laboratorio ja luentosali ja 
pohjakerrokseen kemian laboratori-
otilojen lisäksi vahtimestarien asun-
toja, jääkellari sekä leivin- ja pesu-
tupa. Kellarissa oli – ja on edelleen 
– oma kaivo, josta oli tarkoitus ottaa 
laboratoriokokeissa tarvittava vesi. 
Arppeanumin keskeisin tila on sen 
nelikerroksinen porrashuone valu-
rautaisine portaineen ja runsaine 
koristeluineen. Ulkoasultaan raken-
nus perustuu hampurilaiseen 1800-
luvun arkkitehtuuriin, jossa on piir-
teitä venetsialaisista palatseista.

Yliopistomuseon näyttelyt ovat 
avoinna 1.6.2014 saakka. Joitakin 
osia alkuperäisestä perusnäyttelystä 
on jo purettu, kuten apteekkihuone, 
fysiikan kabinetti ja eläinlääketie-
teen osio. Kemian laboratorion on 
vielä nähtävillä.

Kannattaa tulla tutustumaan 
kauniiseen ja ainutlaatuiseen Arp-
peanum-rakennukseen nyt, kun se 
vielä on yleisölle avoinna.  Arppea-
numin auditorio ja Keisarisali ovat 
vuokrattavissa 31.5.2014 saakka. 

Museo on avoinna: 
ti-pe 11-17, la-su 11-16, 
maanantaisin suljettu.
www.museo.helsinki.fi
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Finska Vetenskaps-Societeten har utdelat 
Professor E.J. Nyströms Pris i matema-
tisk-fysiska sektionen för år 2013 till 
Professor Dage Sundholm för framstå-
ende insats på sitt vetenskapsområde

Dage Sundholm är född 1957 och 
uppvuxen i Österbotten. Han avlade 
diplomingenjörsexamen 1981 och 
TkL-examen 1983 vid Kemisk-tekniska 
fakulteten vid ÅA samt disputerade i 
ämnet fysikalisk kemi vid HU år 1985. 
Sedan 2010 är han professor i beräk-
ningskemi och teoretisk kemi vid HU. 
Innehållsmässigt är några av huvud-
områden i hans produktion

- nya fullt numeriska metoder i 
kvantkemi, inklusive bestämning av 
nya internationella standardvärden på 
kärnkvadrupolmoment Q på basis av 
spektroskopiska kopplingskonstanter 
eqQ/h och beräknade fältgradienter q.

- nya sätt att karaktärisera magne-
tiska strömmar hos molekyler samt 
övriga studier kring aromaticitet och 
porphyriner 

- nya sätt att beräkna korrelationsen-
ergier för excitoner i kvantprickar

- ett nytt sätt att numeriskt beräkna 

elektrostatiska potentialer för molekyl-
strukturberäkningar

- beräkningsmässiga studier av 
optiska egenskaper för molekyler och 
kiselklustrar, ett område av stor poten-
tiell nanoteknisk betydelse.

- beräkningsmässiga studier kring 
retinal och ögats rhodopsin och kon-
pigment 

- beräkningsmässiga studier kring 
cytokrom C oxidas i samarbete med 
Mårten Wikström.

Utöver dessa har Sundholm 
gjort talrika enskilda punktinsat-
ser, däiblang tolkning av fotoelek-
tronspektra, nya metallklusterför-
eningars stabilitet, hypotiocyanitens 
struktur, m.m. Dage Sundholms forsk-
ningligger i beräkningskemins inter-
nationella frontlinje. De frågeställ-
ningarhan har tagit upp är av mycket 
stor betydelse för tolkning avspektro-
skopiska data och därigenom för den 
fundamentala förståelsen av kemiska 
struktuer, men är också av vikt för 
direkta tekniska tillämpningar, t.ex. 
inom nanoteknik.

Sphinx, Societas Scientiarum Fen-
nica, 2012-2013, 193-194.

FT Jukka Niskaselle pohjoismainen 
Nuoren reologin palkinto
FT Jukka Niskanen väitteli huhtikuussa 
2013 aiheesta Polymeric and Hybrid 
Materials: Polymers on Particle Surfaces 
and Air-Water Interfaces. Työssään hän 
syntetisoi ja tutki ympäristöherkkiä 
polymeerejä monin eri tekniikoin.

Oleellisena osana työtä on ollut 
ympäristöherkkien polymeerien omi-
naisuudet vesi-ilma rajapinnalla, joita 
Niskanen tutki reologisin menetel-
min Helsingin yliopistossa ja tutki-
javierailulla Stanfordin yliopistossa 
yhteistyössä alan tunnetun auktoritee-
tin, professori G. G. Fullerin kanssa. 
Tulokset julkaistiin kahdessa artikke-
lissa ACS:n Langmuir ja Macromolecu-
les-lehdissä.

Pohjoismainen Reologiaseura, (Nor-
dic Rheology Society, NRS) palkitsi 

Niskasen Kööpenhaminassa 12.–14. 
kesäkuuta 2013 järjestetyssä konfe-
renssissa yhdistyksen Nuoren reologin 
palkinnolla. Palkinnon perusteluissa 
todettiin mm. “FT Jukka Niskanen on 
opinnoissaan itsenäisesti kehittänyt 
uusia synteesi- ja karakterisointime-
netelmiä. Hän on myös ohjannut nuo-
rempia opiskelijoita ja harjoittelijoita 
sekä osallistunut mm. NRS:n konfe-
renssin ja paikallistapaamisten järjes-
telyihin sekä opiskelijajärjestön toi-
mintaan.”

Niskanen toimii tällä hetkellä post-
doc tutkijana Montrealin yliopistossa 
professori Françoise M. Winnikin 
ryhmässä. Työssään hän kehittää uusia 
hybridimateriaaleja muun muassa 
diagnostisiin tarkoituksiin.
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Fukushimassa käytössä radiokemian laboratoriossa 
kehitettyjä ioninvaihtimia

Fukushiman tsunamissa vaurioituneiden ydinvoimalaitosten radioaktiivisten 
jätteiden puhdistamiseen otettiin viime vuonna käyttöön kaksi Helsingin 

yliopiston Radiokemian laboratoriossa kehitettyä ioninvaihdinta.

Teksti Jukka Lehto

Tsunami vaurioittaa pahoin neljää 
reaktoria
Vuoden 2011 maaliskuussa Japanin itä-
rannikolla tapahtui suuri maanjäris-
tys, joka aiheutti valtavan tsunamin, 
joka iskeytyi viisitoista metriä kor-
keana hyökyaaltona rannikolla olevaan 
Fukushima Dai-ichin ydinvoimalai-
tokselle. Laitoksella oli kuusi ydinre-
aktoria, joista kaksi oli huollon vuoksi 
seisokissa. Hyökyaalto katkaisi kaikki 
sähköt alueelta ja tuhosi myös diesel-
toimiset varageneraattorit, joilla piti 
saada sähköä hätätilanteessa. Koska 
sähköä ei ollut, ei ollut myöskään mah-
dollista kierrättää reaktoreissa vettä 
niiden jäähdyttämiseksi. Reaktorit 
pysähtyivät automaattisesti heti maan-
järistyksen tapahduttua ja ketjureak-
tiot niissä lakkasivat, mutta reakto-
rien polttoaineessa tapahtuva uraanin 
radioaktiivisten halkeamistuotteiden 
hajoamisessa syntyvä säteily tuotti, ja 
tuottaa edelleen, suuria määriä läm-
pöä. Tämä lämpö haihdutti reakto-
rissa olevan jäähdytysveden, jolloin 
polttoaineen lämpötila nousi niin kor-

keaksi, että ainakin osa siitä suli reak-
torin teräksisen paineastian pohjalle. 
Lisäksi polttoaineen ympärillä oleva 
zirkoniumlejeeringistä valmistettu 
suojakuori hapettui, jolloin muodostui 
vetyä. Tämä puolestaan aiheutti kai-
kissa neljässä käynnissä olleessa reak-
torissa vetyräjähdyksen, joka vaurioitti 
reaktorit niin, että ne eivät enää olleet 
vesitiiviitä. Reaktoreiden jäähdyttämi-
seksi niihin alettiin ruiskuttaa palolet-
kuilla merivettä. Vaurioituneen poltto-
aineen kanssa kosketuksissa ollut vesi 
saastui pahasti radioaktiivisten ainei-
den liuetessa siihen. Tämä saastunut 
vesi kulkeutui hallitsemattomasti ulos 
reaktorista ja valui alapuolisiin raken-
nuksiin, turbiinihalliin ja reaktorit 
yhdistäviin tunneleihin. Jo kesällä 2011 
näitä vesiä ryhdyttiin keräämään tal-
teen ja puhdistamaan. Ensimmäisenä 
käyttöön otetussa puhdistusproses-
sissa käytettiin radioaktiivisen cesiu-
min, joka muodosti vesissä suurim-
man aktiivisuusosuuden, erottamiseen 
luonnon klinoptiloliitti-zeoliittia ja 
muiden radioaktiivisten aineiden pois-

tamisessa rautahydroksidikerasaos-
tusta. Kumpikaan menetelmä ei ole 
selektiivinen ja siksi järjestelmä tuotti 
valtavat määrät kiinteätä jätettä ja sen 
käyttö lopetettiin vain muutaman kuu-
kauden käytön jälkeen.
Reaktorien jäähdytysvettä puhdiste-
taan ja kierrätetään
Myöhemmin syksyllä 2011 laitokselle 
rakennettiin järjestelmä, jossa reakto-
rien jäähdyttämiseen käytettyä vettä 
ryhdyttiin kierrättämään. Tällä jär-
jestelmää vedestä poistetaan ensin 
radioaktiivinen cesium synteettisellä 
silikotitanaatti-ioninvaihtimella ja sen 
jälkeen muut radioaktiiviset aineet 
poistetaan käänteisosmoosilla. Puhdis-
tettu vesi pumpataan takaisin reakto-
reihin, joista se valuu rikkoutuneiden 
putkistojen kautta reaktorirakennus-
ten pohjalle. Tähän veteen sekoittuu 
päivittäin myös satoja kuutioita pohja-
vettä, jota tihkuu maaperästä rikkoutu-
neiden pohjerakennelmien kautta reak-
torirakennuksien pohjalle. Cesiumin 
poistamiseen käytettävä, amerikkalai-
sen UOP:n valmistama, silikotitanaatti 

Fukushiman ydinlaitoksen radioaktiivisten jäteliuosten käsittelylaitos ALPS rakennusvaiheessa.
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on huomattavasti aiemmin käytettyä 
luonnon zeoliittia tehokkaampaa: se 
puhdistaa veden sata kertaa paremmin 
ja tuottaa kymmenen kertaa vähem-
män kiinteätä jätettä. Käänteisosmoosi 
puolestaan tuottaa, paitsi puhdasta 
vettä, myös suolaliuosta, ns. retentaat-
tia. Tähän suolaliuokseen on konsent-
roituneena muut radionuklidit ja se osa 
cesiumista, joka ei erotu silikotinaatti-
kolonneissa. Tätä liuosta varastoidaan 
tankeissa ja sitä on laitoksella syntynyt 
satoja tuhansia kuutiometrejä ja syntyy 
kaiken aikaa lisää. 
Suomalaiset mukaan
Vuonna 2013 aloitti Fukushimassa toi-
mintansa amerikkalaisen Energy Solu-
tions yhtiön toimittama laitos (ALPS), 
joka puhdistaa käänteisosmoosissa 
syntyviä, radioaktiivisia aineita sisäl-
täviä suolaliuoksia. Siinä on ensin 
saostusvaihe, jota seuraa neljätoista 
erilaisilla ioninvaihtimilla ja adsor-
benteilla pakattua kolonnia. Keskei-
simmässä roolissa näistä kolonneista 
on kaksi, joissa on Suomessa kehitet-
tyä ja valmistettua teknologiaa. Toi-
sessa kolonnissa on SrTreat®-vaihdinta 
radioaktiivisen strontiumin erotta-
miseen ja toisessa CsTreat®-vaihdinta 
radioaktiivisen cesiumin erottamiseen. 
Kun pääosa radioaktiivisesta cesiu-
mista on erotettu aiemmassa järjestel-
mässä silikotitatanaatilla, muodostaa 
radioaktiivinen strontium suurimman 
aktiivisuden näissä käänteisosmoosi-

retentaateissa. Näitä kahta vaihdinta 
tuottaa suomalainen Fortum ja ne 
on kehitetty HY:n Kemian laitoksen 
Radiokemian laboratoriossa. Ensim-
mäisessä vaiheessa vaihtimia tilat-
tiin tuhansia kiloja ja kauppahinta oli 
30 miljoonaa euroa. Nämä, Fortumin 
NURES-tuotteiksi ristimät vaihtimet 
ovatkin tällä hetkellä suurin suomalai-
nen ydinenergia-alan vientituote.

SrTreat-vaihdin on natriumtitanaatti 
ja sen teollinen muoto on kehitetty 
allekirjoittaneen väitöskirjatyön poh-
jalta 1990-luvun puolivälissä. Ensim-
mäisen kerran sitä käytettiin teollisen 
mittakaavan prosessissa vuonna 1996 
Murmanskissa, Venäjällä ydinkäyttöis-
ten sukellusveneiden käytössä synty-
vien radioaktiivisten jätteiden puhdis-
tuksessa. CsTreat-vaihdin, joka erottaa 
cesiumia äärimmäisen selektiivisesti, 
kehitettiin Radiokemian laboratori-
ossa 1980-kuvulla ja sitä käytettiin 
ensimmäisen kerran teollisessa mit-
takaavassa vuonna 1991 Loviisan voi-
malaitoksella. Allekirjoittaneen lisäksi 
näiden vaihtimien kehitystyöhön ovat 
osallistuneet dosentti Risto Harjula ja 
FT Heikki Leinonen. Viimeisen kah-
den kymmenen vuoden aikana Radio-
kemian laboratoriossa kehitetty ja 
Fortumin tuottamia vaihtimia on käy-
tetty noin kuudella kymmenellä ydin-
laitoksella ympäri maailmaa. Näistä 
sovellutuksista Fukushiman jätteen-
käsittely on kuitenkin suurin. SrTrea-

tin ja CsTreatin ohella Fortum tuottaa 
myös CoTreat-vaihdinta, jonka avulla 
voidaan erottaa ydinjäteliuoksista 
radioaktiivista kobolttia.
Uusien sovellusten kehitystyö
Radiokemian laboratoriossa, joka on 
maailmassa johtavassa asemassa epä-
orgaanisten ioninvaihtimien kehitte-
lyssä ydinjäteliuosten kehittelyyn, alan 
kehitystyö jatkuu. Uusia kehittelyjä on 
kaiken aikaa vireillä. Vuosien varrella 
on mm. kehitetty tapoja käyttää epä-
orgaanisia vaihtimia hienona pölynä, 
mikä parantaa huomattavasti ionin-
vaihdon nopeutta verrattuna yleisim-
min käytössä oleviin raemuotoisiin 
vaihtimiin. Kinetiikan parantumi-
nen puolestaan lisää jätteiden käsitte-
lynopeutta ja soveltuu hyvin suurille 
jätemäärille. Toinen kehitystavoite on 
ollut kompleksoituneiden radionuk-
lidien erottaminen. Erityisesti siirty-
mäalkuaineiden radionuklidit, kuten 
radioaktiivinen koboltti, muodostavat 
liuoksissa komplekseja, esim. EDTA:n 
kanssa eikä siten jää kiinni kationin-
vaihtimiin. Radiokemian laborato-
riossa onkin kehitetty menetelmiä 
kompleksien katalyyttiseksi hajottami-
seksi ja tämän jälkeiseksi sitomiseksi 
epäorgaanisiin vaihtimiin. Kolmas 
kehitysalue on anionisten radionuk-
lidien erottaminen, erityisesti oksoa-
nionien, kuten antimonaatti tai per-
teknetaatti, erottaminen. Anionisille 
radionuklideille ei ole tiedossa selektii-
visiä erotusmenetelmiä ja niiden erot-
taminen on erittäin vaikeaa. Radio-
kemian laboratoriossa on tällä alalla 
kehitetty uusi vaihdin SbTreat radioak-
tiivisen, anionimuodossa olevan anti-
monin erottamiseen.  Ydinjätteiden 
käsittely on erittäin pitkäaikainen 
ongelma ja käsittelymenetelmät kehit-
tyvät kaiken aikaa. Pyrkimyksenä on 
pienentää sekä ympäristöpäästöjä että 
loppusijoitettavan kiinteän jätteen tila-
vuutta. Radiokemian laboratoriossa 
tähän työhön on yli kolmen vuosikym-
menen kokemus, joka on johtanut mer-
kittäviin teollisiin sovellutuksiin.

Radiokemian laboratorion tohto-
rikouluetettava Sinikka Virtanen 
mittaamassa ympäristön sätei-
lytasoa 50 km päässä Fukush-
iman voimalaitokselta. Hän 
osallistui Fukushima Daiichin 
onnettomuutta käsittelevään, 
Tokio Institute of Technologyn 
järjestämään 2nd Internatio-
nal Seminar on Global Nuclear 
Human Resource Develop-
ment for Safety, Security and 
Safeguards tapahtumaan 18.2-
26.2.2013 Japanissa. 
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Nobel juhlintaa Kumpulassa – OPCW:lle 
Nobelin rauhanpalkinto

Lokakuun 11. päivän ykkösuutinen oli 
Nobel-komitean Kemiallisen aseen kieltojärjes-
tölle (OPCW) myöntämä Nobelin rauhanpalkinto. 
Uutinen ilahdutti erityisesti viikkoa aiemmin 
40-vuotisjuhliaan viettänyttä Kemiallisen aseen 
kieltosopimuksen instituuttia (VERIFIN), joka on 
ollut OPCW:n aktiivinen yhteistyökumppani 1990 
alkupuolelta lähtien. Ei siis ihme, että VERIFINin 
tiloissa nautittiin uutisen kunniaksi lasillinen kuo-
huvaa heti kohta uutisen julkistamisen jälkeen, 
sillä palkinnon voi hyvällä syyllä laskea osin myös 
VERIFINin ansioksi OPCW:n ja kemiallisten asei-
den hävittämisen eteen tehdystä työstä.

Nobel-palkinto noteerattiin myös kemian lai-
toksella, joka järjesti 12.12.2013 Nobel-juhlan otsi-
kolla ”Rauhan Nobel kemiallisten aseiden kieltoa 
valvovalle järjestölle – VERIFINin ja verifikaa-
tioanalytiikan rooli valvonnassa”.

Nobel-juhlan avasi kemian laitoksen johtaja 
professori Markku Räsänen toivottaen juhlaväen 

tervetulleeksi. Avauspuheessaan Räsänen loi katsa-
uksen VERIFINin historiaan ja sen hedelmälliseen 
yhteistyöhön kemian laitoksen kanssa.

Ulkoministeriön tervehdyksen esitti alivaltio-
sihteeri Jaakko Laajava käymällä läpi kemiallisen 
aseen kieltosopimukseen johtanutta neuvottelu-
prosessia ja OPCW:n syntyhistoriaa.

Yliopiston tervehdyksen juhlaan toi varade-
kaani professori Marja-Liisa Riekkola.

Virallisen juhlan päätteeksi VERIFINin johtaja 
professori Paula Vanninen esitelmöi VERIFINin ja 
verifikaatioanalytiikan roolista kemiallisten asei-
den valvonnassa.

Juhlallisuudet päättyivät kemian laitoksen tar-
joamaan vastaanottoon otsikolla ”Suolaista ja 
makeaa viinin kera”. Vastaanotto tarjoiluineen tar-
josi juhlaväelle hyvän tilaisuuden vapaaseen kes-
kusteluun Nobel-palkinnosta ja sen merkityksestä 
Helsingin Yliopiston kemian laitokselle ja VERIFI-
Nille.
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Filosofi sen tiedekunnan 
promootio
Filosofi sen tiedekunnan maisteri- ja tohtoripromootio järjes-
tetään 22.–24.5.2014. Promootio on kolmipäiväinen, yleensä 
kolmen tai neljän vuoden välein järjestettävä tapahtuma, jossa 
maisterit ja tohtorit pääsevät arvokkaissa puitteissa juhlimaan 
suorittamiaan tutkintoja. Promootioon osallistumalla – ja 
vain siten – he myös saavat tiedekunnalta oikeuden käyttää 
akateemisen arvonsa merkkejä, maisterinseppelettä ja -sor-
musta tai tohtorinhattua ja -miekkaa. Lisäksi promootiossa 
vihitään kunniatohtoriksi 13 eri tieteen ja taiteen alojen edus-
tajaa.

Filosofi sen tiedekunnan muodostavat humanistinen, mate-
maattis-luonnontieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen, 
käyttäytymistieteellinen ja farmasian tiedekunta. Filosofi -
sen tiedekunnan promootio on Suomen akateemisista juh-
lista vanhin, suurin ja kaunein. Sen juuret juontavat aina 
1600-luvulle asti, mutta samalla promootio edustaa aina myös 
omaa aikaansa. Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa tohto-
reiden lisäksi myös maisterit voivat osallistua tähän monipäi-
väiseen juhlaan.

Tiedekunnan hyväksymä tutkinto tulee olla suoritettuna 
ennen promootioaktia 23.5.2014.

Promootiotoimikunta toivottaa kaikki lämpimästi tervetul-
leiksi fi losofi sen tiedekunnan promootioon 2014!

www.helsinki.fi /fi l-promootio2014

Valtakunnallinen kandipalaute 

Jokainen valmistunut kandi saa sähköpos-
titse pyynnön vastata valtakunnalliseen 
Kandipalautteeseen. Palautteella kerätään 
tietoa opiskelukokemuksista suomalaisissa 
yliopistoissa. Opiskelija saa halutessaan vas-
tapalautetta oppimisestaan.

Vastaukset vaikuttavat myös yliopistojen 
rahoitukseen, sillä sen perusteella jaetaan 
jatkossa kolme prosenttia eli noin 50 mil-
joonaa yliopistojen perusrahoituksesta.

Learn – Oppimisen ja opetuksen palautejär-
jestelmä
Kandipalautteen ohella Helsingin yliopis-
tossa on kehitetty myös omaa Learn-pa-
lautejärjestelmää. Learn-palautetta kerä-
tään ensimmäisen, kolmannen ja viidennen 
vuoden opiskelijoilta. Helsingin yliopiston 
strategisena tavoitteena on toteuttaa Learn 
osana kaikkien tiedekuntien ja koko yli-
opiston laatujärjestelmää ja se tulee koko 
yliopiston käyttöön vuoden 2014 aikana. 

Helsingin yliopiston Yliopistopedagogii-
kan tutkimus- ja kehittämisyksikkö (YTY) 
vastaa kyselyn tutkimuspohjaisesta kehittä-
misestä ja  Opetusteknologiakeskus tarjoaa 
tukea kyselyn käyttäjille tiedekunnissa.

Visiting professor Kumi Yoshida from 
Japan
Professor Kumi Yoshida from the Labo-
ratory of Natural Product and Bioor-
ganic Chemistry, Graduate School of 
Information Science, Nagoya Univer-
sity, spent one month in June 2013 in 
the laboratory of organic chemistry 
doing research.

She also gave a lecture course entit-
led Spectroscopic analysis of natural 
products and research methodology 
of chemical biology and natural pro-
ducts chemistry with laboratory exerci-
ses for the students participating in the 
Advanced Spetroscopy in Chemistry 
(ASC) Erasmus Mundus joint master 

programme, and also for doctoral stu-
dents in the Graduate School of Orga-
nic and Biological Chemistry.

Yoshida is famous for her studies in 
the synthesis and mechanism of fl o-
wer color pigments such as anthocy-
anins for her synthesis of fl avonoids 
from monomers to supra-complex 
molecules, and dye-sensitized solar cell 
devices using a natural dye.

Students could isolate and analyse 
the color pigments from wild fl owers 
they found on their way to the univer-
sity with various chemical techniques.
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Uudenlainen ”puupalttoo”
Teksti Ilkka Kilpeläinen

Suomalaiselle puuselluloosalle on 
paperin lisäksi löytynyt aiempaa moni-
puolisempia käyttökohteita. Helsingin 
yliopiston kemian laitoksen tutkijat 
ovat keksineet uuden tavan liuottaa sel-
luloosaa ja näistä liuoksista on sittem-
min Aalto-yliopistossa kehrätty lankaa, 
jonka lujuus päihittää nykyiset kaupal-
liset vastaavat tuotteet moninkertai-
sesti. Tämä prosessi on kehitetty FIBIC 
Oy:n Fubio-ohjelmassa.

Tämä selluloosan liuotusmenetelmä 
perustuu uudenlaisiin ionisiin liuotti-
miin. Teollisesti hyödynnettynä sillä 
voidaan korvata tekstiiliteollisuudessa 
puuvillaa ja viskoosia. Menetelmä on 
lisäksi huomattavasti myrkyttömämpi 
ja ympäristöystävällisempi kuin vis-

koosin valmistuksessa perinteisesti.
Tämän uuden kuidun valmistuk-

sessa käytettävän selluloosan ionisen 
liuottimen on kehittänyt Helsingin yli-
opiston kemian laitoksen tutkimus-
ryhmä Ilkka Kilpeläinen, Alistair 
King sekä tohtorikoulutettavat Arno 
Parviainen ja Ashley Holding.

— Monet parametrit osoittavat, että 
tässä on mahtavaa potentiaalia todelli-
seksi teollisuusprosessiksi, Kilpeläinen 
iloitsee.

Viimeisimpänä kehityksenä on 
Marimekko valmistanut näistä uuden-
laisista kuiduista tekstiilejä ja vaatteita. 
Näiden uudenlaisten tuotteiden julkis-
taminen tapahtui muotinäytöksessä 
Helsingin rautatieasemalla 13.3.2014.

Tiedekuntaneuvosto 
kokoonpano (2014–2017)

Matemaattis-luonnontieteellisen tie-
dekunnan  tiedekuntaneuvosto on 
aloittanut nelivuotisen hallintokau-
tensa 

Tiedekuntaneuvosto on tiede-
kunnan monijäseninen hallinto-
elin, jonka puheenjohtajana toimii 
dekaani. Tiedekuntaneuvostossa on 
dekaanin lisäksi 18 jäsentä ja varajä-
sentä.

Tällä hallintokaudella dekaa-
nina toimii matematiikan professori 
Jouko Väänänen ja tiedekuntaneu-
voston jäseninä kemian laitokselta 
ovat professori Marja-Liisa Riek-
kola (varajäsenenä professori 
Heikki Tenhu), professori Kris-
tiina Wähälä ja yliopistonlehtori 
Jussi Sipilä. Keskiryhmässä varajä-
senenä toimii osastorihteeri Ennio 
Zuccaro. Opiskelijajäsenenä fi l.yo. 
Konsta Janhunen. Opiskelijajäse-
net valitaan kahden vuoden toimi-
kaudeksi.

Tiedekuntaneuvosto kehittää 
dekaanin johdolla tiedekunnan toi-
mintaa kokonaisuutena yliopiston 
toiminnan ja talouden tavoitteiden 
sekä yliopiston strategian ja tiede-
kunnan tavoiteohjelman mukaisesti.

Tiedekunnan hallintopäällik-
könä aloitti Arto Halinen pitkään 
hallintopäällikkönä toimineen 
Jorma Äijön jäätyä eläkkeelle 2013.

ALD-kokous Kumpulassa
Atomikerroskasvatuksen huippuyk-
sikkö järjestää Baltic ALD –konferens-
sin 12.–13.5.2014 Physicumissa. Kon-
ferenssi juhlistaa ALD-teknologian 
40-vuotista taivalta ja yksi kutsutuista 
puhujista on Tuomo Suntola, jonka 
johdolla vuonna 1974 tehdyt tutkimuk-

set johtivat ALD:n kehittymiseen teol-
liseksi ohutkalvomateriaalien valmis-
tusmenetelmäksi ensin Suomessa ja 
sittemmin ympäri maailman. Konfe-
renssiin on vastaanotettu 137 abstrak-
tia.

www.aldcoe.fi /bald2014/
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Vuonna 2015 yliopisto täyttää 375 
vuotta
Teksti Paula Arvas ja Tiina Palomäki Kuva Linda Tammisto

Yliopiston 375-vuotisjuhlavuonna on 
yliopistolaisille, alumneille ja kaupun-
kilaisille tarjolla tiedettä ja tapahtu-
mia. Juhlavuoden kokonaisuudessa 
yliopisto näyttäytyy yhteiskunnan 
hyvinvoinnin rakentajana. Teemoina 
ovat ympäristönmuutos, terveys ja lää-
ketiede, tulevaisuuden oppiminen, glo-
baali Helsinki sekä maailmanjärjestys 
ja maailmankuva.

— Haluamme luoda rikkaan ohjel-
makokonaisuuden yhdessä opiskelijoi-
den, tutkijoiden ja koko henkilöstön 
kanssa, kertoo ohjelmatuottaja Paula 
Arvas (kuvassa vasemmalla).

Thinkfest levittäytyy kaupunkiin
Juhlavuoden kuluessa järjestetään neljä 
päätapahtumaa. Tammikuun 21. päivä 
on juhlavuoden avajaiset henkilöstölle 
ja opiskelijoille ja maaliskuussa tapah-
tuma yliopiston vuosipäivän  yhtey-
dessä. Syksyllä lukuvuoden avajaisten 
aikaan levittäytyy yliopistolle ja sen 

ympäristöön ajattelun ja tieteen kau-
punkifestivaali Th inkfest. Juhlavuoden 
päättää kansainvälinen konferenssi 
marraskuussa.

Juhlavuoden suunnitteluun ja 
tapahtumiin kutsutaan mukaan tahoja 
myös yliopiston ulkopuolelta. Tavoit-
teena on, että juhlavuoden aloitteista 
osa jäisi elämään myös tulevaisuudessa.

— Alumnit ovat tärkeä osa yliopis-
toyhteisöä ja haluamme kytkeä heidät 
tiiviisti juhlavuoteen, alumnitoimin-
nan tapahtuma- ja markkinointikoor-
dinaattori Johanna Mäenpää (kuvassa 
oikealla) kertoo.

Juhlavuoden kokonaisohjelma 
rakentuu syksyyn mennessä.

Uusia luovia ideoita toivovat ja lisä-
tietoja antavat HY375-juhlavuoden 
ohjelmatuottaja Paula Arvas, paula.
arvas@helsinki.fi, ja alumnitoimin-
nan tapahtuma- ja markkinointikoor-
dinaattori Johanna Mäenpää, johanna.
maenpaa@helsinki.fi .

Laitosneuvoston 
kokoonpano (2014–2017)

Laitosneuvosto on laitoksen monijä-
seninen hallintoelin, jonka puheen-
johtajana toimii laitoksen johtaja.

Laitosneuvosto kehittää laitok-
sen johtajan johdolla laitoksen toi-
mintaa kokonaisuutena yliopiston 
toiminnan ja talouden tavoitteiden 
sekä yliopiston strategian, tiedekun-
nan tavoiteohjelman ja laitoksen toi-
mintasuunnitelman mukaisesti.

Laitosneuvoston toimikausi on 
neljä vuotta, kuitenkin niin, että 
opiskelijajäsenet valitaan kahden 
vuoden toimikaudeksi.

Kemian laitos 250 vuotta

Turun Akatemian Kemian labora-
torio vihittiin käyttöönsä 13.4.1764. 
Näinollen nyt Kumpulan kampuk-
sella sijaitseva Kemian laitos täyttää 
13.4.2014 250 vuotta. Laitos viettää 
juhlaa työn merkeissä.

Puheenjohtaja
• Räsänen Markku

Sihteeri / esittelijä
• Toivonen Markku

Professorit
• Halonen Lauri (Sundholm Dage)
• Maunu Sirkka Liisa (Lehto Jukka)
• Oivanen Mikko (Kilpeläinen Ilkka)
• Ritala Mikko (Repo Timo)

Keskiryhmä
• Kurtén Theo (Vanninen Paula)
• Parshintsev Evgeny (Virtanen 

Sinikka)
• Wiedmer Susanne (Tuomisto Maiju)
• Zuccaro Ennio (Heikkilä Mikko)

Opiskelijajäsenet
• Kangas Tuukka (Huokuna Johannes)
• Rautiainen Iisa (Kotamäki Topi)
• Ekholm Niko (Ikonen Jani)
• Bergström Fanny (Krogerus Sara)
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Kemiallisen aseen kieltosopimuksen 
instituutti 40 vuotta
Teksti Vesa Häkkinen Kuva Eero Kuosmanen

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen insti-
tuutti (VERIFIN) juhli 40-vuotista taival-
taan 4.10.2013. VERIFINin edeltäjä, kemial-
lisen aseen tutkimusprojekti nk. CW-projekti  
perustettiin vuonna 1973 ja itse VERIFIN 
vuonna 1994 Helsingin yliopiston erillislai-
tokseksi. Aloite CW-projektin perustamisesta 
tuli akateemikko Jorma K. Miettiseltä, joka 
oli ja on arvostettu aseidenriisunnan asian-
tuntija. Projektin tarkoituksena oli tuottaa ja 
julkaista tieteellistä materiaalia kemiallisten 
taisteluaineiden sekä niihin läheisesti liitty-
vien kemikaalien analysointia varten. Mate-
riaali oli tukemassa Genevessä käynnissä 
olleita Kemiallisen aseen kieltosopimukseen 
tähtääviä neuvotteluja. Suomen tavoitteena 
oli sisällyttää kieltosopimukseen tehokas 
todentamismekanismi, jonka pohjaksi tar-
vittiin CW-projektissa tuotettua ja vapaasti 
kaikkien saatavilla olevaa tieteellistä materi-
aalia.

Juhlinta aloitettiin Helsingin yliopiston 
Kumpulan tiedekampuksella Chemicumissa 
pidetyllä tieteellisellä seminaarilla. VERI-
FINin johtaja professori Paula Vanninen 

avasi seminaarin toivottamalla runsaslukui-
sen osallistujajoukon tervetulleeksi. Avaus-
puheen jälkeen kemian laitoksen johtaja 
Markku Räsänen sekä matemaattis-luon-
nontieteellisen tiedekunnan varadekaani 
Marja-Liisa Riekkola esittivät omissa 
puheenvuoroissaan onnentoivotuksensa 
40-vuotiaalle.

Seminaarin ensimmäisen esityksen piti 
aseidenriisuntakonsultti  tohtori  Ralf Trapp, 
joka on tehnyt mittavan uran sekä aseidenrii-
sunnassa yleensä että Kemiallisen aseen kiel-
tojärjestössä OPCW:ssa. Esityksessään Trapp 
loi mielenkiintoisen katsauksen kuinka kemi-
allisten aseiden muodostama uhka on muut-
tunut viimeisten 40 vuoden aikana.

Esitys valotti neuvotteluprosessia, joka 
päättyi Kemiallisen aseen kieltosopimuksen 
syntymiseen sekä sopimuksen voimaanastu-
misen jälkeisiä saavutuksia kemiallisten asei-
den tuhoamisessa. Trapp päätti esityksensä 
Syyrian dramaattisen kemiallisten aseiden 
käytön seurauksena syntyneeseen kansain-
väliseen sopimukseen Syyrian kemiallisten 
aseiden tuhoamiseksi kesäkuun 2014 lop-

OPCW:n pääjohtaja Ahmet 
Üzümcü sekä (vsemmalta) 
kansleri Thomas Wilhelms-
son, alivaltiosihteeri Jaakko 
Laajava, ulkoministeri Erkki 
Tuomioja ja johtaja Paula 
Vanninen
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puun mennessä. Tänä päivänä tiedämme, 
että myös Suomi osallistuu omalta osaltaan 
Syyrian kemiallisten taisteluaineiden valmis-
tuksessa käytettyjen teollisuuskemikaalien 
tuhoamiseen.

Seuraava puhuja, OPCW:ssa pitkän uran 
tehnyt tohtori Maciej Sliwakowski, kertoi 
OPCW:n ja YK:n alaisen UNMOVIC:n kemi-
allisiin aseisiin liittyvien tarkastusten eroista. 
Sliwakowskilla on OPCW:n lisäksi runsaasti 
kokemusta UNMOVIC:n Irakiin tekemistä 
tarkastuksista, joissa monikansallisen ja var-
sin sekalaisen ryhmän tarkastustehtävät vaih-
telivat näytteenkeruusta näytteiden kentällä 
tapahtuvaan analysointiin ja kemiallisten 
aseiden tuhoamiseen. Tehtävien monimuo-
toisuus hankaloitti suuresti ennakkosuunni-
telmien tekemistä ja tarkastuksissa jouduttiin 
usein improvisoimaan, jotta kaikki esiin tul-
leet ongelmat saatiin ratkaistua. OPCW:n tar-
kastajat ovat hyvin koulutettuja ja tottuneita 
ryhmätyöskentelyyn ja tarkastusten hyvä 
ennakkosuunnittelu auttaa huomattavasti 
niiden tehokkaassa toteuttamisessa.

Tohtori Robert Read Dstl:sta Isosta-Bri-
tanniasta esitelmöi kemiallisten aseiden väi-
tetyn käytön tapauksiin liittyvien biolää-
ketieteellisten näytteiden analysoinnista. 
OPCW:n laboratorion johtaja tohtori Hugh 
Gregg selvitti OPCW:n valmiuksia kerätä 
Syyriasta ympäristö- ja biolääketieteellisiä 
näytteitä. Ympäristönäytteiden osalta val-
miudet ovat olleet hyvät, mutta ennen vuotta 
2013 biolääketieteellisten näytteiden keräämi-
seen valmiudet olivat huonot.  Vuoden 2013 
alusta Syyrian tapahtumien seurauksena val-
miuksia kuitenkin parannettiin oleellisesti, 
mikä todistettiin Syyriasta kerättyjen näyt-
teiden myötä. 

Tohtori Robin Black, OPCW:n tieteellisen 
neuvottelukunnan (SAB) aiempi pitkäaikai-
nen jäsen teki yleiskatsauksen viimeisimmän 
tieteellis-teknillisen kehityksen vaikutuksista 
kemiallisen aseen kieltosopimuksen katta-
vuuteen. 

Ulkoministeriön vientivalvontayksikön 
päällikkö Laura Kansikas-Debraise selvitti 
esityksessään käytössä olevia kaksikäyttö-
tuotteiden vientivalvontamekanismeja. Suuri 
osa kemiallisen aseen kieltosopimuksen lis-
taamista kemikaaleista sekä kemiallisten tais-
teluaineiden valmistamiseen tarvittavasta 
teknologiasta kuuluu kyseisiin kaksikäyttö-
tuotteisiin.

Tieteellisen seminaarin päätteeksi koor-
dinaattori Martin Söderström VERIFINistä 

esitelmöi kemiallisten taisteluaineiden ana-
lysoinnin haasteista nyt ja tulevaisuudessa. 
40-vuotisjuhlinnan tieteellinen osio päättyi 
pyöreän pöydän keskusteluun, eikä varmasti 
kenellekään tullut yllätyksenä, että suurin osa 
käytyä keskustelua sivusi Syyriaa ja sen kemi-
allisia aseita. 

40-vuotisjuhlinnan iltapäiväosio järjes-
tettiin Ulkoasiainministeriön (UM) tiloissa 
Katajanokalla arvovaltaisen vierasjoukon 
läsnä ollessa. Iltapäivän ohjelma keskittyi 
aseidenriisuntaan yleisemmällä tasolla. Ilta-
päivän tilaisuuden avasi UM:n valtiosihteeri 
Pertti Torstila toivottamalla läsnäolijat terve-
tulleiksi tilaisuuteen ja onnittelemalla VERI-
FINiä sen merkittävistä saavutuksista asei-
denriisunnan hyväksi. 

OPCW:n pääjohtaja Ahmet Üzümcü loi 
avauspuheenvuorossaan katsauksen kemial-
lisen aseidenriisunnan verifiointiin.  Üzümcü 
korosti puheenvuorossaan Suomen ja erityi-
sesti VERIFINin tärkeää asemaa luotettavien 
verifikaatiomenetelmien luomiseksi osaksi 
Kemiallisen aseen kieltosopimusta. Puheensa 
lopuksi Üzümcü onnitteli lämpimästi juhli-
vaa 40-vuotista Instituuttia.

Ulkoministeri Erkki Tuomioja valotti 
omassa puheessaan Suomen aseidenriisunta-
politiikkaa ja sen tavoitteita. Tuomioja onnit-
teli VERIFINiä arvokkaasta työstä Syyriasta 
kerättyjen näytteiden analysoinnissa ja esitti 
samalla Suomen valmiuden auttaa ja tukea 
Syyrian kemiallisten aseiden hävittämistä.

Emeritusprofessori Erkki Rahkamaa loi 
katsauksen CW-projektin alkuaikoihin. Rah-
kamaan katsauksesta kävi ilmi kuinka monet 
tutkijat eri yliopistoissa olivat vapaaehtoisesti 
antaneet arvokkaan panoksensa tehdäkseen 
projektista todellisen menestystarinan.

VERIFINin johtaja professori Paula Van-
ninen esitteli omassa puheenvuorossaan 
Instituutin tämän hetkiset aktiviteetit jotka 
liittyvät tieteelliseen tutkimukseen, koulu-
tukseen, kansallisena viranomaisena toimi-
miseen sekä asiantuntijatehtäviin niin koti-
maassa kuin ulkomailla.

Iltapäiväosion loppusanat lausui Helsin-
gin yliopiston kansleri Thomas Wilhelmsson 
onnittelemalla VERIFINIä 40 vuotta kestä-
neestä arvokkaasta työstä yliopiston ja Suo-
men hyväksi.

40-vuotisjuhlinta päättyi Ulkoministeriön 
tiloissaan isännöimään vastaanottoon ja sen 
jälkeiseen vapaamuotoiseen iltajuhlaan Che-
micumissa.
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Yliopiston hallituksen ensimmäinen kausi 
takana
Teksti Markku Leskelä Kuva Linda Tammisto

Yliopistouudistuksen yhteydessä 2010 yli-
opistojen hallitukset muuttuivat radikaalisti. 
Mukaan tulivat yliopistokollegion valitse-
mat ulkopuoliset jäsenet, joiden keskuudesta 
valitaan puheenjohtaja. Helsingin yliopiston 
hallituksessa on 13 jäsentä, joista 6 ulkopuo-
lista ja 7 yliopistolaisjäsentä. Uudenmuotoi-
sen hallituksen ensimmäinen neljän vuoden 
kausi on ohi ja tämän vuoden alussa alkoi 
uusi hallintokausi. Hallituksen koostumus 
vaihtui varsin paljon: 13 jäsenestä vaihtui 8.  
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin maa-ja 
metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
Jaana Husu-Kallio ja varapuheenjohtajaksi 
Suomen Pankin johtokunnan jäsen Seppo 
Honkapohja.

Yliopistolain mukaan hallituksen teh-
tävänä on päättää yliopiston toiminnan ja 
talouden keskeisistä tavoitteista, strategi-
asta ja ohjauksen periaatteista ja erityisesti 
päättää yliopiston toiminta- ja taloussuun-

nitelmasta sekä talousarviosta, laatia tilin-
päätös ja vastata yliopiston varallisuuden hoi-
dosta ja käytöstä sekä huolehtia kirjanpidon 
ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä. 
Lisäksi hallitus hyväksyy yliopiston toimin-
nan kannalta merkittävät sopimukset ja antaa 
lausunnot yliopistoa koskevissa asioissa sekä 
hyväksyy opetusministeriön kanssa tehtä-
vän sopimuksen yliopiston puolesta. Halli-
tuksen eräs tärkeä tehtävä on valita rehtorit 
ja päättää heidän työnjaostaan sekä hyväksyä 
johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjes-
täytymistä koskevat määräykset sekä päättää 
yliopiston toimintarakenteesta. Ensimmäisen 
nelivuotiskauden aikana keskeiseksi muo-
dostui lukuisien johtosääntöjen laatiminen ja 
hyväksyminen sekä talouteen liittyvien sään-
nösten ja toimintatapojen luominen. Muu-
tos tilivirastosta itsenäiseksi yliopistoksi on 
suuri ja erityisen suuri taloudenpidon osalta. 
Tilintarkastus ja sisäinen valvonta saatettiin 
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Helsingin yliopiston 
hallitus aloitti uudessa 
kokoonpanossa vuoden 
2014 alussa 

Professorit valitsivat joukostaan yli-
piston hallitukseen kolme edustajaa: 
Kimmo Kontula lääketieteellisestä 
tiedekunnasta, Ilkka Hanski bio- ja 
ympäristötieteellinen tiedekunnasta 
sekä Markku Leskelä matemaat-
tis-luonnontieteellisestä tiedekun-
nasta.

Muuta opetus- ja tutkimushen-
kilöstöä sekä muuta henkilöstöä 
edustavat hallituksessa tutkimus-
koordinaattori Ragna Rönnholm 
bio- ja ympäristötieteellisestä tiede-
kunnasta ja hallintopäällikkö Kirsi 
Rauhala lääketieteellisestä tiede-
kunnasta.

HYY on valinnut hallituksen 
opiskelijajäseniksi luonnontieteiden 
kandidaatti Jannica Aallon sekä 
teologian ja valtiotieteiden ylioppi-
las Jussi Nuortimon.

Hallituksen ulkopuoliset jäsenet 
valitsi yliopistokollegio helmikuussa 
2013. Yliopistoyhteisön ulkopuoli-
set hallituksen jäsenet ovat Suomen 
Pankin johtokunnan jäsen, VTT 
Seppo Honkapohja, Helsingin kau-
punginjohtaja, KTM, MBA Jussi 
Pajunen ja Kirkon ulkomaanavun 
toiminnanjohtaja, TM Antti Penti-
käinen.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä 
jatkavat maa- ja metsätalousminis-
teriön kansliapäällikkö, ELT Jaana 
Husu-Kallio, Hanasaaren kulttuu-
rikeskuksen toimitusjohtaja, FM 
Gunvor Kronman ja Shellin halli-
tuksen puheenjohtaja, VTM, MSc 
(Econ.), DI Jorma Ollila.

uuteen malliin kauden aikana. Paljon 
aikaa vei myös uuden strategian luo-
minen, joka toteutettiin alhaalta-ylös 
periaatteella. Kaikille yliopistolaisille 
annettiin mahdollisuus osallistua stra-
tegian luomiseen. Ensimmäisen kau-
den hallituksella oli poikkeuksellinen 
tilaisuus valita rehtori kaksi kertaa, 
kun rehtori Thomas Wilhelmssonin 
kausi jäi kesken hänen siirryttyä kans-
leriksi.

Hallituksessa esillä olevat asiat ovat 
aika pitkälle asioita, joita lain mukaan 
on käsiteltävä. Hallituksen roolia on 
jouduttu miettimään koko ajan ja käy-
tänteitä luoda sen suhteen, mitä asioita 
tulee hallituksen käsittelyyn. Vertai-
lukohtana ovat yritysten hallitukset, 
joissa tärkeänä pidetään, että hallitus 
ei johda yritystä vaan tekee strategian 
ja valvoo sen toteuttamista. Toteutta-
minen on toimivan johdon (rehtorin) 
ja sen alaisten tehtävä. Hallitus on ollut 
varovainen ottamaan kantaa yksittäis-
ten laitosten ja tiedekuntien sisäisin 
asioihin kuten rahanjakoon. Hallitus 
on edellyttänyt, että rehtori toimii ja 
selvittää ongelmatilanteet. Talousasiat 
ovat olleet keskeisesti hallituksessa 
esillä, koska Helsingin yliopiston kon-
serni (yliopisto, rahastot, yliopistokiin-
teistöt ja Yliopiston Apteekki) on suuri 
taseeltaan (1,5 miljardia euroa), moni-
puolinen rakenteeltaan. Lain mukaan 
taloutta on hoidettava niin, ettei nega-
tiivisia tilinpäätöksiä tule.

Strategian mukaan Helsingin yli-
opisto pyrkii parantamaan suoritus-
taan niin tutkimuksessa (50 parhaan 
joukkoon), opetuksessa (tutkinto-
jen ja 55 opintopistettä suorittaneiden 
määrä), talousasioissa (tilojen ja hen-
kilöstön optimointi, investoinnit, sijoi-
tukset), kansainvälistymisessä kuin 
työpaikkana (työilmapiiri). Kaikille 
osa-aluille on luotu ja luodaan mitta-
risto, jonka avulla hallitus seuraa suo-
ritusten kehittymistä ja tekee tarvit-
tavia korjauksia. Hallitus saaraportin 
kaikkien osa-alueiden kehittymisestä 
kolmannes vuosittain. Toinen halli-
tus pääsee aloittamaan valmiimmasta 
tilanteesta kuin ensimmäinen, koska 
suuri osa perustyöstä tehtiin ensim-
mäisen kauden aikana. Tämä tar-
joaa hallitukselle mahdollisuuden olla 

enemmän proaktiivinen ja tehdä uusia 
aloitteita yliopiston toiminnan paran-
tamiseksi. Ehdotuksia rakenteellisista 
uudistuksista tulee varmasti esille.

Tulevan hallintokauden suurin 
haaste liittyy talouteen. Valtion vel-
kaantuminen lisääntyy ja rahatilanne 
kiristyy, mitkä eivät voi olla vaikut-
tamatta yliopiston tilanteeseen. Suu-
ret tilakustannukset ovat toinen suuri 
ongelma. Erityisesti laboratoriotieteet 
kärsivät tästä. Nykyinen tilanne, jossa 
budjettirahan määrä pysyy vuodesta 
toiseen vakiona ja tilakustannukset 
nousevat jatkuvasti, ei ole kestävä.

Yliopistojen uusi rahoitusmalli otet-
tiin käyttöön vuoden 2013 alusta. Siinä 
koulutusasiat ovat vaikuttaneet 41 %:n, 
tutkimus 34 %:n ja koulutus- ja tiede-
politiikan tavoitteet 25 %:n painolla.

Mallia ollaan korjaamassa jo vuo-
den 2015 alusta, jolloin kandipalaute 
tulee vaikuttamaan rahoitukseen 
3 % painolla. Kanditutkintojen mää-
rän vaikutus vähenee samalla osuu-
della. 55 opintopistettä suorittaneiden 
paino nousee 1 prosenttiyksiköllä ja se 
yksikkö vähennetään maisterien mää-
rän vaikutuksesta.

Julkaisujen vaikutus rahoituksessa 
on 13 % ja siihen vaikuttaa määrän 
lisäksi julkaisujen laatu, jota määrit-
tää Julkaisufoorumi. Julkaisufoorumi 
luokittelee julkaisut eri tasoille (0, 1, 
2, 3) julkaisukanavan mukaan. Tason 
mukaan julkaisut saavat eri painon tut-
kimuksen kokonaisuutta laskettaessa.

Siirtymäkauden jälkeen julkai-
sufoorumi alkaa vaikuttaa koko pai-
nollaan vuoden 2017 alusta ja laatuluo-
kat 2 ja 3 saavat nykyistä suuremman 
painon. Monitieteisessä yliopistossa 
julkaisufoorumin vaikutus ei liene 
kovin suuri, sillä alakohtaiset muutok-
set, joita se nykytilaan ehkä tuo, tasoit-
tuvat.

Opiskelijapalautteen vaikutusta voi 
vain arvailla, mutta toivottavasti se 
johtaa parempaan ja vuorovaikuttei-
sempaan opetukseen.

Toki on muistettava, että opetusmi-
nisteriön rahoitus on nollasummape-
liä. Ministeriön jakama rahamäärä on 
vakio ja jos kaikki parantavat tuloksia, 
ei yliopiston saama rahamäärä muutu.
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Coolia Kemiaa! – varadekaani Mari 
Vaattovaara vieraili kemian laitoksella
Teksti Mari Vaattovaara Kuvat Veikko Somerpuro

Kahden kuukauden kokemukseni yhteiskunnal-
lisesta vuorovaikutuksesta vastaavana varade-
kaanina on ollut kiinnostava. Vaikka olen ollut 
kaupunkimaantieteen professorina Kumpulassa 
jo lähes 12 vuotta, en tuona aikana ole juuri ehti-
nyt paneutua muilla kampuksemme laitoksilla 
tehtävään tutkimukseen. Ensimmäinen tilaisuus 
yksityiskohtaisempaan tutustumiseen järjestyi 
Kemian laitoksella, missä vierailimme yhdessä 
kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo 
Lepän kanssa. Kokemukseni oli suorastaan ylen-
palttinen.

Pääsin tutustumaan paitsi yksittäisten tutki-
musryhmien kiinnostaviin ja epäilemättä futu-
ristisiin aiheisiin ja hieman myös Verifin toi-
mintaan. Vaikka olin kuullut Gadolin luokan 
toiminnasta useassa eri yhteydessä, en lainkaan 
hahmottanut toiminnan laajuutta ja siihen kyt-
keytyviä moninaisia toimintatapoja ennen vie-
railuani.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on olennainen 
osa tiedettä
Välittömät ja arvostavat suhteet johtavien yhteis-
kunnallisten toimijoiden ja akateemisten tutki-
joiden välillä ovat mielestäni tärkeä osa tutki-
musta. Julkinen valta luottaa tutkimukseen ja 
kunnioittaa tutkimuksen vapautta samalla kun 
se turvaa taloudelliset resurssit tutkimukselle. 
Akateeminen yhteisö pyrkii puolestaan tutki-
muksissaan vastuullisesti vastaamaan ajassa ole-
viin tärkeisiin kysymyksiin. Jos vuorovaikutus ei 
ole aktiivista – kyseenalaistuu nähdäkseni myös 
tieteen vapauden olennainen osa. Myös rahoi-
tuspohjan kaventaminen tapahtuu helpommin. 
Useat johtavat yliopistot ovat ottaneet yhteiskun-
nallisen vuorovaikutuksen vakavasti. London 
School of Economics monien muiden yliopisto-
jen joukossa, on myös rakentanut vuorovaiku-
tuksen mittariston uudella tapaa, antaen myös 
tälle ulottuvuudelle aitoa painoarvoa.

Paljon on vielä tehtävissä. Osassa akateemista 
yhteisöä tutkimuskysymysten ajankohtaisuus 
ja niiden yhteiskunnallinen käytettävyys ei ole 
ainoastaan toissijaista, vaan myös epäilyttävää. 
Kriittisen teoreettisen tutkimuksen katsotaan 
lähtökohtaisesti askartelevan yleisemmällä abst-
raktiotasolla ja joissain tapauksissa jopa vahin-
goittuvan, jos sitä pyritään latistamaan ajassa ole-
vaan yhteiskunnalliseen analyysiin. Puhe teorian 
ja käytännön eroista ja vastaamattomuudesta on 

tarpeettomalla tavalla edelleen jakoviivana yli-
opistoyhteisönkin sisällä. Mikään ei kuitenkaan 
nähdäkseni ole niin käytännöllistä kuin hyvä 
teoria. Hyvä teoria avaa ja jäsentää ajassa olevan 
yhteiskunnallisen ilmiön ”hyvää käytäntöä” laa-
jemmalla tavalla. Kootessaan tähänastisen vii-
sauden, hyvä teoria tarjoaa ongelman analysoi-
miseen näkökulmia ja tutkimusasetelmia sekä 
havahduttaa tulkintoja samalla kun se usein 
herättelee myös lisäkysymyksiä.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ei omien 
kokemuksieni mukaan ole mikään erillinen osa 
tutkimusta. Kun tieteellinen työ pohjautuu Aka-
teemikko Erik Allardtin sanoin ”tarkkaan tut-
kimukseen ja metodisesti perusteltuun analyy-
siin”…”eikä ole ainoastaan mielipiteen ilmaisu” 

– on osana tutkimusta mahdollista nostaa esiin 
tutkimustuloksia, jotka avaavat uusia näkökul-
mia ja samalla virittävät yhteiskunnallisen kes-
kustelun. Kiehtovimmillaan vaikuttava vuoro-
puhelu ja keskustelu syntyvät samanaikaisesti 
sekä tiedeyhteisön sisällä että sen ulkopuolella, 
eri toimijoiden keskuudessa.

Vierailuni kemian laitoksella vahvisti aja-
tustani siitä, että iso osa tulevista globaaleista 
ongelmista tarvitsee ratketakseen nimenomai-
sesti Kumpulan kampuksella ja vastaavilla scien-
ce-kampuksilla tehtävää tutkimusta. Tavoitteeni 
tulevan neljän vuoden aikana on lisätä tämän 
tutkimuksen näkyvyyttä yhteiskunnan eri foo-
rumeilla. Ensimmäinen laaja seminaari on suun-
nitteilla yliopiston isoon juhlasaliin syksyn 
Think Fest tapahtuman yhteyteen.
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Chemicumin peruskorjaus etenee
Vuoden 2013 aikana Chemicumin 
pihoilla ja käytävillä huomiovärisissä 
vaatteissaan kulkevat rakennusmiehet 
ovat jo varsin tuttu näky. Nämä loista-
van keltaiset ja punaiset miehet tuleva 
kulkemaan talon käytävillä ja pihoilla 
vielä seuraavan kolmen vuoden ajan. 
Myös parakkikylä talon sisäpihalla 
pysyy paikallaan.

Rakennuksen peruskorjauksen 
ensimmäinen vaihe on valmistumassa 
maaliskuun lopussa. Ensimmäisessä 
rakennusvaiheessa taloon saatiin uusi 
hissi, jonka myötä rakennus on C-sii-
vessäkin esteetön ja liikenne talossa 
tulee kaiken kaikkiaan sujuvammaksi. 
Rakennuksen sisätiloja kunnostettiin 
ja pieniä tilamuutoksia tehtiin, mutta 
merkittävin osa korjausta on ollut 
rakennuksen sähkö- ja LVI-tekniikan 
uusiminen. 

Korjauksessa oma haasteensa on 
ollut, että rakennustyötä on tehty toi-
mivan kemian laitoksen kyljessä ja 
osittain niin, että työmaan keskellä 
on ollut toimintaa tai rakennustyötä 
varten tutkimusympäristöjä on jou-
duttu suojaamaan. Näin on järjestetty 
toiminnat, joille väistötilan järjestä-
minen on ollut joko täysin mahdo-
tonta tai niin kallista, että muutto ei 
ole ollut järkevää. Näistä haasteista on 

selvitty varsin hyvin, ja vastaavia on 
taas edessä remontin jatkuessa seuraa-
viin vaiheisiin. Laitoksen henkilöstöä 
on tällaisissa tapauksissa myös tarvit-
taessa perehdytetty työmaalla liikku-
miseen.

Ensimmäisen vaiheen valmistuessa 
tulevan huhtikuun aikana edessä on 
väistö seuraavaksi remontin alle mene-
vältä alueelta pois. Huhti-toukokuussa 
alkava rakennuksen suurimman osan 
remontti jakaantuu vielä kolmeen vai-
heeseen, joten väistömuuttoja joille-
kin talon käyttäjille tulee pahimmassa 
tapauksessa useita. Kuitenkin tuntuu 
siltä, että kun on saatu toimia samassa 
tutussa talossa, niin väistötkään eivät 
ole muodostuneet ylitsepääsemättö-
män raskaiksi. Seuraavat vaiheet kes-
tävät kukin 6–8 kuukautta ja vaiheiden 
väliin on varattu kuukauden verran 
aikaa väistömuuttoja varten.

B-osassa ovat laboratorio-opetus-
tilat ja remontin aikataulutuksessa 
on pyritty siihen, että opetuslabora-
torioiden korjaukset ajoittuvat mah-
dollisimman paljon opetusperiodien 
ulkopuolelle. Orgaanisen kemian ope-
tuslaboratoriot tulevat olemaan syksyn 
2014 ykkösperiodin poissa käytöstä, 
mutta seuraavalla ne ovat jo taas käy-
tössä.

B-osan korjauksen sisältö on hyvin 
samankaltainen, kuin nyt valmistuvan 
C-osan: pieniä toimintaa järkeistäviä 
tilamuutoksia käyttötiloissa, ilmastoin-
tikonehuoneen laajentaminen, talotek-
niikan korjaus ja modernisointi sekä 
hissin uusiminen.

Opetuslaboratoriokokonaisuus 
rakennuksen B-siiven pitkän leveän 
käytävän varressa kokee jonkin verran 
muutoksia. Gadolin-luokka muuttaa 
rivissä ensimmäiseksi. Porrashuoneen 
jälkeiselle osuudelle saadaan väliseinä-
muutoksilla aikaan kolmen laborato-
rion vyöhyke, joiden välissä ovat laite-
tilat ja assistenttihuoneet. Tavoitteena 
on ollut lisäksi saada nämä kolme labo-
ratoriota sisäisillä yhteyksillä toimi-
maan mahdollisimman monipuoli-
sena opetustilakokonaisuutena. Tilojen 
kalustusta ja vetokaappien sijoittelua 
järkeistetään, tietoliikennevalmiudet 
paranevat ja tiloihin saadaan kutakin 
10 opiskelijapaikkaa kohden valmiudet 
kunnolliselle av-järjestelmälle.

Opiskelijoille on suunniteltu lisää 
vapaamuotoisen oleilun ja oppimisen 
tilaa nykyisen Kemia-pajan ja ruokalan 
kabinetin alueelle.

Pirjo Ranta 28.2.2014

Vaikka remontti on talotekniikkapainottei-
nen, myös raudoitusta ja betonia työmaalla 
on nähty uuden hissikuilun rakentamisen 
yhteydessä.



2014  chemistrynews  45 

Ote rakennuksen B-osan 1. kerroksen opetuslaboratoriovyöhykkeen pohjapiirustuksesta. 
Suunnittelu on työpiirustusvaiheessa. Alustavaa kustannuslaskentaa varten tehtiin suunnitel-
mat yleisillä periaatteilla kuntoon ja nyt on meneillään suunnitelmien tarkistaminen käyttäjän 
kanssa – piirustuksessa näkyvät pienet nuolet osoittavat laskentapiirustuksiin tehtyjä muutok-
sia, joita on laitoksen väen kanssa käyty läpi.
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Uudet oppimisympäristöt kemian 
laitoksella
Teksti Niclas Sandström

Chemicumissa käynnissä olevien korjaus-
töiden yhteydessä on tutkittu opiskelijoiden 
kokemuksia oppimisympäristöstään ja opin-
noistaan.

Professori Kristiina Wähälän vetämä 
yhteistyö Helsingin yliopiston kasvatuspsy-
kologian tutkimusryhmän kanssa on tuotta-
nut tuloksia, joiden perusteella on tarkoitus 
kehittää kemian oppimisympäristöä. Tut-
kimusyhteistyö on osa Tekesin rahoittamaa 
RYM Sisäympäristö -hanketta, ja kasvatusp-
sykologian osalta tutkimusta johtaa profes-
sori Kirsti Lonka.

Uudistustöiden yhteydessä halutaan yhdis-
tää tieteellisen oppimistutkimuksen tulok-
sia tilasuunnitteluun ja oppimisprosessei-
hin. Tavoitteena on, että ne vastaisivat entistä 
paremmin nykyopiskelijoiden tarpeisiin ja 
innostaisivat heitä kemian alan opinnoissaan. 

— Olemme saaneet kiitettävästi palautetta 
opiskelijoilta ja ne ovat lähtökohtana suunnit-
telutyössä kehitettäessä uusia oppilastyösaleja 
sekä ryhmätyöskentelyyn ja itseopiskeluun 
soveltuvia tiloja. Saatu palaute auttaa meitä-

myös suunnittelemaan kandivaiheen opin-
tokokonaisuuksia ja kehittämään opetusta 
innostavammaksi, sanoo professori Wähälä.

Opiskelijoilta saadun arvokkaan haastat-
teluaineiston antia on tarkoitus menetelmäl-
lisesti yhdistää tilastollisen aineiston kanssa, 
jotta voidaan tutkia käsityksiä oppimisesta, 
kokemuksia oppimisympäristöstä sekä opis-
keluintoon liittyviä tekijöitä. 

— Meillä on nyt iso ja kattava kyselyai-
neisto Helsingin yliopiston ensimmäisen 
vuoden opiskelijoista. Heillä on erilaisia oppi-
misen ja hyvinvoinnin profiileja, jotka on 
laadittu kyselyjemme perusteella. Voimme 
katsoa, miten nämä profiilit heijastuvat haas-
tatteluissa. On mahdollista, että erilaisilla 
opiskelijoilla on myös erilaisia tarpeita, jotka 
on hyvä ottaa huomioon suunnitelmissa, ker-
too professori Lonka.

Viimeaikainen oppimisen ja oppimisympä-
ristöjen tutkimus vaikuttaa melko yksimie-
liseltä siitä, että mitä enemmän opiskelijat 
kokevat kiinnittymistä opiskeluyhteisöönsä 

Vasemmalta tutkijatohtori Jari Hänninen Aalto-yliopisto sähkötekniikan korkeakoulu, KM Lauri Vaara HY opettajankoulutuslaitos, pedagogi-
nen yliopistonlehtori Anne Haarla-Muhonen HY oikeustieteellinen tdk, professori Kirsti Lonka HY opettajankoulutuslaitos, professori Kristiina 
Wähälä HY kemian laitos, FM Niclas Sandström HY opettajankoulutuslaitos, pedagoginen yliopistonlehtori Laura Hirsto teologinen tdk, PsM 
Kirsi Sjöblom HY opettajankoulutuslaitos, KM Elina Ketonen HY opettajankoulutuslaitos.
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ja sitä kautta mahdolliseen tulevaan 
ammatilliseen yhteisöönsä, sitä parem-
min he viihtyvät ja kokevat opiskeluin-
toa. RYM-hankkeen osatuloksia on esi-
telty ulkomaisissa konferensseissa, ja 
Suomessa saatuja tuloksia on tarkoitus 
yhdistää eri maissa saatuihin hyviin 
kokemuksiin uudistetuista oppimis-
ympäristöistä.

Tohtorikoulutettava Elina Keto-
nen kasvatuspsykologian tutkimus-
ryhmästä esitteli 5.3.2014 Helsingin 
yliopiston Oppimisseikkailu-tapahtu-
massa alustavia tuloksia seurantatut-
kimuksen ensimmäisestä vaiheesta. 
Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat 
kattavat laajasti eri tieteenaloja: Helsin-
gin yliopistosta mukana on oikeustie-
teen, teologian ja kemian opiskelijoita 
sekä luokanopettajaksi ja aineenopet-
tajaksi opiskelevia; lisäksi mukana on 
opiskelijoita Aalto-yliopistosta. Tulos-
ten perusteella vaikuttaa siltä, että 
opiskelijat eroavat motivaatioon liit-
tyvien tekijöiden suhteen jo opinto-
jen alkuvaiheessa. Eroja on myös siinä, 
minkälaisia opintoihin liittyviä haas-
teita opiskelijat kohtaavat.

Tulosten perusteella suurin osa opis-
kelijoista kuului innostuneiden opiske-
lijoiden ryhmään. Heitä kuvasti tyyty-
väisyys opintoihin sekä uravalintaan. 
Innostuneet opiskelijat kokivat opin-
tonsa kiinnostaviksi, ja he kokivat eni-
ten opiskeluintoa. Vastakkaista ryh-
mää kuvastaa uravalinnan epävarmuus, 
kiinnostuksen puute opintojen sisäl-

töön ja merkityksellisyyteen sekä opis-
keluun liittyvä uupumisen tunne.

— Tulostemme pohjalta muutamat 
kemian opiskelijat kokivat olevansa 
väärässä paikassa tai kokivat kiinnos-
tuksen puutetta, jopa vieraantumista 
opinnoista. On tärkeää, että fyysiset 
tilat ja muut ratkaisut tukevat oppi-
mista ja hyvinvointia sekä edistävät 
opintoihin kiinnittymistä, toteaa pro-
fessori Lonka.

Opiskelijoista osa kuului ryhmään, 
joka kyllä koki tyytyväisyyttä ura-
valintaansa, mutta ei kokenut suurta 
kiinnostusta tai merkityksellisyyttä 
opintojen sisällön suhteen. 

Lisäksi löydettiin ryhmä, joka kokee 
uravalinnan epävarmuutta. Tämä 
ryhmä koki kuitenkin opintojensa 
sisällön kiinnostavaksi eikä kokenut 
opintoihin liittyvää uupumusta.

Jatkossa on tarkoitus tutkia, onko 
tiettyyn opiskelijaryhmään kuulu-
misella mahdollisesti yhteyksiä opin-
noissa menestymiseen. Seurantatut-
kimus on jo tehty, ja kyselyyn vastasi 
matemaattis-luonnontieteellisessä tie-
dekunnassa 55 prosenttia ensimmäi-
selle kierrokselle osallistuneista. Tulos 
on hyvä.

Jatkotutkimuksen ja muutosehdo-
tusten kannalta on tärkeää saada oppi-
misympäristöön liittyviä parannuseh-
dotuksia kaikilta opiskeluympäristön 
eri vaiheissa työskenteleviltä. Joskus 
villikin ehdotus saattaa päätyä toteut-
tamiskelpoiseksi toimenpiteeksi, ja 

parantaa lopulta huomattavasti tiloissa 
työskentelevien viihtymistä ja työhön 
ja opintoihin kiinnittymistä.

— On hyvin tärkeää, että opiskeli-
jat ovat hienosti vastanneet kyselyihin. 
Saamme tästä tärkeää tietoa heidän 
ajatuksistaan.

Tutkimushankkeen laaja tavoite on 
luoda malleja ja suunnittelun työkaluja, 
joiden avulla sekä täysin uudet tilat 
että uudistilat voitaisiin tehdä kaikkia 
tiloissa työskenteleviä mahdollisim-
man hyvin palveleviksi. Tällainen pal-
veluarkkitehtuurin idea on lähtöisin 
ICT-toimialalta, ja sen integroiminen 
tilasuunnitteluun on paitsi haastavaa, 
myös uudenlaisia tilallisia innovaati-
oita edistävää. Evidence-based design 
on eräs hankkeen kulmakiviä: kerää-
mällä autenttista tietoa käyttäjäko-
kemuksista suunnittelun ja rakenta-
misen eri vaiheissa voidaan käyttäjiä 
innostamalla saavuttaa tilallisia ratkai-
suja, joissa hyvin monenlaiset käyttäjät 
kokevat viihtyvänsä.

Kemian laitoksella tehdyn oppimis-
ympäristötutkimuksen osatavoite on 
saada tietoa opiskelijoiden oppimiseen 
ja opiskeluintoon liittyvistä tekijöistä 
sekä niiden avulla yhdistää oppimi-
sen ja tilaratkaisujen nykytieto koko-
naisuudeksi, joka palvelee oppimiseen 
innostavalla tavalla.

Tohtorikoulutettavat KM Elina Ketonen ja 
FM Niclas Sandström kasvatuspsykologian 
tutkimusryhmästä sekä professori Kristiina 
Wähälä ovat suorittaneet kyselytutkimusta 
kemian laitoksella.

Lisätietoa tutkimushankkeesta saa osoit-
teesta www.indoorenvironment.org sekä 
kasvatuspsykologian tutkimusryhmältä 
http://blogs.helsinki.fi/kasvatuspsykologia/
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ASM Microchemistryllä jo 10 vuotta takana 
kemian laitoksella

ASM Microchemistry muutti tutkimuslabora-
torionsa Kemian laitokselle keväällä 2004. Näin 
sai alkunsa poikkeuksellisen tiivis ja onnistu-
nut yhteistyö yliopiston ja teollisuuden kanssa, 
mikä on saanut paljon huomiota niin yliopiston 
sisällä kuin sen ulkopuolella. Kumpulaan muu-
ton tavoitteena ASM:llä oli tiivistää yhteistyötä 
epäorgaanisen kemian laboratorion ALD (atomic 
layer deposition, atomikerroskasvatus) -tutki-
musryhmän kanssa ja myös hyödyntää laitoksen 
tutkimusinfrastruktuuria (esim. elektronimi-
kroskoopit, röntgenlaitteet). Tässä on onnistuttu 
erinomaisesti ja nyt ollaankin aloittamassa 
yhteistyön kolmatta 5-vuotiskautta.

— Tiivis ja pitkäjänteinen yhteistyö saman 
katon alla on luonut erinomaiset puitteet uuden 
ALD-kemian kehittämiselle. Tämä antaa hyvän 
pohjan luoda edelleen uusia innovaatioita puoli-
johdeteollisuudelle yhä kovenevassa kilpailussa, 
toteaa ASM Microchemistry Oy:n toimitusjoh-
taja Marko Tuominen.

ASM Microchemistry Oy on osa hollantilaista 
ASM International N.V.:tä, mikä on globaalisti 
toimiva yritys, jonka tuotteita ovat puolijohde-
teollisuuden tarvitsemat materiaalien valmis-
tuslaitteet. Suurimpia puolijohdevalmistajia ovat 
esimerkiksi Intel ja Samsung. ASM:n asiakkaille 
eivät kuitenkaan riitä pelkät laitteet, sillä vasta 
vaaditulla tavalla toimivat prosessit täydentävät 
ne menestyviksi tuotteiksi. Yliopistoyhteistyöllä 
ASM-tavoitteleekin ensisijaisesti ALD-kemian 
osaamista.

Yliopistolla on tästä pitkät perinteet, sillä 
ALD-tutkimus alkoi jo vuonna 1990 Markku 
Leskelän tultua epäorgaanisen kemian profes-
soriksi. Leskelän oma ALD-kokemus ulottuu 
vielä pidemmälle, vuoteen 1981 TKK:lla. ASM 
Microchemistry Oy sai puolestaan alkunsa 
vuonna 1987, kun Neste perusti Mikrokemia-ni-
misen tytäryrityksen selvittämään ja kehittä-
mään ALD-menetelmän käyttöä katalyyttien ja 
aurinkokennojen valmistuksessa. Ajan myötä 
yrityksen arvokkaimmaksi osaksi nousivat kui-
tenkin laitteisto- ja prosessiosaaminen, ja kun 
ALD:lle avautui lupaavat näkymät puolijoh-

deteollisuudessa, ASM International N.V. osti 
Mikrokemian 1999 ja antoi sille uuden nimen 
ja tehtävän. Kemian laitoksella oli yhteistyötä jo 
Mikrokemian kanssa ja tämä jatkui myös yri-
tyksen muututtua ASM Microchemistry Oy:ksi, 
mutta aivan uuden luonteen yhteistyö sai yrityk-
sen muutettua kemian laitokselle.

ASM-yhteistyön hyödyt Kemian laitokselle 
ovat olleet moninaiset. ASM rahoittaa joka 
vuosi neljää jatko-opiskelijaa saaden vastineeksi 
oikeudet näiden yhteistyöprojekteissa tekemiin 
keksintöihin. ASM:n Chemicumista vuokraa-
mat tilat ovat puolestaan pienentäneet laitok-
sen vuokrakuormaa. Kolmanneksi ASM maksaa 
käyttämistään tutkimuslaitteista vuokraa, mikä 
on isoksi avuksi näiden laitteiden ylläpidossa ja 
huollossa. Tärkeintä on kuitenkin kemian laitok-
sen ALD-ryhmän pitkäkestoinen rahoitus.

— Viiden vuoden rahoitusjaksot neljälle tut-
kijalle ovat nykymaailmassa hyvin poikkeuksel-
lisia, ja näiden jatkuminen jo kolmanteen kau-
teen tekee yhteistyöstä ainutlaatuisen, sanovat 
ALD-ryhmän johtajat professorit Markku Les-
kelä ja Mikko Ritala.

— ASM-rahotteinen tutkimus loi osaltaan sen 
pohjan, mille Suomen akatemia myönsi tutki-
muksen huippuyksikköstatuksen.

Vuonna 2012 kuusivuotiskautensa aloittanee-
seen ALD-huippuyksikköön kuuluu epäorgaa-
nisen kemian laboratorion lisäksi Fysiikan lai-
toksen Kiihdytinlaboratorio ja ryhmä VTT:n 
Micronovasta. Yliopiston ALD-ryhmään kuuluu 
tällä hetkellä noin 25 tutkijaa.

Yhteistyön puitteissa tehtyä työtä voi luonneh-
tia perustutkimukseksi, jota motivoivat ja ohjaa-
vat sovellukset eli mikroelektroniikkateollisuu-
den lähitulevaisuuden tarpeet. Onnistuessaan 
yhteiset tutkimushankkeet tuottavat ASM:lle 
patentteja ja uusia tuotteita ja yliopistolle korkea-
tasoisia julkaisuja. Lisäksi molemmille karttuu 
osaamista, mikä tekee niistä haluttuja yhteistyö-
kumppaneita esimerkiksi EU:n tutkimushank-
keisiin, yhdessä tai erikseen.

Tyypillinen esimerkki tutkimusketjusta alkaa 
ASM:n asiakkaiden ilmaistua kiinnostuksensa 
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uuden ohutkalvomateriaalin kasvattamiseksi 
ALD:llä. ASM tuo haasteen yliopiston tutki-
joille, jotka aloittavat prosessikehityksen lähtö-
ainemolekyylien valinnasta, usein myös näiden 
synteesistä. Lähtöainevalintojen jälkeen edetään 
ohutkalvojen kasvatuskokeisiin, mitkä tehdään 
yleensä 5 x 5 cm substraateilla. Jos tulokset ovat 
lupaavia, ASM skaalaa prosessin omilla laitteil-
laan isompaan mittakaavan 200 tai 300 mm pii-
kiekoille, ja jos tämäkin onnistuu, prosessi siir-
retään eteenpäin ASM Belgiaan, joka sijaitsee 
IMECissä Leuvenissä. IMEC on suuri euroop-
palainen puolijohdetutkimuskeskus, missä yli-
opistotutkijat toimivat tiiviissä yhteistyössä alan 
yritysten kanssa. Täällä tutkitaan yliopistolta 
lähtöisin olevan prosessin ja materiaalin yhteen-
sopivuutta mikropiirien valmistuksen muiden 
prosessien ja materiaalien kanssa, ja jos prosessi 
läpäisee tämänkin testin, se siirretään tuotanto-
laitteeseen ja on sen jälkeen valmis markkinoita-
vaksi ASM:n asiakkaille kautta maailman. Näin 
yliopistolla kehitetylle ALD-kemialle on ole-
massa suora joskin pitkä reitti puolijohdeteolli-
suuteen, ja sama pätee yliopistolta valmistuviin 
ALD-kemisteihin. 

ASM Microchemistryn työntekijöistäkin iso 

osa on Kemian laitoksen kasvatteja. Tämä luon-
nollisesti edesauttaa yhteistyötä monin tavoin. 
Esimerkiksi yliopiston tutkimuslaitteiden käy-
tössä ASM:läiset ovat hyvin itsenäisiä, koska ovat 
oppineet näiden käyttäjiksi jo opiskeluvaihees-
saan.

Suurin haaste tässäkin yritys-yliopisto-yhteis-
työssä on immateriaaliasioiden hoitaminen kum-
paakin osapuolta tyydyttävällä tavalla. Lisäksi 
tulee varmistua muiden osapuolien, kuten yli-
opiston muiden yrityskumppaneiden intresseistä 
näiden vaatimalla tavalla. Asioista on kuitenkin 
onnistuttu sopimaan hyvässä yhteisymmärryk-
sessä ja tulosten patentoiminen ei ole aiheuttanut 
juuri lainkaan viivytyksiä niiden julkaisemiseen, 
mikä olisi haitallista etenkin jatko-opiskelijoi-
den väitöskirjojen kannalta. Myös suurin osa 
muista yrityksistä on ymmärtänyt ja uskonut yli-
opiston tutkijoiden kykenevän pitämään projek-
tit erillään. Tässä avuksi on ASM:n toimiminen 
omissa tiloissaan, vaikkakin Kemian laitokselle 
sijoittuneena, sekä tutkimusaiheiden huolellinen 
valinta; muutaman kerran yliopiston ryhmä on 
joutunut torjumaan rahoituksen, koska haluttu 
työ olisi tullut aiheeltaan liian lähelle ASM:n 
kanssa tekeillä olevaa tutkimusta. 
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Kumpulan kampuskirjasto uudistuu
Kumpulan kampuskirjasto uudistuu 
osana koko kampuksen tilojen uudel-
leenjärjestelyä ja remontointia.

Kirjastoa muokataan toimivam-
maksi siirtämällä sisäänkäynti, lai-
naus- ja neuvontapalvelut sekä lainat-
tavat kirjat ensimmäiseen kerrokseen.  
Asiakkaiden käyttöön on suunniteltu 
erityyppisiä työskentelypaikkoja, ja 
uusilla kalusteilla kirjastosta tulee 
entistä viihtyisämpi. Osa kirjaston ylä-
kerroksen tiloista siirtyy tiedekunnan 
kanslian käyttöön.  Alakerrokseen saa-
daan lisää pinta-alaa, kun Physicumin 
ja Exactumin yhdistävän taidekäytä-
vän varrella oleva atk-luokka siirret-
tään Exactumiin (D107) ja vapautunut 
tila liitetään kirjastoon.

Remonttiin ja uusien tilojen käyt-
töönottoon on valmistauduttu jo pit-
kään kokoelmien parissa ahertaen. 
Ne lehtivuosikerrat, jotka ovat ver-
kossa käytettävissä, on siirretty Varas-
tokirjastoon. Myös kirjakokoelmia 
on valikoiden siirretty Varastokirjas-
toon huomioiden kunkin tieteenalan 
erikoistarpeet. Royal Society of Che-
mistryn ja American Chemical Socie-
tyn e-lehtiarkistot on ostettu kirjaston 
asiakkaiden käyttöön. Muiden kus-
tantajien lehtien e-saatavuus vaihte-
lee, mutta yleisimmin se alkaa vuo-
desta 1995. Tätä vanhempia, mutta 
silti usein tarvittavia lehtiä säilytetään 
edelleen Kumpulan kampuskirjastossa. 
Nyt nämä lehdet ovat remonttieva-
kossa muuttolaatikoissa syksyyn 2014 
saakka. Tarvittavat artikkelit toimite-
taan remontin aikana kaukopalveluna.

Kevään ajan kirjasto toimii mah-
dollisimman normaalisti nykyisessä 
sisäänkäyntikerroksessa, johon on ala-

kerroksesta siirretty työasemat ja luku-
paikkoja. Ahtautta lisää 4500 muut-
tolaatikollista lehtiä, jotka jouduttiin 
jättämään kirjastoon, koska kampuk-
selta ei löytynyt niille väistötilaa. 

Alakerroksessa remonttityöt ovat 
täydessä vauhdissa. Äänekkäimmät 
työt pyritään ajoittamaan viikonlop-
puihin tai kello 19–09 väliselle ajalle. 
Alakerta valmistuu pääosin toukokuun 
loppuun mennessä. Joudumme kuiten-
kin sulkemaan kirjaston kesä-, heinä- 
ja elokuun ajaksi, jolloin siirrämme 
omat työpisteemme ja kokoelmat ala-
kertaan, jotta remontoijat pääsevät töi-
hin yläkerrokseen. Kirjastosalin val-
mistuttua kesän aikana siirrämme 
lehtikokoelmat muuttolaatikoista ylä-
kerroksen hyllyihin ja avaamme kir-
jaston syyskuun alussa. Alakerrok-
sen ryhmätyötilat valmistuvat syksyn 
aikana. 

Kirjalainat eivät eräänny kirjaston 
ollessa kesällä suljettuna. Kurssikirjo-
jat siirretään lainauskäyttöön johon-
kin HY-kirjaston toiseen toimipaik-
kaan kesän ajaksi. Toivomme myös, 
että kampukselta saataisiin järjestettyä 
lukupaikkoja korvaavaa tilaa opiskeli-
joiden käyttöön.

Meitä kirjastolaisia, uudistunutta 
kirjastoa asiakkaita varten järjestä-
mässä, on paikalla koko kesän ajan, 
ja palvelemme sähköpostitse kirjas-
to-kumpula@helsinki.fi ja puhelimitse 
mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja Remonttiblogissa  http://
blogs.helsinki.fi/hulib-kumpula/

Kaija Sipilä, johtava tietoasiantun-
tija, Helsingin yliopiston kirjasto - 
Kumpulan kampuskirjasto

Osa noin 4 500 muuttolaatikosta, joissa 
ovat Kumpulaan jäävät painetut lehdet. 
Kuva Jesse Klemola
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Kemian laitos edelläkävijänä: 
intranet-sivut julkaistu Flammassa
Helsingin yliopiston uusi intranet, 
Flamma, on julkistettu yliopistoyhtei-
sölle. Kemian laitos on kunnostautu-
nut yhtenä edelläkävijöistä laitostason 
Flamma-sivujen julkaisussa. Laitok-
sen ensimmäiset Flamma-sivut julkis-
tettiin joulukuun puolivälissä ja henki-
lökunnalle niitä esiteltiin tammikuun 
laitoskokouksessa. Sivut eivät suinkaan 
ole vielä valmiit, mutta jo tällaisenaan 
ne viestivät siitä, mitä meille on tulossa.

Laitoksen Flamma-sivuilla on aluksi 
enimmäkseen hallintoon ja opiskeluun 
liittyvää sisältöä suomenkielellä. Jat-
kossa tärkeimmistä sisällöistä julkais-
taan myös englannin- ja ruotsinkielisiä 
versioita. Toivomuksena on, että myös 
laboratoriot ja muut alayksiköt työs-
täisivät oleellisimmat tietonsa omille 
Flamma-sivuilleen. Useimpien alayk-
siköiden osalta on kuitenkin tärkeää, 
että esimerkiksi tutkimukseen ja pro-
jekteihin liittyvää materiaalia on näh-
tävillä ulkoisten nettisivujen puolella, 
missä kielenä on useimmiten englanti.

Vuosi 2014 tulee olemaan Helsin-
gin yliopistossa myös auditoinnin 
vuosi. Flamma tulee toimimaan alus-
tana kemian laitoksen toimintakäsikir-

jalle. Toimintakäsikirjasta on tarkoi-
tus tehdä aktiivinen Flamma-sivusto, 
josta on hyötyä muulloinkin kuin 
auditoinnissa: vanhanaikaiseen kir-
joita ja unohda -toimintakäsikirjaan 
laitoksella ei ole halua palata. Yliopis-
ton auditointi toteutetaan syksyllä. Toi-
mintakäsikirja osana Flammaa pyri-
tään saamaan valmiiksi juhannukseen 
mennessä.

Flamma on henkilökunnalle ja opis-
kelijoille sitä toimivampi, mitä aktii-
visemmin sitä päivitetään. Tärkeää on 
paitsi lisätä uutta sisältöä, myös korjata 
tai poistaa vanhentuneet tiedot. Käyt-
töä helpottavana seikkana on hyvä 
muistaa myös metatiedot, esim. asia-
sanat. Mitä kuvaavampia nämä ovat, 
sitä helpommin käyttäjä löytää oikeat 
sivut Flamman hakukoneella, jolla 
haut tuntuvat joka tapauksessa toimi-
van paremmin kuin edellisessä intra-
netissä Almassa.

Vinkkejä ja ideoita, miksei kysy-
myksiäkin, otetaan mielellään vastaan. 
Niitä voi lähettää laitoksen hallinnon 
yhteiseen sähköpostiin: kemia-hal-
linto@helsinki.fi.

Kemian laitoksen Flamma-sivujen rakentajia: Jarkko Ihanus, Markku Toivonen ja Leea Sokura. 
Flamma-sivujen rakentamista on koordinoinut Janne Salo. 
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Yliopisto-opettaja Leena Kaisalo

Helsingin yliopiston tavoite, jossa opiskelijan odotetaan suorittavan 55 
opintopistettä vuodessa, on mielestäni realistinen myös kemian opin-
noissa.  Kemian opintojen ohjeellisesta ajoitusmallia seuraamalla, 
pitäisi tuo opintopistemäärä olla melko helposti saavutettavissa. 

Kuitenkin minulla on sellainen tuntuma, että turhan monella 
kemian opiskelijalla kertyy ensimmäisenä opiskeluvuotena opintopis-
teitä niukasti.  Suoritetut opintopisteet ovat opiskelijalle konkreetti-
nen todiste opintojen etenemisestä ja jos opintopisteitä kertyy riittävän 
ripeään tahtiin, se varmasti parantaa opiskelumotivaatiota.

Toteutuuko 55 opintopistettä vuodessa?

Luonnontieteen kandidaatin tutkintoa viimeistelevä 
Annaleena Stenman 

Omalla kohdallani 55 opintopistettä vuodessa on täyttynyt suunnittelemalla koko 
vuoden kurssit jo alkusyksystä ja venyttämällä opintoja joulu- ja kesälomille. 
Opintopisteitä pitää joka tapauksessa tarkkailla opintotukea varten, joten tar-
vittaessa olen ottanut ylimääräisiä, mutta suhteellisen helppoja ja mielenkiintoi-
sia kursseja myös muista tiedekunnista. Ymmärrän, että 55 opintopisteen vuotui-
nen tahti voi olla vaikeaa esimerkiksi humanistisessa tiedekunnassa, jossa kaikki 
halukkaat eivät mahdu kurssille, ja tämän takia ei voi osallistua seuraavallekaan. 
Onneksi kemian laitoksella olen mahtunut jokaiselle haluamalleni kurssille kalen-
teriini sopivaan aikaan.

Professori Timo Repo kemian laitoksen ohjausryhmä 
55:stä

Vuosittain n. 9 % kemian opiskelijoista suorittaa 55 op:tä tai enemmän, joten 
onhan se mahdollista nykyisillä kurssivaatimuksilla.  Opetusministeriön aset-
tamana tavoitteena on kuitenkin se, että suurin osa opiskelijoista suorittaisi k.o. 
opintopistemäärän.  Kemian laitoksella haaste on nyt otettu vastaan ja parhaillaan 
on käynnissä keskustelu niin kurssien sisällöistä kuin laajuuksista.  Opetuksen ja 
oppimisen laadusta ei tingitä.  Selvää on, että mitoittamalla kurssit oikein, aika-
tauluttamalla ne järkevästi ja opetuskautta laajentamalla saadaan opintojen etene-
mistä merkittävästi nopeutettua.

Perustutkinto-opiskelijat Suvi Lapilainen 
ja Julius Laakso

Yleisesti ottaen on realistista saada kokoon 55 opintopis-
tettä vuodessa, mutta tässä tiedekunnassa se on vaikeaa. 
Monista kursseista kertyy kovin vähän opintopisteitä nii-
den työmäärään nähden.

Esimerkiksi epäorgaanisen kemian I-työt vievät paljon 
aikaa ja niistä saa vain 6 opintopistettä, toteaa 2. vuoden 
kemian opiskelija Suvi Lapilainen ja samoilla linjoilla on 
myös 1. vuoden kemian opiskelija Julius Laakso.

Ensimmäisen vuoden opiskelija 
Miisamari Jeskanen

Olisi toivonut saavansa enemmän opintopisteitä kasaan 
ensimmäisenä syksynä, mutta opintojen alkuvaiheessa 
kursseja jäi ottamatta, kun ei oikein tiennyt, mitä esim. 
sivuainekursseja kannattaisi ottaa. Myöhemmin, kun asia 
selvisi, ei kursseille enää päässyt ja 55 opintopisteen kokoa-
minen ensimmäisenä opiskeluvuotena vaikeutui.
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Universitetslektor Susanne Wiedmer

"Det är en uppenbar skillnad mellan kursernas kravnivå i relation tillnerhål-
lna studiepoäng vid de olika fakulteterna vid universitetet. Vid vår institution 
[kemiska] är det mycket krävande för studerandena att få ihop 55 sp/år. Vi håller 
för tillfället på och omorganiserar vårt kandidatprogram för att få en mera realis-
tisk balans mellan kursernas innehåll och studiepoäng."

Maisteriksi valmistuva Teemu Myllymäki

Vuoden ajan on helppo ylläpitää 55 op opiskelutahtia myös Helsingin Yliopis-
ton kemian laitoksella, vaikka meillä opintopisteiden eteen tehty työ on suurempi 
kuin monen muun Yliopiston pääaineen kohdalla. Tavoiteajassa valmistuminen 
ja yli 55 op vuodessa viiden vuoden ajan opiskeleminen on jo haasteellista, mutta 
täysin mahdollista. Opiskeluun tulee suhtautua haasteena, eikä opintojen edessä 
saa lannistua, vaikka työmäärä välillä tuntuisi kohtuuttomalta. Tuskailun ja kurs-
sien vaikeudesta valittamisen sijaan voimavarat täytyy keskittää lukemiseen ja 
oppimiseen. Samanhenkiset kaverit ja opiskelemaan motivoiva ympäristö auttavat 
pysymään motivoituneena läpi opiskelun.

Yliopistonlehtori Juho Helaja

Tehokkain keino 55 opintopisteen tavoitteen saavuttami-
seksi olisi varmaankin sekä oppilaiden että opettajien vaih-
taminen paremmin suoriutuviin. Jos tämä toimenpide ei ole 
tällä hetkellä keinovalikoimassa, niin kepin ja porkkanan 
yhdistelmällä saattaisi olla jonkinasteista vaikutusta. Maail-
malla on runsaasti esimerkkejä kulttuureista, joissa kurin ja 
järjestyksen avulla monet keskinkertaisetkin yksilöt pääse-
vät huippusuorituksiin. Keskiverrostahan suurien joukkojen 
kohdalla on jo määritelmällisesti kysymys. Toisaalta uskon, 
että oppimismotivointia voitaisiin parantaa syvemmillä 
kurssikokonaisuuksilla. Akateemisesti katsoen olisi varmas-
tikin mielekkäämpää oppia valikoitu joukko asioita perus-
teellisesti syy-yhteyksineen kuin monia asioita irrallisesti ja 
pinnallisesti.

Kurssien täytäntöönpanossa tämä tarkoittaa, sitä että tie-
tyt asiat tulee luokitella arvokkaammiksi kuin toiset. Jos esi-
merkiksi haluamme kouluttaa orgaanisen synteesikemian 
osaajia niin, sitä taitoa on syytä harjoitella riittävän syväl-

lisesti sekä teoreettisesti että kokeellisesti, myös niin perus-
teellisesti, että asiat jäsentyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Tästä näkökulmasta katsoen muut kemian osa-alueet ovat 
synteesikemiaa tukevia tieteenaloja, joiden avulla osaami-
selle on mahdollista tuottaa lisäarvoa. Käytännössä tällaiset 
arvovalinnat määritellään annettavilla opintopistemäärillä. 
Tosin tunnettuna poikkeuksena tästä ovat nykyperusopinto-
jen pullonkaula, fysikaalisen kemian kurssit, joilla työmäärä 
on suhteettoman korkea ansaittaviin opintopistemääriin 
nähden, mutta samaan aikaan opintojen sovellettavuus on 
esimerkiksi synteesikemisteille melko rajallinen. Toisaalta 
voidaan todeta, että talon fysikaalisen kemian ’hardco-
re’-tutkimus ja koulutus ovat kansainvälisesti tarkastellen 
erittäin korkeatasoista. Nykyvaatimustason ja arvotavoit-
teiden mukaista olisi siis oikeudenmukaista lisätä fysikaa-
lisen kemian opintopisteitä 55-tavoitteen saavuttamiseksi. 
Asian suhteen lienee muita toteutettavissa olevia vaihtoeh-
toja. Pidemmällä aikajaksolla myös yhteiskunnalliset tarpeet 
heijastunevat HY:ssä asetettaviin opetuksen arvovalintoihin.

Tohtorikoulutettava Mikko Muuronen

Uskon, että luonnontieteen kandidaatin (180 op) ja maisterin tutkintoon (120 op) 
vaadittavat 300 op on suoritettavissa taivoitteellisessa viidessä vuodessa. Kuiten-
kin opintojen jakaminen tasaisesti kaikille vuosille voi Muurosen mielestä tuot-
taa vaikeuksia. Syynä tähän on tiettyjen kurssien vaatima huomattavasti suurempi 
työmäärä opintopisteisiin nähden sekä toisaalta kurssitarjonnan vaihtelevuus 
vuodesta riippuen. Myös opintojen loppuaikana hioutunut opiskelurytmi mahdol-
listaa aikataulun kirimisen loppua kohden.
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Suosittu Kemianluokka Gadolin innostaa kemian 
opiskeluun ja kemian aloille
Teksti Annina Kari, Veli-Matti Ikävalko ja Maija Aksela

Kemianluokka Gadolin on Suomessa 
ainutlaatuinen toiminnallinen kemian 
oppimisympäristö, joka on toiminut 
aktiivisesti kemian laitoksella vuo-
desta 2008. Se on Helsingin yliopiston 
kemian laitoksen, kemian teollisuuden 
ja yritysten yhteistyöhanke, jota koor-
dinoi osana LUMA-keskusta toimiva 
kemian opetuksen keskus Kemma. 
Se toimii Kemian laitoksella toimi-
van Kemian opettajankoulutusyksikön 
yhteydessä, ja on osa sen kehittämis- ja 
tutkimuskeskusta. Toimintaa kehite-
tään jatkuvasti uusimman tutkimustie-
don kautta.

Kemianluokka Gadolinista on tul-
lut suosittu opetusryhmien vierailu-
kohde ja laboratoriossa onkin saanut 
iloa kemiasta jo yli 14 000 vierailijaa. 
Vuonna 2013 Gadolin teki ennätyk-
sen: vieraanamme oli yli 4 000 lasta, 
nuorta ja opettajaa. Lisäksi Gadolin 
on suosittu kansallisten ja kansainvä-
listen vieraiden vierailupaikka. Viime 
vuonna myös Putous-ohjelmaa kuvat-
tiin Gadolinin yhteydessä.

Vierailut Kemianluokka Gadoliniin 
ovat maksuttomia ja ne räätälöidään 
kullekin vierailuryhmälle sopivaksi 
huomioiden ryhmän opetukselli-
set tavoitteet. Tarkoituksena on tuoda 

Gadolinissa tapahtuva oppiminen 
osaksi koulussa tapahtuvaa opetusta. 
Kemianluokka Gadolinin tavoitteena 
on tukea kemian opetusta ja oppimista, 
lisätä kemian kiinnostavuutta, tarjota 
positiivisia elämyksiä kemiasta, sekä 
antaa tietoa alan monipuolisuudesta, 
opinnoista ja uravaihtoehdoista. Koh-
deryhmänä ovat opetusryhmät ala-
koulusta aikuisiin.

Kemianluokka Gadolin tarjoaa 
etenkin nuorille oivan mahdollisuuden 
tutustua kemian alan koulutusmahdol-
lisuuksiin ja erilaisiin uravaihtoehtoi-
hin. Vierailun aikana oppilasryhmät 
pääsevät näkemään aidon yliopistola-
boratorion ja käyttämään monipuoli-
sia laboratoriovälineitä. Laboratorio-
välineiden lisäksi käytetään moderneja 
kokeellisia menetelmiä, hyödynnetään 
tieto- ja viestintätekniikkaa sekä tut-
kimuksellista lähestymistapaa. Kemi-
anluokka Gadolinissa tehtävät työt on 
linkitetty arkipäivän kontekstiin ja ne 
antavat monipuolisen kuvan kemian 
hyödyntämismahdollisuuksista. Työ-
ohjeet on suunniteltu yhteistyössä 
asiantuntijoiden kanssa. Viime vuonna 
kehitettiin uusia arkielämän kokeellisia 
työohjeita yhteistyössä sponsoriyritys-
ten ja Kemian opettajankoulutusyksi-

kön kanssa.
Vierailun aikana lukiolaisryhmä 

voi myös tutustua tarkemmin kemian 
laitoksen kampuskierroksella, jonka 
aikana nähdään laitoksen tiloja ja 
kuullaan sen toiminnasta. Kampus-
kierrokseen yhdistetään tyypillisesti 
yleisesittely opiskelusta, yliopistosta 
ja työmahdollisuuksista. Yleisesitte-
lyssä voidaan painottaa vierailulle tule-
van ryhmän kiinnostuksen kohteita. 
Esittelyn aikana keskustellaan muun 
muassa opiskelusta ja kerrotaan opis-
keluun hakemisesta. Samalla käydään 
läpi opiskelun jälkeisiä työllisyysmah-
dollisuuksia.

Lisäksi vieraat pääsevät näkemään 
konkreettisen uravaihtoehdon vierai-
lemalla Kemian laitoksen tutkimusla-
boratoriossa. Tutkimuslaboratoriovie-
railun aikana tutkija kertoo työstään 
ja siitä mitä hänen yksikössään tut-
kitaan. Vierailijat tutustuvat yksikön 
tutkimustiloihin ja tutkimustyössä 
käytettäviin laitteistoihin. Samalla 
he voivat kysyä tutkijalta tarkemmin 
hänen työstään ja kokemuksistaan.

Oivaltamisen ja onnistumisen iloa 
kemiasta!

Kemianluokka Gadolin pähkinänkuo-
ressa Gadolinin päätoimintamuoto on 
tarjota toiminnallisia opetus-käyntejä, 
joiden aikana vierailevat ryhmät saavat 
tehdä kokeellista kemiaa aidossa yli-
opistolaboratoriossa, kokeilla tietoko-
neilla tehtävää molekyylimallinnusta, 
tavata tutkijoita ja kuulla heidän toi-
menkuvastaan sekä tutustua heidän 
tutkimuslaboratorioihin. Ryhmät voi-
vat myös halutessaan käydä Kumpu-
lan kampus-kierroksella sekä kuulla 
yleisesityksen yliopistossa opiskelusta 
ja saada tietoa kemian alan työllisty-
mismah-dollisuuksista. Muita toimin-
tamuotoja ovat muun muassa erilaiset 
kerhot ja leirit lapsille ja nuorille, tee-
ma-päivät, koulutuspäivät ja syntymä-
päivät.

Lisätietoja Kemianluokka Gadolinista löytyy 
osoitteesta www.kemianluokka.fi .
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Väitöskirjatutkimus ”Arkipäivän kemiaa 
kemian opetukseen” Kemianluokka 
Gadolinin kautta 
Teksti Veli-Matti Ikävalko ja Maija Aksela Kuva Sakari Tolppanen

Kemian opettajankoulutusyksikössä on aloi-
tettu kehittämis- ja tutkimushanke: Arkipäi-
vän kemiaa kemian opetukseen osana väitös-
kirjatyötä. 

Tutkimushanke lähti huomiosta, että 
kemian arkielämän niin kutsuttuja kon-
tekstuaalisia työohjeita on olemassa vähän 
kemian työelämän näkökulmasta tai esiin-
tyy vähän oppimateriaaleissa. Tutkimuksen 
tavoitteena on tuoda uutta kemian alan tut-
kimuksesta kouluopetukseen, joiden avulla 
innostetaan yhä enemmän oppilaita ja opis-
kelijoita kemian opiskeluun.

Kehittämistutkimushankkeen ensimmäi-
sessä vaiheessa kehitettiin Kemianluokka 
Gadolinissa Kemian opettajankoulutusyksi-
kön ja Kemianteollisuuden yritysten kanssa 
uusia työohjeita oppilaslaboratorioon. Kehi-
tystyö alkoi keväällä 2013 ja jatkuu testa-

usvaiheena Gadolinissa vierailevien oppi-
lasryhmien kanssa lukuvuonna 2013–2014. 
Työohjeet kehitettiin yksikön Kokeellisuus 
kemian opetuksessa II -kurssilla. Kurssi on 
suunnattu maisterivaiheen kemianopetta-
jaksi opiskeleville. 

Työohjeita kehitettiin yhteensä yhdek-
sän, eli yhtä monta kuin innostuneita yrityk-
siä lähti mukaan. Mukaan lähteneet yrityk-
set olivat:  3M, Aga, Borealis, Bruker, Kemira, 
Laskentaväline,  Neste Oil, Metrohm ja UPM. 
Kaikki edellä mainitut yritykset ovat Kemi-
anluokka Gadolinin yhteistyöyrityksiä.

Työohjeiden kehittämiseen liittyvässä väi-
töskirjatutkimuksessa kuvataan sekä kehite-
tään työohjeiden valmistusprosessia yritysyh-
teistyössä lukiotasolle sekä tutkitaan niiden 
vaikutusta oppilaisiin. Tästä näkökulmasta 
Suomessa ei ole tehty aiemmin tutkimusta.

Yritysyhteistyössä kehitetyt työt
Mitä piilee talousvedessä?  Metrohm
Liian taipuisa muovi   Borealis
Ongelmia sellutehtaalla   UPM
Kloorijäämät vedessä   Kemira
Suolapitoisuuden määritys  Laskentaväline
Biodiesel – tulevaisuuden polttoaine Neste Oil
Limsan sokeripitoisuus   Bruker
Kolibakteeria tutkimassa   3M
Veden kovuus    Aga
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Uusi LUMA-keskus Suomi edistää LUMA-
toimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti
Teksti Lauri Vihma Kuva Elisa Lautala

Perjantaina 8.11.2013 liehuivat Suomen 
liput Kumpulan tiedekampuksella Helsin-
gissä LUMA-keskustoiminnan 10-vuoti-
sjuhlallisuuksien ja uuden LUMA-keskus 
Suomen avajaisten kunniaksi. Yliopistojen 
ja yliopistokeskusten yhteydessä toimivien 
LUMA-keskusten yhdistäväksi katto-organi-
saatioksi muodostettu LUMA-keskus Suomi 
jatkaa entistä vahvemmalta yhteistyöpohjalta 
nuorten innostamista ja kannustamista mate-
matiikan, luonnontieteiden ja teknologian 
pariin.

LUMA-keskus Suomen toiminnan pää-
määränä on edistää matemaattis-luonnontie-
teellistä ja teknologista osaamista, varmistaa 
sen pysymistä korkeatasoisena ja pyrkiä tur-
vaamaan kansallisesti alan osaajien riittävä 
määrä. Keskuksen tavoitteena on

1) innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria 
matematiikan, luonnontieteiden, teknologian 
ja tietojenkäsittelyn harrastamiseen, opiske-

luun ja ammatteihin,
2) tukea ja kannustaa sekä nykyisiä että 

tulevia opettajia ja ohjaajia varhaiskasvatuk-
sesta yliopistoihin niin LUMA-aineiden ope-
tuksessaan kuin korkeatasoisen osaamisensa 
ja innostavuutensa kehittämisessä ja ylläpi-
dossa läpi työuransa, sekä

3) lisätä suuren yleisön tietoisuutta 
LUMA-aineiden merkityksestä niin yksilöi-
den, yhteiskunnan kuin ympäristön hyvin-
voinnille.

Suomalaisten yliopistojen LUMA-kes-
kusten katto-organisaationa LUMA-keskus 
Suomi vahvistaa ja edistää niiden toimintaa 
sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kes-
kus toimii monipuolisesti yhteistyössä eri 
sidosryhmien, kuten eri asteiden oppilaitos-
ten, opetushallinnon, tiedeyhteisön, järjestö-
jen, tiedekeskusten, museoiden, kirjastojen ja 
elinkeinoelämän kanssa.

Keskus toimii johdettuna verkostona, 
jonka hallintoa hoidetaan Helsingin yli-
opistossa. Johtajana toimii professori Maija 
Aksela päätyönsä Kemian opettajankoulu-
tusyksikön johtamisen ohella. Hän johtaa 
myös Helsingin yliopiston LUMA-keskusta.

— Suomen hyvä tulevaisuus on taitavissa 
opettajissa sekä matematiikasta, luonnontie-
teistä ja teknologiasta innostuneissa lapsissa 
ja nuorissa. LUMA-keskus Suomen myötä 
olemme kaikki tällä tärkeällä yhteisellä 
asialla. Yhdessä olemme enemmän, summaa 
Aksela.

Keskuksen johtokunnassa on edusta-
jat kaikista sopijayliopistoista. Johtokunnan 
puheenjohtajana toimii johtaja, apulaispro-
fessori Pekka Hirvonen Itä-Suomen yli-
opiston LUMA-keskuksesta ja varapuheen-
johtajana johtaja, professori Peter Hästö, 
OuLUMA-keskuksesta Oulun yliopistosta.

Opetusministeri Krista Kiuru avasi LUMA-keskus Suomen marraskuussa 
Kumpulan tiedekampuksella.
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Exchange project VAIKUTUS of the FP7-PEOPLE-IRSES 
programme is running at the Department
Text Andriy Grafov and Iryna Grafova

In the beginning of 2011, we succeed to 
organise an international Consortium 
aimed at the development of hybrid 
nano-composites for biomedical and 
engineering applications. The Consor-
tium joined together scientists from 5 
countries of 3 continents: Finland, Italy, 
Brazil, South Africa, and Ukraine. The 
project is coordinated by the Labo-
ratory of Inorganic Chemistry of the 
University of Helsinki (EOK).

The principal objective of VAIKU-
TUS is an action for establishing a 
long-lasting collaboration between 
the partners that will promote mutual 
exchanges of research staff and tran-
sfer of knowledge. We are creating an 
intercontinental network in the area of 
hybrid inorgano-bioorganic nanocom-
posites for biomedical and engineering 
applications. VAIKUTUS includes the 
Institute for Energetics and Interphases 
(Padua) and the Institute of Chemistry 
and Technology of Polymers (Naples), 
both from the National Research 
Council of Italy; Prof. E.B.Mano Ins-
titute of Macromolecules of the Fede-
ral University of Rio de Janeiro (Bra-
zil); National Institute of Amazonian 
Research (INPA, Manaus, Amazonas, 
Brazil); The International Centre for 
Genetic Engineering and Biotechno-
logy (Cape Town, South

Africa), and the Institute of Organic 
Chemistry of the National Academy 
of Sciences (Kiev, Ukraine). VAIKU-
TUS is managed by the Management 
Board that comprises all team leaders 
and chaired by the coordinator Prof. 
Dr Andriy Grafov. Expertise of the 
partners is mutually complementary, it 
encompasses synthesis of hybrid nan-
ocomposites and their components, 
isolation and characterisation of natu-
ral active compounds, application of 

the nanocomposites for drug develop-
ment and cell biology, valorisation of 
regional natural resources and plant 
biodiversity.

Members of the consortium are 
developing new hybrid nanocompo-
sites and testing them for treatment 
of neglected tropical diseases (NTDs) 
and cancer. Nowadays, cancer is the 
second by frequency cause of death in 
Western countries, and therefore one 
of the major health issues to the EU. 
In the chemotherapy treatments, 90 % 
of failures are due to cancer cell resis-
tance to the cytotoxic effects, lack of 
the drug specificity, and poor solubility. 
The NTDs are almost exclusively disea-
ses of extreme poverty affecting approx. 
2.7 billion people living on less than 2 
€/day. A majority of the NTDs are cau-
sed by protozoan parasites transmitted 
by blood-sucking insects. There is no 
vaccine or prophylactic medication 
currently available, and the treatment 
requires a long and expensive course 
based on highly toxic drugs develo-
ped more then half a century ago. Thus, 
vector insect control, drugs discovery, 
and drug delivery are pressing con-
cerns for global health programmes.

Nanoparticles underpin new 
technology for the production of 
hybrid nanocomposites, biomaterials, 
bio-conjugate drugs that can be relea-
sed slowly for greater efficacy, or deli-
vered to targeted areas such as cancer 
sites or NTD lesions in the body.

One of the most important results 
of collaboration within VAIKUTUS 
is the development of effective topical 
treatment of cutaneous leishmaniasis 
(NTD). The treatment is based on the 
nanocomposites developed at the EOK 
jointly with the INPA team. Those 
research results attracted the atten-

tion of Brazilian popular science maga-
zine "Divulga ciência" and the national 
TV-channel Globo.

There is a capacity-building element 
to the project. VAIKUTUS forges one 
to 12-month EU-Partner countries and 
vice versa exchange programmes for 
postgraduate students, postdoctoral 
fellows, and experienced researchers 
fostering the exchange of knowledge 
and skills. This is funded by FP7-
PEOPLE-IRSES.

Since the beginning of the pro-
ject, the Laboratory of Inorganic Che-
mistry received more than 40 visi-
ting researchers from all participating 
countries, and 15 EOK scientists visited 
the partner institutions. Both outgoing 
and incoming researchers enjoyed their 
visits and a fantastic opportunity to 
work in a new cultural environment. 
Only in 2013, VAIKUTUS received 24 
scientists and researchers at the Labo-
ratory. Directors of the partner insti-
tutions, professors, and PhD students 
were among our guests.

We regularly meet VAIKUTUS par-
tners at the project seminars that last 
3–4 days and were held in Helsinki 
(May 2012),

Cape Town (March 2013), and Kiev 
(September 2013). This year in May, we 
will have the next scheduled seminar 
on the beautiful island of Ischia near 
Naples to enjoy reach scientific pro-
gramme and discuss further coopera-
tion development. We appreciate much 
a valuable support offered by the EOK, 
Department, and the University sec-
retary staff in the administrative and 
financial issues, as well as that of the 
Töölön Tornit personnel for their kind 
collaboration and hospitality.
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Analyyttisen kemian laboratorio osana 
huippuyksikköä

Analyyttisen kemian laboratorio on laaja-alainen 
uusien instrumentaalisten tekniikoiden kehittäjä 
aina biomimeettisistä systeemeistä reaaliaikaisiin 

ympäristötutkimuksissa hyödynnettäviin laitteistoihin.

Ympäristätutkimuksiin liittyen laboratorio on 
mukana Suomen Akatemian rahoittamassa huip-
puyksikössä (Ilmakehäntutkimuksen huippuyk-
sikkö – molekyyli- ja biologisista prosesseista 
globaaliin ilmastotutkimukseen), joka tutkii 
ilmakehän kaasujen, hiukkasten, pilvien, ilmas-
ton, biosfäärin ja hydrosfäärin välisiä kytköksiä 
ja vuorovaikutuksia, sekä ihmisen toiminnan 

Huippuyksikköön, jota johtaa professori 
Markku Kulmala (Helsingin yliopisto, fysiikan 
laitos), kuuluu Helsingin yliopiston eri yksiköi-
den lisäksi Itä-Suomen yliopisto ja Ilmatieteen 
laitos. Yhteensä hankkeessa työskentelee 235 tut-
kijaa. 

Huippuyksikön tavoitteena on edellä kerrot-
tujen vuorovaikutusten lisäksi ymmärtää syväl-
lisesti ilmakehän pienten (<50 nm, erityisesti 
syntyvaiheen 0,5–5 nm kokoisten) klustereiden 
ja aerosolipartikkeleiden osuutta veden, hiilen, 
rikin ja typen kierrossa sekä paikallisesti että 
maailmanlaajuisesti. Tärkeiksi tekijöiksi nouse-
vat ilmakehän kemiallisten prosessien tarkempi 
ymmärtäminen, biosfäärin toiminnan ja siitä 
aiheutuvien kaasumaisten emissioiden linkit-
täminen ilmakehän kemiallisiin ja fysikaalisiin 
prosesseihin, esim. aerosolihiukkasten muodos-

tuminen, sekä näiden prosessien vaikutus ilmas-
toon ja ilmastonmuutokseen. Avainasemassa 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tulevat ole-
maan uusien ja innovatiivisten mallinnusoh-
jelmien, analyysitekniikoiden ja -menetelmien 
kehittäminen sekä käyttäminen monitieteelli-
sissä mittauksissa ja tutkimuksissa.

 Huippuyksiköllä on käytössään kansalli-
sesti ja kansainvälisesti laaja mittausasemaver-
kosto jatkuvatoimisten sekä kampanjaluonteisten 
kemiallisten ja fysikaalisten mittausten suorit-
tamiseksi. Uutuutena huippuyksikössä tulevat 
olemaan jatkuvat in-situ mittaukset erilaisissa 
ympäristöissä sijaitsevilla kenttämittausasemilla, 
kuten esimerkiksi Siperiassa, Etelänapaman-
tereella, vuoristoalueilla, valtamerten rannik-
koalueilla, trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla 
eri puolilla maapalloa. Perinteisten mittausten ja 
kohdennettujen laboratoriokokeiden lisäksi teh-
dään etämittauksia maasta tai satelliiteista käsin.

Uusia, moderneja, tehokkaita ja mielellään 
myös kannettavia kemiallisia analyysitekniikoita 
ja -menetelmiä (erityisesti massaspektrometri-
sia) kehittämällä voidaan ilmakehän kaasujen, 
klustereiden ja pienhiukkasten kemiallista koos-
tumusta ja fysikaalisia ominaisuuksia mitata ja 
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määrittää entistä paremmin, jolloin 
voidaan edellä mainittuja ympäristön 
prosesseja monitoroida ja ymmärtää 
sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivi-
sesti. Parempi kemiallinen ja fysikaali-
nen mittausaineisto mahdollistaa myös 
entistä luotettavampien globaalien 
ympäristömallien kehittämisen.

Analyyttisen kemian laboratorio 
kehittää professori Marja-Liisa Riek-
kolan johdolla kaasufaasin ja hiuk-
kasfaasin analyysiin tarvittavia näyt-
teenkeräystekniikoita sekä kannettavia 
että konventionaalisia kromatografi-
sia ja massaspektrometrisia analyy-
simenetelmiä käytettäväsi joko erilli-
sinä tai suoraan toisiinsa liitettyinä. 
Lisäksi hankkeessa käytetään erilai-
sia moderneja data-analyysi- ja kemo-
metriaohjelmia mitattavien kemial-
listen parametrien sekä fysikaalisten 
ja meteorologisten tekijöiden välisten 
korrelaatioiden löytämiseksi ja tutkit-
tavien ilmiöiden selittämiseksi. Esi-
merkkinä laboratoriossa rakennetusta 
analyysilaitteistosta voidaan mainita 
pienten ilmahiukkasten analyysiin tar-
koitettu laser-aerosolimassaspektro-
metri, jolla saadut tulokset esiteltiin 
vuoden 2013 lopulla julkaistussa Totti 
Laitisen väitöskirjassa (helda.helsinki.
fi/handle/10138/41579). 

Biomimeettisissä tutkimuksissa 
laboratoriossa kehitetään uusia, minia-
tyrisoituja instrumentaalisia teknii-
koita ja menetelmiä, joita voidaan 
hyödyntää nanomittakaavan tutki-
muksissa selvitettäessä biologisia vuo-
rovaikutuksia sekä eristettäessä ja 
puhdistettaessa ihmisestä tärkeitä bio-
komponentteja. Uusien menetelmien 
tarve on ilmeinen biokemiassa, biotek-
niikassa ja lääketieteellisissä tutkimuk-
sissa. Analyyttisen kemian laborato-
rion aktiivisessa yhteistyössä Wihurin 
tutkimuslaitoksen ja THL:n kanssa 

tehdyt tutkimukset ovat viime vuosina 
keskittyneet ensisijaisesti lipoproteii-
nien ja solun väliaineiden välisiin vuo-
rovaikutuksiin, mutta viimeaikoina 
Neurotieteen instituutin tultua yhteis-
työkuvioihin mukaan, myös neurologi-
siin tutkimuksiin. Biologiset vuorovai-
kutukset ovat tärkeässä osassa monien 
sairauksien, kuten esim ateroskleroosin 
synnyssä ja kehittymisessä. Laboratori-
ossa kehitetyt tekniikat mahdollistavat 
pienet näyte- ja reagenssimäärät sekä 
nopean analyysiajan. 

Tutkimuksissa hyödynnetään useita 
kokeellisia tekniikoita kuten kapillaa-
rielektroforeesia, kvartsikidemikro-
vaakaa, nanonestekromatografiaa ja 
atomivoimamikroskopiaa. Kokeelli-
sen tutkimuksen rinnalla käytetään 
molekyylidynaamisia simulaatioita 
mahdollistamaan vuorovaikutusten 
tutkimisen myös atomi- ja molekyy-
litasolla. Adsoprtioenergiajakauma-
laskut on yhdistetty kokeellisen datan 
käsittelyyn, mikä on mahdollistanut 
heterogeenisten vuorovaikutusten tut-
kimisen entistä tarkemmin. Uusim-
pana avauksena on ollut polymeeri-
pohjaisten monoliittisten materiaalien 
hyödyntäminen selektiivisissä bio-
makromolekyylien erotus- ja puhdis-
tusmenetelmissä. Tutkimuksiin liit-
tyen vuonna 2010 valmistunut Lucia 
D’Ulivon väitöskirja (helda.helsinki.fi/
handle/10138/21019) valittiin Suomen 
parhaaksi kemian alan väitöskirjaksi 
ja uusimpia tutkimustuloksia esitel-
lään Katriina Lipposen väitöskirjassa 
”Development of modern biosensing 
methods and systems for biomolecu-
lar interaction studies” (väitöstilaisuus 
11.4.2014). 

Marja-Liisa Riekkola 
arvostettu tutkija

Analyyttisen kemian professori 
Marja-Liisa Riekkola ponnahti 
sadan vaikutusvaltaisimman ana-
lyyttisen kemian alalla toimivan 
tiedemiehen – ja naisen joukkoon 
ainoana pohjoismaalaisena.

Lokakuun lopulla julkaistu vuo-
den 2013 lista perustuu arvoste-
tun The Analytical Scientist -jul-
kaisun tekemään laajaan kyselyyn, 
johon käsitti sekä yliopisto- että 
yritysmaailman.  Listalla oli Riek-
kolan lisäksi ainoastaan seitsemän 
muuta naista. Julkaistulla listalla oli 
mukana myös yksi Nobelin palkin-
non saanut.

— Olen todella yllättynyt, mutta 
samalla, ylpeä ja iloinen. Olen lis-
tauksen kasvot, mutta kunnia kuu-
luu meille kaikille, Riekkola sanoo 
viitaten koko analyyttisen kemian 
laboratorioon, joka etsii ratkaisuja 
monimutkaisiin bioanalyyttisiin ja 
ympäristökemian ratkaisuihin.

Molemmissa tutkimushaaroissa 
Riekkola hyödyntää samaa tukevaa 
kivijalkaa, joka perustuu instrumen-
taalisista analyysitekniikoista erityi-
sesti erotustekniikoihin. Tutkimuk-
sen ja opetuksen lisäksi Riekkola 
vaikuttaa Elsevierin kustantaman, 
maailmalla erittäin arvostetun, jul-
kaisufoorumin tasolle 3 luokitellun 
Journal of Chromatography A -leh-
den toimittajana.

t hea na ly t ic a l sc ient i s t .com /
issues/0713/the-power-list/
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Tehokkuutta ja sujuvuutta 
opiskelijavalintoihin ja opintoihin

Korkeakoulujen opiskelijava-
linnoissa otetaan käyttöön uusi 
sähköinen hakujärjestelmä 
(KSHJ) vuoden v. 2014 syksyn 
valinnoista lähtien. Järjestel-
mää on valmisteltu pitkään ja 
sen käyttöönottoa on jouduttu 
lykkäämään useaan otteeseen. 
Niinpä aiheesta on kirjoitettu 
tämänkin julkaisun palstoilla 
jo aiempina vuosina. Nyt kaikki 
päätökset ja muutokset lainsää-
däntöön on tehty ja järjestelmä 
odottaa ensimmäistä todellista 
testiään. Vielä tänä keväänä 
valinnat tehdään kuitenkin 
nykyisen järjestelmän mukaan.

Uudistus perustuu hallitusoh-
jelmaankin kirjattuihin tavoit-

teisiin, joiden mukaan korkeakouluopin-
toihin pääsyä sujuvoitetaan ja päävalinnat 
varataan hakijoille, joilla ei vielä ole vastaa-
van tasoista tutkintoa tai opiskeluoikeutta. 
Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön 
uusi korkeakoulujen yhteinen valtakunnalli-
nen hakujärjestelmä, johon liittyy myös opis-
keluoikeuksien yhteinen rekisteröinti. Valta-
kunnallinen rekisteri mahdollistaa sen, että 
uudistuksen toisessa vaiheessa voidaan mää-
rätty osa opiskelupaikoista varata ensim-
mäistä tutkinto-oikeuttaan hakeville. Kou-
lutusalaa vaihtaville sekä vastaavantasoisen 
tutkinnon suorittaneille tarjotaan samalla 
joustavia tapoja hakeutua uuteen koulutuk-
seen. 

Olen tarkastellut uudistuksen mahdol-
lisia vaikutuksia esimerkiksi Kemiauutis-
ten edellisessä alumninumerossa (2013). Sen 
kirjoituksen ilmestymisen jälkeen uudis-
tusta lykättiin vielä kerran, mutta muu-
ten olemme edelleen noita pohdintoja vas-
taavassa tilanteessa. Todelliset vaikutukset 
näemme vasta muutaman vuoden kuluessa.  
Tällä välin olemme jatkaneet yhteisten valin-
taperusteiden laatimista muiden yliopistojen 
matemaattisten aineiden koulutusohjelmien 
kanssa. Lisäksi olemme keskustelleet esimer-
kiksi lääketieteellisen tiedekunnan kanssa 
valintojen ongelmista. 

Kemian, matematiikan ja fysiikan opiske-
lijavalinnoissa on pitkään tehty hyvää valta-
kunnallista yhteistyötä eri yliopistojen välillä 

(HY, TY, JyY ja OY). Järjestelmän uudis-
tuessa päätimme yhteisesti kehittää valintaa 
siihen suuntaan, että hyödynnämme entistä 
tehokkaammin ylioppilastutkinnon tulok-
sia. Emme aio järjestää tulevaisuudessa lain-
kaan valintakoetta yhteishaussa hakeville 
ylioppilaille, vaan laskemme pisteet yliop-
pilastutkinnon neljän kokeen arvosanoista 
siten, että ainereaalin ja matematiikan arvo-
sanoille annetaan suurin paino. Esimerkiksi 
ammatillisen koulutuksen kautta hakeville 
koe on kuitenkin edelleen tarpeellinen. Vaih-
toehtoisen väylän koulutusohjelmiin tarjo-
avat esimerkiksi avoimen yliopiston opinnot. 
Erillisvalintamahdollisuudet matemaattisten 
aineiden koulutusohjelmiin ovat muutenkin 
monipuoliset.

Opiskelijavalinnan onnistuminen on tär-
keä vaihe opintojen tehostamisessa, mutta 
kemian laitos pyrkii toki myös omaa ope-
tustaan kehittämällä parantamaan oppimis-
tuloksia ja sujuvoittamaan opintopisteiden 
kertymistä. Käymme kevään aikana perin-
pohjaisesti läpi koko kandidaatintutkin-
non opetusohjelman ja opetusmenetelmät. 
Pyrimme paikantamaan opintojen karikko-
paikat ja karsimaan tarpeettomat rasitukset, 
keskitymme olennaisiin sisältöihin, tehos-
tamme kurssien välisiä yhteyksiä ja varmis-
tamme että tarvittavat taidot ja valmiudet 
kehittyvät tietojen karttumisen ohella. Eri-
tyistä huomiota kiinnitämme opintojen aloi-
tukseen. Miellyttävä ilmapiiri ja kiinnostuk-
sen herättävä aloitus ovat keskeisen tärkeitä 
motivaation tukemissa. Hyvän vastaanoton ja 
ryhmäytymisen ohella kiinnitämme entistä 
enemmän huomiota siihen, että heti ensim-
mäisillä luento- ja harjoitustunneilla alkaisi 
kehittyä innostava uuden oppimisen tunne. 
Se on luonnollisesti merkittävin tekijä luon-
nontieteiden opintoihin kiinnittymisessä. 

Oman koulutusohjelman ohella kemian 
laitos antaa opetusta vuosittain usealle 
sadalle kemiaa sivuaineena opiskelevalle. 
Näistä merkittävä osa on Viikin kampuk-
sen tiedekuntien opiskelijoita. Viikissä on 
menossa laaja opetuksen kokonaisuudis-
tus, jossa olemme olleet osaltamme mukana 
suunnittelemassa kemian perusopetuksen 
rationalisointia. Levitämme kemian tietoi-
suutta toki muihinkin tiedekuntiin, ja vielä 
avoimen yliopiston kautta. Tekemistä siis riit-
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Nykyinen järjestelmä
• Korkeakoulujen haku (sekä yliopistot 

että ammattikorkeakoulut) on yhtei-
sessä järjestelmässä, mutta kukin 
hakukohde tekee valinnan itsenäi-
sesti ja ilmoittaa hakijoille tuloksen.

• Hakija voi tulla hyväksytyksi use-
aan koulutukseen. Hakija ilmoittaa 
itse, minkä näistä paikoista ottaa 
vastaan. Ts., korkeakoulut joutuvat 
odottamaan hakijan ilmoitusta.

• Seuraavassa yhteishaussa voi hakea 
toista paikkaa.

Uusi KSHJ
• Hakija sijoittaa jo hakuvaiheessa kohteet (enintään kuusi kohdetta) 

sitovasti suosituimmuusjärjestykseen.
• Koulutusohjelmien tekemät valinnat tallennetaan sähköiseen haku-

järjestelmään 
• Hakijalle tarjotaan vain yhtä paikkaa – sitä, joka on hänen priorisoin-

tilistallaan korkeimmalla siten, että valintapisteet riittävät.
• Opiskelupaikan vaihtoa hakevat voidaan ohjata erilliseen hakuun, 

jolloin he eivät kilpaile uusien hakijoiden kanssa samoista paikoista 
samoilla kriteereillä. Kiintiöinti ei tule käyttöön vielä vuoden 2015 
haussa mutta jo vuoden 2014 kesävalinnasta lähtien opinto-oikeu-
den vastaanottaneet rekisteröidään tätä varten.  

• Korkeakoulut päättävät edelleen itse valintaperusteista, joten järjes-
telmän muutos ei vaikuta esimerkiksi valintakokeiden pitämiseen.

Nykyinen järjestelmä
• Valinta on kaksivaiheinen
• Pääaineen yo-kokeen laudatur tai 

eximia antaa suoraan opiskelupai-
kan. Magnan kirjoittaneita valitaan 
kiiintiön sallimä määrä käyttäen 
esim. kemian ohjelmassa matematii-
kan tai fysiikan arvosanaa vertailuk-
riteerinä.

• Ne, jotka eivät tule valituksi yo-to-
distuksen perusteella voivat osallis-
tua valintakokeeseen.

• Todistuksen perusteella valitaan 
vähintään 80 %, kokeen perusteella 
loput

Suunniteltu v. 2015 (Päätökset vahvistetaan v. 2014 keväällä). 
• Yo-tutkinnon painoa valinnassa lisätään entisestään; Pistelaskuperi-

aatetta kehitetään laajemmaksi, jotta uutta järjestelmää pystytään 
hyödyntämään tehokkaasti. 

• Pistelaskussa otetaan huomioon yo-tutkinnon neljä koetta erilaisin 
painokertoimin. Kemian ja fysiikan valinnoissa suurin paino annetaan 
kemian/fysiikan ja matematiikan arvosanoille. Pienemmällä painolla 
otetaan huomioon toinen reaalikoe ja viimeisenä äidinkieli tai muu 
laaja kielikoe. 

• Erillisvalinnat tarjoavat vaihtoehtoisia valintaväyliä (esim. avoimen 
yliopiston kautta) ja mahdollisuuden vaihtaa sopivin edellytyksin 
koulutusohjelmaa myöhemmin.

• Maisteritutkintoa suorittamaan voi pyrkiä erillisvalinnan kautta suori-
tettuaan alemman korkeakoulututkinnon muualla.

Kemian, fysiikan ja matematiikan 
koulutusohjelmien valintaperusteiden uudistuksia

Yhteenveto opiskelijavalintoihin tulossa olevista muutoksista

tää opetuksen kehittämisessä.
Opetukseen kiinnitetään tällä hetkellä 

runsaasti huomiota kaikissa korkeakouluissa 
osaltaan samasta syystä kuin opiskelijavalin-
toihin. Tutkintojen valmistumista ja työu-
ralle pääsyä pyritään monin keinoin nopeut-
tamaan. Opintojen tavoiteajan mukainen 
eteneminen on otettu merkittävään ase-
maan tuloksellisuuden mittarina yliopisto-
jen uudessa rahoitusmallissa. Nopeuttamis-
tavoite on herättänyt jonkin verran kritiikkiä 
ja epäilyksiä helpotettujen ”putkitutkintojen” 
suosimisesta. Mielestäni näitä pelkoja hel-
posti liioitellaan. Tuskin on haitaksi, jos opin-
tojen sujuvuuteen panostetaan ja varmis-

tetaan opiskelijalle mahdollisuus hyvään ja 
tehokkaaseen oppimiseen ja uralla etenemi-
seen. Koulutuksen laadun heikkenemisestä 
en ainakaan itse ole lainkaan huolissani. Yli-
opiston opettajat ja tutkijat ovat aina valmiita 
tekemään omaa alaansa tunnetuksi ja ker-
tomaan sen hienouksista, joten liiallisesta 
aineiston helpottumisesta ei ainakaan luu-
lisi olevan pelkoa. Kun into ja kilpailuhenki 
kanavoituvat kilvoitteluksi opetuksen laa-
dukkuudessa, tulos on varmasti hyvä.

Professori Mikko Oivanen
Kemian laitoksen opetuksesta vastaava 
varajohtaja
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HYK ry: Elinvoimainen 87-vuotias
Teksti Satu Asikainen Kuva Sara Krogerus

87-vuotiasta Helsingin 
Yliopiston Kemistit ry:tä 
juhlistettiin 15. helmi-
kuuta hyvässä kemisti-
seurassa Käpylän työvä-
entalolla.

Juhlapäivä oli jälleen kerran pääl-
lekkäin MM-Kyykän kanssa, mikä on 
valitettavaa HYKin urheilutoimintaa 
ajatellen (ehkä ensi vuonna voitetaan 
kyykkä!). Kyykkä veti puoleensa suurta 
osaa Kumpulan muusta väestä, mutta 
siitä huolimatta meidänkin juhliin saa-
tiin paljon edustajia naapurijärjestöistä 
ja hieman kauempaakin.

Juhlat olivat erittäin onnistuneet, 
tyytyväiset vieraat saivat vatsansa täy-
teen paikallisen cateringin antimista ja 
Olvin tarjoamista virvokkeista. Perin-
teistä seuraavan aamun silliaamiaista 
vietettiin vielä illalla, aamiaisen vaih-
tuessa olympiajääkiekon kisakatso-
moksi. Ottelu harmikseni hävittiin, 
mutta edellisen illan juhlat toivat 
hymyn huulille vielä kotimatkallakin.

HYK vetää puoleensa juhlijoiden 
lisäksi myös paljon aktiivisia toimijoita, 
enkä ihmettele sitä laisinkaan. HYKin 
toimintaa pyritään pitämään moni-
puolisena ja uudistamaan tapahtuma-
kalenteria jäsenistön toiveiden mukaan.

Viime syksynä parikymmentä 
HYKiläistä otti bussin kohti Oulua 
ja Jyväskylää Kotimaan pitkän mer-
keissä. Bussimatkoja säesti reipas laulu, 
ja tietenkin klassikoksi muodostunut 
matkapöytäkirjaan tapahtumalokin 
kirjoittaminen. Paikalliset opiskelija-
järjestöt kestittivät meitä mielellään, 
ja pääsimme tutustumaan sekä Oulun 
että Jyväskylän Kemian laitoksiin.

Verkostoituminen muiden aine-
järjestöjen kanssa kannattaa aina, ja 
tulevan huhtikuun aikana Jyväskylän 
Radikaali saapuukin vastavierailulle 
Helsinkiin. Katsotaan mitä ensi syk-
synä tapahtuu, kun aikomuksena on 
matkustaa Müncheniin.

Huvitoiminnan ohessa löytyy 
kysyntää myös erilaisille uramaail-

maan suuntautuville tapahtumille. 
Tammikuussa pidettiin Alumnisauna, 
jonne oli kutsuttu puhujia eri kemian 
aloilta. Hyvät purtavat, sauna sekä ker-
tomukset yritys-, koulu- ja tietenkin 
yliopistomaailmasta vetivät tilan täy-
teen kiinnostuneita kuulijoita.

Myös muita ekskursioita on toivottu, 
ja ekskursiovastaavamme suunnittele-
vatkin monipuolisia tutustumiskäyn-
tejä niin yrityksiin kuin muihinkin 
kemiaan liittyviin kohteisiin tasaisesti 
ympäri vuoden, perinteisiä Suomenlin-
nan reissuja unohtamatta.

HYKin toimijat pyrkivät parhaansa 
mukaan tuottamaan tapahtumia ja 
tilaisuuksia tiedonjanoisille uusille 
opiskelijoillemme. Menoa ja meininkiä 
riittääkin syksystä kevääseen, vuodesta 
toiseen.

Nostakaamme siis kuvitteellista (tai 
oikeaa) maljaa elinvoimaiselle ainejär-
jestöllemme!

Osa HYKin vuoden 2014 hallituksessa ja virkailijoista juhlistamassa 87-vuotiasta!
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Kemia alkoi kiinnostaa tosissaan kun 
luin ylioppilaskirjoituksiin. Päätin 
hakea Helsingin yliopistoon ja olen 

ollut täällä nyt puolitoista vuotta.
Kemiassa kiehtovinta on se, että ala on 

yhdistelmä käsityötä ja puhdasta tiedettä. 
Pidän myös opetuksen laaja-alaisuudesta. 
Pystymme suuntautumaan erilaisiin opin-
toihin, kuten esim. radiokemiaan, orgaani-
seen kemiaan, epäorgaaniseen kemiaan ja 
analyyttiseen kemiaan.

Tällä hetkellä minua kiinnostaa erityi-
sesti energiaan ja ilmaston lämpenemiseen 
liittyvät kysymykset. Aihepiirin opiskelus-
sa minua auttaa myös sivuaineeni fysiikka 
ja matematiikka.

Kampuksen ilmapiiri on rento ja innosta-
va. Meitä kannustetaan pienryhmätyösken-
telyyn. On motivoivaa ratkoa ongelmia opis-
kelukavereiden kanssa. Täällä saa apua aina, 
kun menee kysymään. Neuvojana voi olla 
luennoitsija, assistentti, pienryhmän johtaja 
tai kurssikaveri.

Kemian opiskelussa pärjäämiseen riit-
tää perusmielenkiinto luonnontieteitä koh-
taan. Minun vuosikurssillani on tällä het-
kellä suunnilleen yhtä paljon naisia kuin 
miehiä. Opinnoissa ratkaisee motivaatio, ei 
sukupuoli. Opintojen eteen pitää tehdä töitä, 
mutta se on palkitsevaa.

Tällä hetkellä tutkimustyö kiinnostaa mi-
nua eniten. Työtä voisi tehdä joko yliopis-
tolla tai yrityksessä. Olisi myös mahdollista 
lähteä harjoittelemaan ulkomaille. Täällä on 
siihen erinomaiset mahdollisuudet.

AINO PYRHÖNEN, 20, 
KEMIAN LAITOS

Kemia on käsityötä ja tiedettä

Kumpulan tiedekampus on 
Pohjoismaiden suurin luonnon-
tieteiden keskittymä. Siellä toimii 
Helsingin yliopiston matemaattis-
luonnontieteellinen tiedekunta, 
jossa voi opiskella:

 Fysiikkaa
 Geologiaa
 Maantiedettä
 Kemiaa
 Matematiikkaa
 Tilastotiedettä
 Tietojenkäsittelytiedettä

Kampuksella toimii myös valta-
kunnallinen Luma-keskus, jonka 
tehtävänä on tukea luonnon-
tieteen opetusta ja oppimista kou-
luissa. Yliopiston lisäksi kampuk-
sella sijaitsee Ilmatieteen laitos, 
joka on valtion tutkimuslaitos. 

www.techwomen.fi  on T-Media Oy:n tuottama verkkojulkaisu, joka 
kannustaa ja rohkaisee nuoria naisia tekniikan alan opiskeluiden ja töiden pariin. 

Tutustu sivustoon ja haasta työpaikkasi mukaan!


