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• Get acquainted with Spectroscopic techniques, covering 
state-of-the-art applications in chemistry

• Profit from this transcultural learning experience with 
openings to PhD careers and/or highly qualified positions 
in industry all over the world

• Get a joint or multiple Master’s degree

• Apply now for a European scholarship !
Up to 7 000 € / year for all students
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Suomen yliopistojen kemian ja kemian 
tekniikan laitokset ovat aloittaneet 
15.9.2014 kansalliset neuvottelut kemian 

alan tutkimus- ja koulutustoiminnan tehos-
tamiseksi. Aloite tähän tuli Helsingin yliopis-
ton kemian laitokselta. Neuvotteluryhmässä on 
edustus kaikista Suomen yliopistojen kemian 
laitoksista. Hankkeessa on mukana myös 
Kemianteollisuus ry, joka on maamme kemi-
anteollisuuden kattojärjestö.

Neuvottelujen tavoitteena on ensinnäkin 
luoda Suomen kemian opetukselle ja tutkimuk-
selle oma suunnitelma (tiekartta), jonka puit-
teissa tarkastellaan ja koordinoidaan eri yksi-
köiden profiloitumista pyrkien poistamaan liialliset 
päällekkäisyydet ja lisäämään ja/tai tiivistämään lai-
tosten välistä yhteistyötä. Toisena tavoitteena on saat-
taa kemia kansalliselle infrastruktuuritiekartalle, jotta 
korkeatasoisen tutkimustoiminnan edellytykset saa-
daan kemian kansallista ja kansainvälistä merki-
tystä vastaavalle tasolle.

• Tutkimuksen infrastruktuurin osalta kansallisella tasolla sovi-
taan keskitetysti erityisesti kalliiden laitteiden hankinnoista ja 
yhteiskäytöstä. Yhteiskäyttö edellyttää kansallista tutkijoiden 
ja opiskelijoiden liikkuvuuden lisäystä. Paikallisesti tarvittavien 
laitteiden yhteishankintoja tullaan lisäämään.

Kemia Suomi -hanke
Kemian 
kansallinen 
profiloituminen

Kansallinen profiloituminen edellyt-
tää pitkällisiä neuvotteluja erityisesti 
poisvalintojen osalta. Suomen Akate-
mian vuonna 2011 tekemässä kemian 
arvioinnissa tuodaan esille kansal-
lista ja kansainvälistä kärkeä edustavat 
kemian alat, joille tulevaisuuden toi-
mintaa kannattaa rakentaa. Arvioin-
nissa tuodaan esille myös heikkouksia, 
ja niiden poistaminen on työryhmän 
tavoitteena. Kansallinen hanke on tällä 
hetkellä vaiheessa, jossa tunnistetaan 
vahvuudet, heikkoudet ja mahdolliset 
päällekkäisyydet. Selvitysten pohjalta 
alan tutkimusta ja koulutusta ryhdy-
tään kehittämään seuraavasti:

• Suomen kemian tutkimusta ja koulu-
tusta tullaan kehittämään erityisesti 
seuraavilla neljällä tärkeimmiksi tun-
nistetulla alalla, jotka kaikki tuotta-
vat ratkaisuja ihmiskunnan suuriin 
haasteisiin: materiaalikemia (mate-
rials chemistry), energiaan liittyvä 
kemia (chemistry in energy), kes-
tävä kemia (sustainable chemistry) 
sekä ihmisen ja hyvinvoinnin kemia 
(chemistry of human health). Näillä 
pääaloilla toteutetaan tiivis tut-
kimuksellinen ja koulutuksellinen 
yhteistyö; tutkimukselliset puutteet 
täytetään ja liialliset päällekkäisyy-
det karsitaan.

• Koulutuksessa toteutetaan kandivaiheen opintojen uudistaminen vastaamaan laaja-alai-
sen haun vaatimuksiin siten, että opiskelijoille annetaan mahdollisuus profiloida opin-
tonsa mielenkiintonsa ja motivaationsa mukaisesti. Uudistuksella varmistutaan siitä, että 
alkuvaiheen opinnot sisältävät riittävän määrän kemian, fysiikan ja matematiikan opin-
toja ja suuntautuminen johonkin luonnontieteen alaan tapahtuu HOPS-prosessien kautta. 
Maassamme useiden kemian laitosten opetus täyttää eurooppalaiset sisältövaatimuk-
set, josta merkkinä ovat koulutukselle myönnetyt Eurobachelor- ja Euromaster-leimat. 
Tavoitteena on myös lisätä eri yliopistojen kemian tohtoriohjelmien yhteistoimintaa.

Neuvottelujen tavoit-
teena on ensinnäkin 
luoda Suomen kemian 
opetukselle ja tutkimuk-
selle oma suunnitelma.

Teksti Markku Räsänen ja Mikko Ritala 
Valokuvat Veikko Somerpuro

kemiauutiset  2015
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Materiaalikemia Energiaan liittyvä kemia Kestävä kemia Ihmisen ja hyvinvoinnin kemia

Helsingin yliopisto ohutkalvot (ALD-CoE)

funktionaaliset polymeerit ja 
hybridinanomateriaalit

nanohiukkasten ja -kuitujen 
valmistus ja ominaisuudet

kiinteän olomuodon valokemia ja 
spektroskopia

laskennallinen materiaali-, pinta-
molekyyli- ja reaktiotutkimus

ydinjätteiden käsittely ja 
loppusijoitus

uusiutuvat luonnonvarat 

homogeeniset katalyytit 

ympäristöanalytiikka ml. 
radioaktiivisuus

ilman saasteiden reaktiot ja kemia

radiolääkeainekemia

lääketieteellinen spektroskopia ja 
bioanalytiikka

Aalto-yliopisto orgaanis-epäorgaanisten 
ohutkalvojen valmistaminen

uudet polttokennomateriaalit ja 
niiden mallinnus

funktionaaliset polymeerit ja 
polymerointi tekniikka 

katalyysitutkimus 

aineominaisuuksien mallinnus

puunjalostuksen kemia

energian sähkökemiallinen 
varastointi ja polttokennot

termosähköiset materiaalit

heterogeeninen katalyysi 

reaktio- ja reaktoritekniikka

prosessiautomaatio

biopohjaisiin materiaaleihin 
pohjautuva synteettinen kemia

biopolymeerit ja luonnon-
polymeerien kemia

reaktio- ja reaktoritekniikka

teollisten prosessien suunnittelu ja 
elinkaari

lääkeaineiden synteettinen kemia, 
lääkeaineannostelu, point-of-care analyysi

lääketieteelliset biopolymeerit

Turun yliopisto elektroaktiiviset materiaalit 

loisteainesovellukset

aurinkoenergian keräys, varastointi 
ja muunto

luonnonyhdisteiden kemia: 
kasviperäisten polyfenolien 
analytiikka ja hyötykäyttö

bio-orgaaninen, erityisesti biopolymeerien 
kemia 

radiolääkekemia

Tampereen teknillinen 
yliopisto

supramolekulaarinen valokemia aurinkosähkö ja fotokatalyysi hiilivapaa energiantuotanto biologiset ja kemialliset merkkiaineet

Jyväskylän yliopisto nanokemia 

funktionaaliset organometallit 

supramolekulaarinen kemia

elinympäristön kemia ja analytiikka 

biomassan jalostaminen 

makromolekyylien ja 
luonnonaineiden kemia

bioaktiiviset molekyylit ja materiaalit

Itä-Suomen yliopisto funktionaaliset pinnat, fotoniikan 
materiaalit ja komposiitit

ydinjätteen loppusijoitus 

bioenergia

ympäristökatalyytit ja biotalous proteiini ja rokotetutkimus

biomolekyylikemia

Oulun yliopisto molekyylimateriaalit uusiutuva energia ympäristö- ja prosessianalytiikka 

luonnonmateriaalit ja katalyysi

Åbo Akademi kemiallinen sensoriteknologia 

sähkökemia 

biokomposiitit

paperielektroniikka 

funktionaaliset nanopartikkelit, 
mikropartikkelit ja pinnoitteet

biomassojen terminen konversio, 
poltto ja korkealämpötilakemia

prosessianalyyttinen kemia 

katalyysi- ja reaktiokinetiikka 

synteettinen kemia, platform- ja 
hienokemikaalit 

halogeenittomat palonestoaineet 

luonnonaine-, biopolymeeri-, puu- ja 
paperikemia

ympäristö- ja vesikemia

biomateriaalit ja biolasi lääketieteen 
sovellutuksiin 

kemiallinen biologia, hiilihydraattikemia ja 
solukasvatusalustat

Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto

erotus- ja puhdistustekniikan 
materiaalit

erotus- ja puhdistustekniikan 
prosessit 

ympäristöanalytiikka 

prosessisuunnittelu ja –intensifiointi

Suomen yliopistojen kemian ja kemiantekniikan koulutusta antavissa yksiköissä 
tehtävän tutkimuksen keskeisimmät tutkimusalueet.

Kemia Suomi -hankkeen ensim-
mäisiä toimenpiteitä oli Suomen 
yliopistoissa kemian ja kemi-

antekniikan koulutusta antavissa yksi-
köissä tällä hetkellä tehtävän tutkimuk-
sen kartoitus. Kunkin laitoksen listattua 
tärkeimmät tutkimushankkeensa voitiin 
todeta yliopistoissa tehtävän kemian tut-
kimuksen keskittyneen etsimään vas-
tauksia ihmiskunnan suuriin haastei-
siin: energia, ruoka, puhdas vesi, terveys 
ja hyvinvointi, ympäristö, raaka-ainei-
den riittävyys, kaupungistuminen. Tutki-
mus jakautuu neljään pääteemaan: ihmi-
sen ja hyvinvoinnin kemia, kestävä kemia, 
energian tuotantoon ja varastointiin liit-
tyvä kemia ja materiaalikemia (taulukko). 
Näistä kolme ensimmäistä vastaa suoraan 
ihmiskunnan suuriin haasteisiin, kun 
taas materiaalikemia on poikkitieteelli-
nen avainteknologia, joka tuottaa ratkai-
suja kaikkiin haasteisiin. Taulukon teemo-
jen välillä on muutenkin paljon yhteyksiä 
ja monissa tapauksissa tutkimusaiheiden 
luokittelu ei ole yksiselitteistä. Esimerkiksi 
Helsingin yliopiston kemian laitoksen tut-
kimuksen painoalueet ovat materiaalike-

mia ja kestävä kemia, mutta kansalli-
sessa taulukossa osa tutkimusaiheista 
ryhmittyi uudelleen kahden muun 
teeman alle.

Kaiken taulukossa kuvatun 
kemian tutkimuksen perustana ja 

yhdistävänä tekijänä ovat kemialliset 
menetelmät ja niihin liittyvä infrastruk-

tuuri: synteettinen kemia, analytiikka, 
spektroskopia, laskennallinen kemia, 
materiaalien karakterisointi. Merkittävä 
osa taulukossa mainituista tutkimushank-
keista on näiden menetelmien kehittä-
mistä. Korkeatasoista menetelmäkehitystä 

Kemian ja kemian- 
tekniikan tutkimus

Suomen yliopistoissa

tehdään myös painoalojen tutkimuksen rinnalla, 
esimerkiksi laskennallisessa kemiassa. Kemian 
opetuksen tutkimus puolestaan tukee kemian lai-
tosten antamaa kemian opettajien koulutusta ja 
täydennyskoulutusta.

Tutkimuksen pääteemojen otsikot ovat sovellus-
lähtöiset, mutta niiden alla tehdään hyvin paljon 
perustutkimusta. Kuvaavaa nykyaikaiselle kemian 
tutkimukselle on, että raja perus- ja soveltavan tut-
kimuksen välillä on vaikea ja tarpeetonkin tunnis-
taa. Sovelluksissa kohdattavat ongelmat ja haasteet 
ovat niin vaikeita, että niiden ratkaiseminen edel-
lyttää syvällistä perustutkimusta, mikä puolestaan 

johtaa siihen, että perustutkimuksen tuloksille on 
välitön hyödyntämismahdollisuus. 

Tutkimuksen pääteemat toistuvat myös yliopis-
tojen, tiedekuntien ja laitosten painoaloissa. Tämä 
saattaa antaa äkkiseltään väärän kuvan siitä, että 
eri yliopistoissa tehtävässä tutkimuksessa olisi pal-
jon päällekkäisyyksiä. Taulukon lähempi tarkas-
telu kuitenkin osoittaa, että eri yksiköillä on omat 
erikoisalueensa pääteemojen alla. Tämä kartoi-
tus koskee siis nykytilaa ja tulee toimimaan poh-
jana, kun yliopistojen rakenteellisen kehittämisen 
yhteydessä mietitään yliopistojen välistä yhteis-
työtä ja työnjakoa. ◆

• Kemia työllistää 
Suomessa 
34 000 henkeä

• Kemian liikevaihto 
21 mrd euroa

• Kemian tuotannosta 
vientiin 2/3-osa

• Kemian viennin arvo 
13,8 mrd euroa

• Kemian osuus 
tavaraviennistä 25%

• Kemianteollisuus on 
yksi merkittävimmistä 
teollisuuden toimialoista 
Suomessa.

Lähde Kemianteollisuus ry 11.8.2014

Kemianteollisuuden 
lukuja Suomesta 2013
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Kemian laitoksen vuosibudjetti on noin 19 
miljoonaa euroa. Tällä rahalla saadaan 
noin 200 kemian tutkijan työpanos vuosit-

tain sekä muun muassa maksetaan vuokrat laitok-
sen tiloista, ostetaan tutkimuskemikaalit ja labora-
toriotarvikkeet, maksetaan henkilökunnan matkat 
konferensseihin ja vastaaviin ja pidetään yllä lai-
toksen tutkimuslaitekantaa. Tuloksena syntyy tie-
teellisiä julkaisuja, luonnontieteen kandidaatteja, 
kemian maistereita ja tohtoreita. Yhteiskunta saa 
käyttöönsä uutta tietoa, yritykset voivat parantaa 
ja tehostaa tuotantomenetelmiään ja sitä kautta 
myös ympäristö säilyy puhtaampana. Pitkän aika-
välin tavoitteena on vastata syvällisen kemian 
osaamisen avulla yhteiskunnan suuriin haas-
teisiin, joiksi kemian laitoksella nähdään muun 

muassa puhtaaseen veteen, ympäristönsuojeluun, 
raaka-aineiden riittävyyteen, energiaan ja tervey-
teen liittyvät kysymykset.

Kemian laitoksen saamasta rahoituksesta noin 
puolet on valtion yliopistoille myöntämää perus-
rahoitusta ja puolet koostuu eri rahoittajien myön-
tämästä täydentävästä rahoituksesta. Täydentä-
vän rahoituksen merkitys kemian tutkimukselle 
on erittäin tärkeä. Ilman sitä kemian tutkimus 
kuihtuisi, sillä reilusti yli puolet kemian laitoksella 
työskentelevistä tutkijoista tekee työtään täyden-
tävän rahoituksen tutkimushankkeissa. Kemian 
laitoksella tehtävää tutkimusta rahoittavat muun 
muassa Suomen Akatemia, Tekes, EU, erilaiset sää-
tiöt ja ministeriöt sekä joukko kotimaisia ja ulko-
maisia yrityksiä. 

Perusrahoituksen määrä yliopistouudistuk-
sen (2010) jälkeen on pysynyt pitkälti samalla 
tasolla, vaikka kemian tutkimuksen tekemisen 
kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Esimer-
kiksi kemian laitoksen tiloista tavallisesti perit-
tävä vuokra on noussut vuodesta 2010 noin 3,8 

miljoonasta noin 4,7 miljoo-
naan vuonna 2015. Nousu on 
huima, ja on oletettavissa, 
että se jatkuu edelleen noin 
100 000 euron vuosivauh-
tia. Määrä vastaa yhden pro-
fessorin vuotuista palkka-
kustannusta sivukuluineen. 
Toisinaan kemian laitoksen 
käytävillä vitsaillaankin, että 
16 vuoden kuluttua meillä 
ei ole enää yhtään professo-
ria. Tähän ei toki olla pää-
tymässä, mutta vitsailun 
takana kuultaa tutkijoiden aito huoli: jos labora-
toriotieteiden jatkuvaan kustannustennousuun ei 
reagoida jotenkin riittävän korkealla tasolla, häviä-
vät korkeatasoisen kokeellisen laboratoriotutki-
muksen tekemisen mahdollisuudet ajan mittaan 
Suomesta.

Väliaikaista helpotusta kemian laitoksen talous-
tilanteeseen on tuonut ehkä vähän yllättäenkin 
Chemicumin remontti. Vaikka remontti aiheuttaa 
laitokselle jonkin verran tavallisuudesta poikkea-
via ylimääräisiä menoja, syntyy remontin myötä 
myös merkittäviä tilasäästöjä. Niistä tiloista, jotka 
ovat remontin alla ja joita ei voi siitä syystä käyt-
tää, ei tarvitse myöskään maksaa vuokraa. Vuosina 
2013–2015 remontin alla on niin paljon tiloja, että 
laitokselle jää rahaa säästöönkin tulevia tiukempia 
vuosia varten. Vuonna 2015 remontin alla tiloja on 
eniten ja väistötilasäästöt ovat yli miljoona euroa. 
Vuodesta 2016 alkaen remontin aikana säästynyt 
raha tulee suureen tarpeeseen, sillä silloin laitok-
sen maksettavaksi koituu huomattavasti aktiivi-
sinta remonttikautta enemmän vuokria, vaikka 
osasta tiloja luovutaankin lopullisesti remontin 
yhteydessä. Lisäksi rahaa tarvitaan arvokkaiden 
tutkimuslaitteiden uusimisesta aiheutuviin menoi-
hin. 

Taloustilanteen ollessa tiukka nousee toisi-
naan esiin kysymys henkilöstön vähentämisestä. 
Kemian laitoksen johdon tahtotila henkilökunnan 
vähennysten suhteen on selvä: jos karsia täytyy, 
tehdään se ensisijaisesti hallinto- ja tukipalveluissa 

työskentelevästä henkilökun-
nasta ja siitäkin vain luonnol-
lisen poistuman myötä. Sat-
tumanvaraista luonnollisen 
poistuman kautta tapahtuvaa 
opetus- ja tutkimushenkilö-
kuntaan kohdistuvaa karsintaa 
ei toivo kukaan. Viimeisten 
vuosien aikana vapautuneita 
sihteerintehtäviä ja teknisen 
tukihenkilökunnan tehtäviä 
onkin jätetty täyttämättä teh-
tävien vapauduttua esimer-
kiksi eläköitymisten myötä. 

Ei hallinto- ja tukihenkilökunnan vähentyminen-
kään tutkijoille aivan kivutonta ole, mutta vuosi-
tasolla täyttämättä jätetyistä tehtävistä koostuu 
kemian laitokselle useiden satojen tuhansien euro-
jen säästöt, joilla osaltaan pyritään turvaamaan 
toiminnan kehittäminen taloudellisesti kestävältä 
pohjalta myös tulevaisuudessa. 

Mitä kemian laitoksella sitten toivotaan ja odo-
tetaan tulevaisuudessa tapahtuvaksi? Tutkijoi-
den odotukset ja toiveet kohdistuvat varmasti pal-
jon tieteeseen ja siihen liittyviin läpimurtoihin. 
Talouspäällikkönä katson asioita vähän eri näkö-
kulmasta ja toivon kolmea talouteen liittyvää asiaa, 
jotka ovat: 

Jos nämä kaikki saadaan, niin varmasti myös 
yhteiskunnan suuriin haasteisiin vastaaminen ja 
uudet tieteelliset läpimurrotkin ovat taas askeleen 
lähempänä toteutumista. ◆

Vitsailun takana kuultaa 
tutkijoiden aito huoli: jos 
laboratoriotieteiden jatku-
vaan kustannustennousuun 
ei reagoida jotenkin riittävän 
korkealla tasolla, häviävät 
korkeatasoisen kokeellisen 
laboratoriotutkimuksen 
tekemisen mahdollisuudet 
ajan mittaan Suomesta.

Rahalla on 
merkitystä

Valokuvat Veikko Somerpuro

1. Yliopistojen rahoituksen turvaaminen kokonaisuutena ja 
yliopistoindeksin palauttaminen täysimääräisenä. 

2. Helsingin yliopiston sisäisen rahanjakomallin uudistami-
nen niin, että se turvaa laboratoriotieteiden aseman yli-
opistossa myös tulevaisuudessa. Uudistustyö on käynnissä 
parhaillaan, ja toivoa on, että uusi rahanjakomalli olisi val-
mis seuraavan strategiakauden alkuun (2017) mennessä. 

3. Täydentävän rahoituksen määrän vakaa kehitys ja kasvu.
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Senja Kojonen 
talouspäälikkö
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The Laboratory of Inorganic 
Chemistry provides the X-ray 
facilities and services for the 

Department of Chemistry. X-ray diff-
raction has for years been an important 
tool in the laboratory in characterizing 
crystalline compounds in the form of a 
single crystal, powder or thin film.

A major investment of the Depart-
ment of Chemistry in the year 2014 was 
a new Single Crystal X-ray diffractom-
eter. It was installed in autumn 2014. 
The Bruker D8 Venture diffractom-
eter with Photon 100 CMOS detec-
tor, KAPPA Goniometer, dual μIS-mi-
crofocus X-ray sources (combination 
of two different wavelengths, MoKα- 
and CuKα-radiation) and an Oxford 
Cryostream 700 cooling device substi-

tutes the old – still alive and working 
– Bruker-Nonius KappaCCD diffrac-
tometer.

This new ‘state-of-the-art’ diffrac-
tometer offers high experimental flex-
ibility selecting optimal experimental 
conditions for the specific problems. It 
allows data collection of single crystals 
covering a wide area from inorganic 
chemistry, organometallic chemistry, 
organic chemistry and supramolecular 
chemistry, including also volatile com-
pounds, many of which are unstable at 
room temperature.

The new high-end diffractome-
ter exactly matches the demands of 
our research needs. But there is still a 
limiting factor: the sample has to be a 
single crystal. ◆

Some advantages offered by the 
new instrument

• smaller crystals (the minimum 
size of the sample could be 
10–20 μm, depending on the 
chemical composition and the 
scattering power)

• weak scattering crystals
• determination of the absolute 

configuration of organic com-
pounds using Cu-radiation

• high throughput (faster 
data collection for ‘typical’ 
samples)

For more information:
contact person Martin Nieger

New Single
Crystal X-ray 
Diffractometer

Viestintä on kysymyksiä ja vastauksia, kes-
kusteluja ja toimintaa ihmisten kesken. 
Siksi on onnekasta, että suomalaiset ovat 

kiinnostuneita tieteestä, luottavat yliopistoihin ja 
kuuntelevat mielellään asiantuntijoita. Selvitys-
ten mukaan ihmiset haluavat, että tietoa käytetään 
yhteiskunnan päätöksenteossa avoimesti, ja niinpä 
kansleri emeritus Kari Raivio on juuri jättänyt 
ehdotuksensa valtioneuvostolle tutkittuun tietoon 
perustuvasta päätöksenteosta.

Vuoden 2015 aikana nähdään, mihin valtio vielä 
ryhtyy. Vaan sitähän ei tarvitse vain odottaa. Tie-
teen näkyvyyttä voi jokainen kohentaa, tiedevies-
tintään on monia keinoja. Kasvava näkyvyys eli 
tunnettuus lisää sitten vähitellen myös tekemisen 
vaikuttavuutta.

Näy ja kuulu sosiaalisessa mediassa
Jokin ajatus siinä on, kun sanotaan, että olet ole-
massa, jos sinut nähdään. Tänään se on täsmälli-
semmin: näy sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, 
Instagrammissa ja Twitterissä, niin olet varmasti 
olemassa.

Viestintävälineiden uusi paletti antaa jokai-
selle mahdollisuuden valita itselle sopivan tavan 
olla tekemisissä muiden kanssa. Edelleen lähete-
tään lehdistötiedotteita, järjestetään tapahtumia ja 
kutsutaan kylään. Sen lisäksi twiitataan, pidetään 
tutkimuksen etenemisestä kertovaa blogia, ehkä 
yhdessä kollegojen kanssa, ja niin edelleen. Vaih-
toehtoja on paljon.

Kumpi on kiinnostavampi: kemia vai kemisti?
Se, mitkä aihepiirit ovat suuren yleisön silmissä 
kiinnostavia on yleisesti tuttua: terveys, ruoka ja 
seksi, avaruus, uskonto ja kriisit. Ja tietysti vielä 
kaikenlaiset ihmisiä koskevat juorut. Omaa vies-
tintää voi peilata tätä vasten: kuinka kiinnostava 
olen tällä kentällä? Tai ehkä voisi kysyä: mikä on 
se kulma, joka työssäni kiinnittyy näihin yleisesti 
kiinnostaviin aiheisiin?

Kemia-lehti on näitä kulmia jo ruvennut pal-
jastamaan. Lehden toimitus on ottanut huomioon 
yleistä mielenkiintoa herättävät, ihmisiä kosketta-
vat aiheet ja löytänyt niihin kemian tai kemistin 
vinkkelin. Näin lehdestä on viime vuosien aikana 

tullut mielenkiintoinen ja 
helposti lähestyttävä tiede-
lehti.

Koska kilpailu näkyvyy-
destä julkisuudessa on kova 
ja kasvava, se, joka pys-
tyy yhdistämään inhimil-
lisesti koskettavan tarinan 
aiheesta joka on tarpeelli-
nen, on viestinnän näkö-
kulmasta hyvinkin kiin-
nostava.

Minkälainen on kemian 
taito koskettaa?
Yleisessä julkisuudessa 
kuva kemiasta taitaa silti 
edelleen helposti olla kaavoja ja myrkkyä. Se on 
hiukan ankeaa, sillä kemia on tarpeellinen tiede 
ja tällä vanhalla luonnontieteellä on kultainen ja 
kovin inhimillinen historia.

Kemialla on silti itse asiassa huikeat mahdolli-
suudet näyttää ratkaisuvoimansa juuri nyt, puhu-
tella muita ja herättää vaikuttamaan. Joissain 
yhteyksissä käytetään sanaa Citizen Science, kan-
salaistiede tai tieteen joukkoistaminen, toisen ker-
ran voi ajatella vaikkapa kansalaispaneelia: mitä 
ihmiset odottavat vihreältä kemialta. Entä teolli-
suus orgaaniselta kemialta?

Julkisuudessa on aina tilaa jutuille kemiasta. 
Tärkeää on löytää oma yleisönsä ja keskustelu-
kumppaninsa ja olla valmis näkemään vaivaa. Yli-
opiston omat kanavat ovat tutkijoidenkin käytössä: 
tutkimusuutisista kerrotaan medialle tiedottein, 
tiede uutisoidaan laitoksen, tiedekunnan tai yli-
opiston verkkosivulla tai sisäisesti Flammassa, sen 
mukaan ketä asia koskettaa. Ja Tiedekulma on kai-
kille avoin.

Mikä voisi olla kiinnostavampaa kuin nähdä 
ja ymmärtää aineen koostumus, ominaisuudet ja 
muuttuminen? Ehkä kokea muutoksen seuraukset 
ja jakaa kokemus muiden kanssa? ◆

Suomessa tiede 
on hyvän jutun aihe 

Minna Meriläinen-Tenhu 
kampustiedottaja 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
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Tutkimustyö on tuottanut runsaasti korkea-
laatuisia alkuperäisjulkaisuja (60 kpl), katsausar-
tikkeleita (8 kpl) ja konferenssiesityksiä (103 kpl). 
Huippuyksikön piirissä on valmistunut viisi väi-
töskirjaa.

Uusia tutkimuskohteita
Seuraavan kolmen vuoden aikana huippuyksikössä 
jatketaan tutkimuksia kaikilla edellä mainituilla 
neljällä alueella. Erityisiä uusia tutkimuskohteita 
ovat 2-dimensionaaliset yhdistemateriaalit, kuten 
MoS2 mikroelektroniikkaa varten, sekä valo-avus-
teisten ALD-prosessien, Li-ioniakkujen ja perov-
skiittipohjaisten aurinkokennojen kehittäminen. 
Mikro- ja nanorakenteiden valmistaminen on 
edelleen keskeistä, ja siihen liittyen tutkitaan eri-
tyisesti FIB (Focused Ion Beam) -laitteen ja ALD:n 
yhdistelmäkäyttöä ja valmistetaan sähkökehräyk-
sellä nanokuituja pinnoitettavaksi ALD:llä. ◆

Atomikerroskasvatuksen huippuyksikkö on 
nyt toiminut kolme vuotta. Huippuyksi-
köiden toimikausi on kuusi vuotta, mutta 

ne saavat aluksi rahaa vain kolmeksi vuodeksi. Sen 
jälkeen ne arvioidaan ja yksikköjen on tarkistet-
tava tutkimussuunnitelmansa ja haettava rahoi-
tus toiselle kolmivuotiskaudelle. ALDCoEn arvion 
teki sen tieteellinen neuvonantajaryhmä kesällä 
2014, ja Akatemian suorittama hakemuksen arvi-
ointi ja haastattelu tapahtui syksyllä. Päätös jatko-
rahoituksesta tehtiin joulukuussa.

Uusia prosesseja, menetelmiä ja tohtoreita
Huippuyksikössä on mukana kolme tutkimusryh-
mää: Epäorgaanisen kemian ja Materiaalifysiikan 
laboratoriot Helsingin yliopistosta sekä Mikroe-
lektroniikan systeemien tutkimusryhmä VTT:ltä. 
Tutkimus on jaettu neljään ryhmään: ALD-läh-
deaineiden ja -prosessien kehitys, mikro- ja nano-
rakenteiden valmistus, mikro- ja nanoelektronii-

kan materiaalit ja energiatekniikan materiaalit.
Kuluneen kolmen vuoden aikana on kehitetty 

monia uusia prosesseja korkean dielektrivakion 
oksidikalvojen, metalli-, fluoridi-, kalkogenidikal-
vojen ja multiferrosähköisten kalvojen kasvatta-
miseksi ALD-menetelmällä. Erityisinä tuloksina 
voidaan mainita uusien prosessien kehittäminen 
Cu-, Ag-, Au-, LiF- ja BiFeO3-kalvoille, grafeeniin 
perustuvien sensoreiden ja suuren pinta-alan kon-
densaattoreiden valmistaminen ALD-menetelmää 
hyödyntäen, kalkogenideihin perustuvien termo-
sähköisten materiaalien tutkiminen, ALD-kalvo-
jen mekaanisten ja konformaalisten ominaisuuk-
sien tutkimusmenetelmien kehittäminen sekä 
materiaalien karakterisointimenetelmien kehittä-
minen ionisuihkuja käyttäen. Lisäksi kehitettiin 
menetelmä erittäin huokoisten MOF (metal orga-
nic framework) -materiaalien valmistamiseksi 
konformaalisten ohutkalvojen muotoon kiteyttä-
mällä ALD:llä kasvatetut kalvot solvotermisesti.

Picosun R150 ALD-reaktori, johon on asennettu 
UV-lamppu valoavusteisten atomikerroskasva-
tusreaktioiden tutkimiseksi. 

Atomikerroskasvatuksen 
huippuyksikkö puolivälissä

Suomalaisen 
Tiedeakatemian 
kunniapalkinto 
professori Markku 
Leskelälle
Suomalaisen Tiedeakatemian vuotuinen 
15 000 euron kunniapalkinto annettiin 
vuosikokouksessa 11.4.2014 professori 
Markku Leskelälle hänen suurista 
ansioistaan kemian tutkimuksen alalla.

Suomalainen Tiedeakatemia myöntää vuosit-
tain kunniapalkinnon menestyneelle kansain-
välistä huomiota saavuttaneelle tutkijalle.

Leskelä (s. 1950) on toiminut epäorgaa-
nisen kemian professorina Helsingin yliopis-
tossa vuodesta 1990 lähtien. Hän väitteli 
vuonna 1980 Teknillisessä korkeakoulussa, 
jonka jälkeen hän työskenteli apulaisprofes-
sorina Oulun yliopistossa vuosina 1979–1986 
ja siirtyi vuonna 1986 professoriksi Turun yli-
opistoon.

Vierailevana professorina Leskelä on toi-
minut Utrechtin yliopistossa vuonna 1983, 
Floridan yliopistossa 1987–1988 ja Pierre & 
Marie Curie -yliopistossa 1999. Akatemiapro-
fessorina hän oli vuosina 2004–2009.

Leskelän tutkimukset peittävät laajasti 
kemiaa. Viime vuosina hän on keskittynyt 
nanomateriaaleihin ja erityisesti niiden val-
mistamiseen. Hänen julkaisuluettelonsa sisäl-
tää yli 600 referoitua artikkelia, ja vuonna 
2004 hän sai ISI:n (Information Sciences 
Institute) kunniamaininnan "ISI Highly Cited 
Author" materiaalitutkimuksen alalla. Les-
kelällä on useita patentteja. Magnus Ehrn-
roothin palkinnon hän sai vuonna 2002 ja 
American Vacuum Societyn kansainvälisen 
ALD-palkinnon vuonna 2012 ohutkalvojen ja 
nanomateriaalitieteiden kehitystyöstä. Tie-
deakatemian jäsen Leskelä on ollut vuodesta 
1991 lähtien, ja hän on myös toiminut Tiedea-
katemian kemian ryhmän puheenjohtajana.

Suomalainen Tiedeakatemia myöntää 
vuosittain kunniapalkinnon menestyneelle 
kansainvälistä huomiota saavuttaneelle tut-
kijalle. Ensimmäinen kunniapalkinto myön-
nettiin kemiassa. Sen sai Gustaf Komppa 
1945. Myöhemmin palkinnon ovat kemiassa 
saaneet Sulo Kilpi 1970, Veikko Nurmikko 
1980, Jorma K. Miettinen 1994 ja Pentti Kau-
ranen 2006. ◆

www.acadsci.fi/palkinnot/kunniapalkinto.htm

Teksti Markku Leskelä ja Mikko Ritala Valokuva Veikko Somerpuro
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At the Laboratory of Inorganic 
Chemistry, Ph.D. students Jani 
Holopainen and Eero Santala, 
bachelor student Toni Penttinen 
and Professor Mikko Ritala have 
developed a new kind of needleless 
electrospinning design which offers 
both easy operation and high 
production rates for preparation of 
nanofibers.

Electrospinning technique has 
long been restricted by its relati-
vely low production rate. Tradi-

tionally the method relies on a needle 
spinneret from which a viscous poly-
mer solution is electrospun to nanofi-
bers as a single polymer jet. Needleless 
electrospinning systems with mul-
tiple simultaneous jet eruption points 
offer significantly higher productivity, 
but are often quite complicated to set 
up and run. To solve these issues the 
researchers at the Laboratory of Inor-
ganic Chemistry have developed a new 
kind of needleless twisted wire elect-
rospinning setup that offers both high 
production rates and easy operation.

The design relies on a vertically ori-
ented twisted wire spinneret, on which 
the electrospinning solution is brought. 
Gravitational force and the twist in the 
wire cause the solution to enter a rota-
tional downward flow, during which 
the solution is electrospun to nanofi-
bers simultaneously from multiple jet 
eruption points. Due to this the pro-
duction rate of fibers is significantly 
improved compared to the conven-
tional electrospinning with only a sin-
gle jet eruption point at the needle tip. 
The fiber properties can also be eas-
ily controlled by the solution proper-
ties and operating parameters similarly 
to the conventional electrospinning. 
Aside from the solution itself, there 
are no moving parts, which makes the 
system extremely simple to set up and 
use especially when compared to most 
other needleless designs.

So far polyvinyl pyrrolidone (PVP) 
and inorganic hydroxyapatite and bio-
glass fibers have been prepared with 
the setup. However, the design is by no 
means restricted to these materials but 
can also be adopted to other materials 

that can be prepared by electrospin-
ning. The largest prepared PVP fiber 
sheet had an area of 40 x 120 cm2 and 
a mass of 1.15 g. A production rate of 
5.35 g/h was achieved that is signifi-
cantly improved compared to 0.14 g/h 
obtained in the conventional needle 
electrospinning of PVP using the same 
solution. Similarly with the twisted 
wire setup hydroxyapatite fibers were 
prepared at best with a production rate 
of 1.40 g/h compared to only 0.09 g/h 
with the single needle setup. The devel-
oped system can be easily adapted by 
laboratories worldwide and it provides 
a simple new way to increase the pro-
ductivity for applications where high 
amounts of fibers are needed. ◆

A schematic view of the needle-
less twisted wire electrospinning 
design.

Electrospun fibers being extracted from the 
metal grid collector and an extracted fiber mat 
with an area of approximately 40 x 120 cm2.

Scanning electron microscope image of 
electrospun PVP nanofibers. 

The text is based on the Lab Talk article that 
originally appeared on the IOP Publishing 
community website nanotechweb.org: 
nanotechweb.org/cws/article/lab/59196

More information about the research can be 
found in the paper published in Nanotechno-
logy 26 (2015) 025301.

Interview of Jani Holopainen: 
iopscience.iop.org/0957-4484/page/ 
Interview-with-Jani-Holopainen

Twisted wire 
electrospinning
combining high 
productivity 
and simplicity

High voltage

Collector

Eruption of polymer jets

Container for solution overflow

Twisted wire spinneret

Electrospinning solution feed

Rotational downward flow of solution

Text Jani Holopainen Photo Veikko Somerpuro
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"I was converted to 
polymer science and 
became fascinated by the 
chemistry and properties 
of amphiphilic polymers 
and thermoresponsive 
polymers."

Finland Distinguished ProfessorFrançoise Winnik

Many students from the University 
of Helsinki, as well as from Aalto 
University, have during the years 
participated in Professor Winnik’s 
lecture courses. She was recently 
appointed as a Finland Distinguis-
hed Professor.

Françoise, tell us something about 
your background!
I grew up in Alsace, the northeast-
ern part of France close to Germany, 
Switzerland, and Italy, the youngest of 
a family of four girls. My father, who 
worked in the French Railroad Com-
pany (SNCF), shared with us his love 
of train travel; together we discovered 
many European countries. When I 
was a teenager, my father went to Hel-
sinki for business (by plane of course, 
not by train). He came back with Iittala 
glasses, vodka…, and excellent mem-
ories that he shared with us. I decided 
that I had to see this country as well, 
but the opportunity eluded me for a 
long time, until I finally saw dark Hel-
sinki in December 1998.

I obtained an Engineering degree 
from the Ecole Nationale Supérieure de 
Chimie de Mulhouse and a PhD degree 
in organic synthesis and photochemis-
try from the University of Toronto in 
Canada. After a stint in the department 
of Medical Genetics of the same Uni-
versity during which I honed my skills 
as a carbohydrate chemist, I secured a 
position as a research scientist in the 
Xerox Research Center of Canada that 
I held for 12 years. During this time, I 
was converted to polymer science and 
became fascinated by the chemistry 
and properties of amphiphilic poly-
mers and thermoresponsive polymers.

Eventually, I joined the academic 
world, first as an associate professor 
in chemistry and physics in McMas-
ter University and later as a professor 
in the University of Montreal with a 

cross-appointment in Pharmacy and 
Chemistry. Over the years, I became 
known internationally for my work on 
amphiphilic polymers, poly(N-isopro-
pylacrylamide) "PNIPAM" of course, 
but also many others.

How did your contact with 
Finland start?
In 1998, I was invited to give a lecture 
in a meeting on polyelectrolytes in 
Inuyama, not too far from Nagoya in 
Japan. Luck made me sit next to Heikki 
Tenhu during a session of the meeting. 
I knew his publications on PNIPAM, 
and vice versa, so we started to talk to 
each other. By the end of the meeting, 
he asked me if I would be willing to act 
as the opponent of a doctorate candi-
date in Helsinki. I accepted – after all, 
at last, this was the opportunity to visit 
Finland! My experience of Helsinki 
must have been very different from 
my father’s many years earlier, but my 
enthusiasm was the same!

Eventually, I became a Docent in 
the department of chemistry, where I 
taught advanced courses in the appli-
cations of fluorescence spectroscopy 
in polymer science, the chemistry of 
amphiphilic polymers, as well as the 
secrets of the layer-by-layer assembly 
processes. Several graduate students 
from Helsinki came to my laboratory 
in Montreal to do part of their research 
projects. Together, we published 
well-received articles and booked chap-
ters based on these exchanges.

Ultimately, I was awarded one of the 
prestigious Finnish distinguished pro-
fessorships (FiDiPro) of the University 
of Helsinki with cross-appointment 
between Chemistry and Pharmacy, 
hosted by Professor H. Tenhu and Pro-
fessor A. Urtti, respectively. This posi-
tion formalizes in a way the very strong 
scientific link between Helsinki and 
Montreal.

The University of Helsinki certainly 
benefits of your contribution in the 
research. What do you gain of the part-
time appointment in Helsinki?
The FiDiPro position gives me the 
means to carry out research in Fin-
land and to co-supervise students in 
Chemistry and Pharmacy, a position 
that mirrors my functions in Montreal. 
This situation gave me the opportunity 
to compare the way research is carried 
out in the two countries. The days seem 
shorter in Finland, leisure and fam-
ily are important. Somehow, this is not 
perceived in terms of quality and scien-
tific impact of the research that ema-
nates from the research groups.

The FiDiPro professorship scien-
tific program involves the elabora-
tion of smart polymeric nanoparticles 
designed to act as drug carriers in the 
treatment of various diseases. The spe-
cific properties of the carriers and the 
drug will be tailored to the needs of 
companies connected to the project. 
Metallic and semiconductor nanopar-
ticles are also prepared for use as imag-
ing agents for cellular studies monitor-
ing the trafficking of nanoparticles in 
and out of cells and for small animal 
in vivo imaging. Issues related to nano-
toxicity need to be considered with 
care, of course, prior to clinical appli-
cations.

As of January 2015, I took up the 
position of editor-in-chief of Langmuir, 
the journal of the American Chem-
ical Society devoted to Colloid and 
Interface Science. I was a senior edi-
tor of this journal since 2000, so I am 
well aware that Langmuir publishes 
the work of many Finnish scientists 
known for their strength and innova-
tion in surface science, as well as col-
loid chemistry. I look forward to meet-
ing Finnish authors and reviewers and 
to discussing with them their views on 
Langmuir. ◆

Interviewer Heikki Tenhu
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Professor Hilkka Kenttämaa
sees very exciting times 
ahead for chemistry

"Major problems now 
faced by human kind 
require serious chemical 
breakthroughs, including 
the quest for sustainable 
energy."

Please tell us about yourself and your career!
I received my Ph.D. in Organic Chemistry from 
the University of Helsinki. The Academy of Fin-
land supported my graduate work for five years as 
a Research Scientist. I then held post doctoral and 
research scientist positions with Professor Gra-
ham Cooks at Purdue for three and half years, 
after which I was hired as an Assistant Professor 
in Analytical Chemistry in 1989, promoted to an 
Associate Professor in 1994 and to a Full Professor 
in Analytical and Organic Chemistry in 1999. 

Currently I teach an undergraduate organic 
chemistry lecture course and a graduate level lec-
ture course on organic mass spectrometry each 
year. I also supervise an externally funded research 
group of 2–5 undergraduate and about 18 gradu-
ate researchers. I have graduated 61 Ph.D. students 
and published more than 200 research papers in 
scientific journals.

My research focuses on fundamental studies on 
the reactivity of organic bi- and polyradicals and 
on radical damage of proteins and DNA, as well as 
on the development of mass spectrometry methods 
for the identification of drug metabolites, charac-
terization of degraded biomass with the ultimate 

goal of development of more viable biofuels, and 
characterization of crude oil and its components 
in order to facilitate its more economic use and 
to facilitate enhanced oil recovery. These research 
projects are carried out with federal and industrial 
funding and in collaboration with several compa-
nies, including Neste Oil, Conoco Phillips, Pioneer 
Oil, and AstraZeneca. I also collaborate with Pur-
due colleagues in the Departments of Biology and 
Biochemistry in the College of Science and in the 
Departments of Chemical Engineering and Mate-
rials Engineering in the College of Engineering. 

What skills and knowledge you have found 
particularly useful during your career? Can you 
suggest how we could improve our teaching of 
chemistry in Helsinki?
Basic knowledge on mathematics, physical chem-
istry, and organic synthesis, as well as an under-
standing on organic reaction mechanisms, reac-
tion kinetics, and reaction thermochemistry have 
been very useful. Experience in mass spectrometry, 
NMR spectroscopy and GC separations has also 
helped me during my career. 

I believe that chemistry graduate students 

would benefit from having more exposure to prac-
tical aspects of quantum chemical calculations and 
also to engineering style reactor design and issues 
related to mass balance. 

Are there any major differences between the 
American and Finnish or European university 
chemistry teaching?
They’re very different. Chemistry lecture courses 
at the undergraduate level are usually coupled with 
parallel laboratory experiments in the US. These 
courses also include obligatory weekly recitations 
offered by teaching assistants who also have reg-
ular office hours in case students need further 
guidance. At Purdue, we also have a special office 
(resource room) where teaching assistants help 
students in any area of chemistry throughout the 
week.

At the graduate level (MSc and Ph.D.), students 
have to take at least six courses, with three in their 
area of specialty (e.g., organic chemistry) and three 
in other fields of chemistry. In addition, students 
have to pass five of 20 monthly cumulative exams 
(usually on previously unannounced topics and 
often based on graduate level course work) during 

their first two years of study. After this, they have 
to pass an oral examination on a research proposal 
that they independently prepare on a field out-
side their own research area. Finally, they need to 
pass their final defense. We also have an obligatory 
seminar program in all areas of chemistry.

Graduate research is much more closely super-
vised here than it was when I carried out my grad-
uate research in Finland. For example, weekly 
meetings with the research supervisor is a norm.

Do you have a message to our first year 
chemistry students?
Major problems now faced by humankind, includ-
ing the quest for sustainable energy, require seri-
ous chemical breakthroughs. Hence, this is a very 
exciting time for chemists. One can clearly see the 
connection between fundamental research and 
real life problems as results obtained from funda-
mental research have an immediate impact on our 
society in various ways. ◆

Hilkka Kenttämaa 
Professor in Analytical and Organic Chemistry 

Purdue University

Interviewer Kristiina Wähälä

Professor Hilkka Kenttämaa of Purdue University is a 
recipient of the 2015 American Chemical Society’s Frank H. 
Field and Joe L. Franklin Award for Outstanding Achieve-
ment in Mass Spectrometry. She will be honored at an award 
ceremony on Tuesday, March 24, 2015, in conjunction with 
the 249th ACS National Meeting in Denver, Colorado.

Here is a recent interview with Hilkka, an 
alumna of the University of Helsinki, 
Department of Chemistry.
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Tutkimuksellinen kiinnostukseni on 
viime vuosina kohdistunut kemiallis-
ten mittausten luotettavuuden kehit-
tämiseen. Keskeisiä yhteistyökump-
paneita ovat olleet muiden maiden 
metrologialaitokset, Tarton yliopiston 
analyyttisen kemian laitos, VTT, SYKE 
ja Ilmatieteen laitos.

MIKESin ylijohtajana olin kak-
sitoista vuotta. Sitä ennen toimin 
kaksitoista vuotta Eviran kemian 
yksikönjohtajana, viisi vuotta laborato-
rionjohtajana Viljavuuspalvelussa sekä 
yksitoista vuotta VTT:llä tutkijana ja 
erikoistutkijana. Koko kemistin urani 
on ollut laboratoriotyötä sekä labora-
toriotoimintojen kehittämistä ja johta-

mista. Lisäksi olen ollut vuodesta 1985 
elintarvikekemian dosenttina Helsin-
gin ja Turun yliopistoissa. Kansainvä-
lisistä tehtävistä tärkeimpiä ovat olleet 
EU:n elintarvikealan tiedekomitean 
jäsenyys, kemian metrologian kan-
sainvälinen yhteistyö ja toimiminen 
kemian asiantuntijana EU:n kehitys-
hankkeissa.

Viimeiset 20 vuotta olen toiminut 
johtajana ja erilaisissa hallinnollisissa 
tehtävissä, mutta siitä huolimatta urani 
on edennyt kemia edellä. Olen johta-
nut asiantuntijaorganisaatioita, kemis-
tejä ja fyysikoita. Luonnontieteellinen 
koulutus on auttanut ymmärtämään 
tutkimustyön luonnetta – minkälaista 
joustavuutta, vapautta ja tilaa menes-
tyksellinen tutkimus edellyttää.

Mitä tietoja ja taitoja kemian-
koulutuksestani olen erityisesti 
tarvinnut urallani?
Syvällisestä kemian osaamisesta on 
ollut erittäin suuri hyöty urallani. 
Monipuolinen kemian osaaminen on 
kehittänyt analyyttistä ajatteluani sekä 
vuorovaikutusten ja erilaisen riippu-
vuuksien ymmärtämistä.

Erityisen merkittävinä ovat kemian 
opiskelusta jääneet mieleeni jaksolli-
sen järjestelmän eli alkuaineiden omi-

naisuuksien sekä hiilen orbitaaliteo-
rian oivaltaminen. Stereokemian laajat 
opinnot ovat olleet myös johtamisessa 
käyttökelpoisia. Stereokemia on opet-
tanut ymmärtämään, että sama asia 
näyttää eri suunnasta erilaiselta, ei 
ole yhtä totuutta. Yksityiskohdat ovat 
unohtuneet, mutta kokonaisuuksien 
hahmottaminen on säilynyt. Labora-
toriotyöt olivat opintojen suola ja opet-
tivat kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä. 
Työt opettivat iloitsemaan pienistä saa-
vutuksista. Laboratoriotöiden ymmär-
täminen on ollut tärkeä perusta tutki-
mussuunnitelmien valmisteluissa.

Mitä osaamista olisi hyvä lisätä 
kemian opetukseen?
Mittaustieteen asiantuntijana toivoi-
sin kemian metrologian opetusta Suo-
meen. Erityisesti analyyttinen kemia 
on mittaustiedettä, ja käytännön ana-
lyytikon tärkeintä osaamista ovat 
tulosten käyttökelpoisuuden ja luo-
tettavuuden ymmärtäminen. Päätök-
senteossa tarvitaan entistä enemmän 
ymmärrystä tulosten laadusta, kun 
automaattinen mittaaminen ja moni-
torointi lisääntyvät ja tuottavat lukuja 
lukujen perään. Suosittelen metrologi-
aan liittyviä opintoja Tarton yliopiston 
analyyttisen kemian laitoksella profes-
sori Ivo Leiton johdolla.

Kemistin työhön liittyy tehtävästä 
riippumatta aina tiimityötä, johtamista 
ja verkostoissa työskentelyä. Tämän 
takia työelämään liittyviä valmiuksia 
tulisi jokaisen kemian opiskelijan opis-
kella. Johtamiseen liittyviä opintoja 
olen suorittanut varsin paljon.

Kemia on kansainvälinen tiede, 
joten jokaisen opintoihin tulee sisältyä 
kansainvälisiä opintoja ja yhteistyötä. 
Kansainvälinen yhteistyö on luonnon-
tieteellisen tutkimuksen peruslähtö-
kohta. Itse olen kokenut suurimpana 
puutteena sen, että en ollut opiskeluai-
kana kansainvälisessä vaihdossa.

Mitä haluaisit sanoa ensimmäisen 
vuoden kemian opiskelijalle?
Olen aina mennyt kaikkialle kemia 
edellä, ja kemia oli ainoa kouluaine, 
jossa menestyin. Kemia on oivalta-
mista, ei ulkoa opettelua. Kemia muut-
tuu sitä helpommaksi ja hauskemmaksi 

mitä syvällisemmin sitä osaa.
Kemia sopii taustaksi monenlaiselle 

uralle. Kemian opiskelu kehittää val-
miuksia ymmärtää vuorovaikutuksia 
ja asioiden riippuvuuksia. Itse opiske-
lin hyvin pitkälle kemiaa, mutta urani 
olen tehnyt laboratorion johtajana. 
Minulla on useita pitkälle kemiaa opis-
kelleita ystäviä, jotka ovat menestyneet 
muilla foorumeilla.

Kemia on keskellä elämää, ja kemian 
opiskelu voi johtaa myös menestyvälle 
kemistin uralle. Syvällinen kemian 
osaaminen avaa tien kansainväliseen 
uramenestykseen.

Mukavimmat muistoni liittyvät ste-
reokemian opiskeluun ja molekyy-
lirakenteiden mallintamiseen. Tein 
väitöskirjaa mansikan ja mustikan 
aromiaineista aikana, jolloin ei tieto-
konemallinnuksesta ollut tietoakaan. 
Mallinnukseen käytinkin punaviini-
pullon korkkeja ja nuppineuloja. Niillä 
sain aikaiseksi upeita aromiaineiden 
kolmiulotteisia rakenteita, ja mielen-
kiintoni kemiaan kasvoi entisestään. 
Samalla opimme vaimoni kanssa mais-
telemaan hyviä punaviinejä. Kemial-
listen yhdisteiden rakenteiden piirtä-
mistä olen jatkanut kemiaa opiskelevan 
miniäni kanssa. Kilpailemme siitä, 
kumpi osaa piirtää useampia ja moni-
mutkaisempia kemiallisia rakenteita. 
Hänellä on tietokonemallinnuksen 
osaaminen apunaan. ◆

Kuka olen, mitä teen?
Olen maalaistalon poika Keski-Suo-
mesta, ja olen opiskellut kemiaa Jyväs-
kylän, Helsingin ja Turun yliopistoissa. 
Helsingin yliopistosta valmistuin filo-
sofian lisensiaatiksi orgaanisesta kemi-
asta vuonna 1980, ja väittelin tohtoriksi 
Turun yliopistossa elintarvikeanalytii-
kasta 1983.

Vuoden 2014 lopussa jäin eläkkeelle 
Mittatekniikan Keskuksen (MIKES) 
ylijohtajan tehtävästä. MIKES on kan-
sallinen mittaustieteen eli metro-

logian tutkimuslaitos ja testaus- ja 
kalibrointilaboratorioiden akkreditoin-
tielin. MIKESin tutkimusalueena ovat 
uusien fysikaalisten mittausmenetel-
mien kehittäminen ja mittauslaittei-
den luotettavuuden parantaminen. 
MIKESin toiminta on erittäin kan-
sainvälistä ja kaikki tutkimushank-
keet ovat kansainvälisiä yhteistyö-
hankkeita. MIKESissä tehtävänäni on 
ollut tutkimuslaitoksen johtaminen, 
tutkimustoiminnan kehittäminen ja 
yhteistyöverkostojen rakentaminen. 

Timo Hirvi 
Kemia edellä 
metrologiaan

"Kemia muuttuu sitä 
helpommaksi ja hauskem-
maksi mitä syvällisemmin 
sitä osaa."

Haastattelija Kristiina Wähälä 
Valokuva Veikko Somerpuro

Timo Hirven vihje kemian ensimmäisen vuoden opiskelijalle: 
kemia muuttuu sitä helpommaksi ja hauskemmaksi mitä 
syvällisemmin sitä osaa. Kemian koulutus on ollut Hirven 

vankka perusta erilaisissa johtotehtävissä. Suomesta kuitenkin puut-
tuu kemian metrologian oppiaine.

kemiauutiset  201522  
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Saavuin Helsingin yliopiston kemian laitok-
sen luentosaliin ensimmäisen kerran syksyllä 
2002. Toistaiseksi viimeisen kerran tavarani 

pakkasin samassa osoitteessa kesän 2013 kynnyk-
sellä. Nyt ajatellen yksitoista vuotta Kumpulassa 
hujahti hetkessä. Mutta paljonhan tuona aikana 
ehti sattua ja tapahtua. Konkreettisesti mukaan 
tarttui muutama oppikirja ja kandin, maisterin ja 
tohtorin paperit. Onneksi mukaan tarttui muuta-
kin, kuten hyviä ystäviä, ikimuistoisia hetkiä labo-
ratoriossa, mainio alku uralle ja hirmuinen määrä 
tietoa.

Ensimmäisten viikkojen aikana kemian laitok-
sella huomasin, että monet olivat tulleet opiskele-
maan suoraan lukiosta ja osa haaveili jatkavansa 
mahdollisimman pian lääketieteelliseen tiedekun-
taan. Minä olin lukion jälkeen suorittanut ase-
palveluksen ilmavoimien lentäjäkoulutuksessa ja 
tylsistynyt vuoden ammattikorkeakoulussa ympä-
ristötekniikan opintojen parissa. Oikeastaan olin 
edelleen viettämässä vain välivuotta ilmavoimista. 
Välivuosi venähti kuitenkin aina vain useammaksi 
ja useammaksi välivuodeksi, ja jossain vaiheessa 
huomasin, että välivuosia oli jo liikaa ja ikäkin 
alkoi painaa, joten hävittäjälentäjän ura sai väis-
tyä kemistin uran tieltä. Ainakaan vielä en ole tätä 
päätöstä katunut. Tilanne voi olla toinen sitten, 

kun lentäjänä työskentelevät kaverit jäävät eläk-
keelle ja itsellä on vielä ainakin 20 vuotta työuraa 
jäljellä.

Tohtorina Neste Oilissa uusiatuotteita 
kehittämässä
Nykyisin työskentelen Neste Oilissa tuotetutki-
jana. Vastuualueenani on uusien tuotteiden kehit-
täminen ja nykyisten liuotintuotteiden ominai-
suuksien kartoittaminen. Kemian opinnot antavat 
työhön erittäin hyvän pohjan, ja ilman perus-
tietoja olisin aika hukassa. Kuitenkin työ itses-
sään opettaa jatkuvasti hirmuisen määrän uusia 
asioita, kuten asia varmasti on monessa muussakin 
työssä. Kemian opinnoissa mielestäni parasta on 
se, kuinka hyvät mahdollisuudet se antaa työsken-
nellä lähes missä tahansa. Omat opiskelukaverit-
kin ovat päätyneet mitä moninaisimmille aloille, 
kaikki kemian koulutuksella.

Minulle oli myös tärkeää saada itse valita mie-
luisat sivuaineet. Opiskelin kemian lisäksi ympä-
ristöbiologiaa, ympäristökemiaa ja -fysiikkaa ja 
ympäristöekonomiaa. Sen lisäksi, että valitsemani 
sivuaineet piristivät perusopintoja erilaisuudel-
laan, uskon niidenkin antaneen minulle hyvän ja 
hieman yleisestä osaamisesta poikkeavan pohjan 
työuralle. Minulla on ollut aina ajatuksena, että jos 

Maija Hakola
Hävittäjälentäjästä 
kemistiksi

Maija Hakola kehitti väitöskirjassaan 
"Catalytic Pretreatment and Microwave 
Assisted Hydrolysis of Lignocellulosic 
Raw Materials" kaksi esikäsittelymenetel-
mää, katalyyttisen ja alkalisen hapetuk-
sen, joilla saadaan hiilihydraatit erotettua 
ligniinistä selektiivisesti ja tehokkaasti. 
Molemmat esikäsittelymenetelmät sovel-
tuvat hyvin erilaisille lignoselluloosama-
teriaaleille hyödynnettäessä niitä kemi-
kaalien ja nestemäisten polttoaineiden 
raaka-aineena. Hakola valmistui kemian 
tohtoriksi tammikuussa 2014 professori 
Timo Revon CatLab-ryhmästä.

opiskelee asioita, jotka itseä kiinnostavat, saa ehkä 
helpommin työnkin, joka itseä kiinnostaa.

Ikimuistoisimmat hetket kemian laitoksella 
olen kokenut ehdottomasti kemian opiskelijoiden 
ensimmäisiä laboratoriotöitä ohjatessani. Uusien 
opiskelijoiden kanssa aina sattuu ja tapahtuu. 
Samalla oli myös mukava tutustua uusiin ihmisiin 
ja toivottavasti onnistuin edes hieman tukemaan 
heitä opintojen alkumetreillä. Joihinkin opiske-
lijoihin, joiden ensimmäisiä laboratoriotöitä olin 
ohjannut, törmäsin heidän opintojensa myöhem-
mässä vaiheessa kandin tai gradun kokeellisen 
työn merkeissä. Oli hienoa huomata, kuinka paljon 
ihmiset oppivat muutamassa vuodessa ja kuinka 
paljon he voivat edelleen oppia uusia asioita muu-
taman viikon tai kuukauden laboratoriotyöskente-
lyn aikana. Omaa oppimista voi joskus olla vaikea 
huomata, mutta muiden oppimisen näkee helpom-
min.

Vesi vapaa-ajan elementti
Vaikka olenkin aina pitänyt kemiasta, vapaa-ai-
kani olen halunnut viettää täysin muiden asioi-
den parissa. Vesi on minulle tärkeä elementti. Lap-
sena ja teini-ikäisenä harrastin kilpauintia ja siitä 
luontevana jatkona toimin myöhemmin uima-
opettajana, kilpauintivalmentajana ja opiskelui-

den aikana kesäisin ran-
tapelastajana ja talvisin 
uinninvalvojana uima-
hallissa. Lisäksi olen har-
rastanut laitesukellusta 
ja vapaasukellusta. Kai-
kesta tästä johtuen pää-
sin vuonna 2007 Suomen 
uimaopetus- ja hengenpe-
lastusliiton hengenpelas-
tussektorin kouluttajaksi 
ja tätä työtä jatkan edel-
leen. Vastapainona tutkijan 
työlle on mukava viettää muutamia viikonloppuja 
vuodessa kouluttaen uusia hengenpelastajia. 

Uusille kemian opiskelijoille haluaisin sanoa
Uusille kemian opiskelijoille haluaisin sanoa, että 
mikään opinnoissa ei ole mahdotonta! Välillä töitä 
täytyy tehdä hieman enemmän ja välillä voi päästä 
vähemmällä, mutta kaikesta selviää. Puurtaminen 
palkitaan sitten myöhemmin erittäin kiinnosta-
villa ja monipuolisilla työmahdollisuuksilla. ◆

Maija Hakola 
Neste Oil

Valokuva Marko Perälä
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Valmistuin Helsingin yliopiston 
orgaanisen kemian laborato-
riosta 1990. Innostus kemiaan 

ja luonnontieteisiin syntyi kuitenkin 
jo alta 10-vuotiaana, kun tein kokeita 
joululahjaksi saadulla kemian sar-
jalla. Taisi tuolloin syntyä myös tuhti 
annos "tervaa", joka yllättäen sinkou-
tui lämmitettäessä koeputkesta huo-
neeni kattoon. Tuo "terva" taisi jät-
tää ikuiset jälkensä huoneen kattoon. 
Luonnontieteet ja erityisesti kemia ovat 
oiva yhdistelmä kokeellista ilmiöiden 
todentamista ja loogista ajattelua kuten 
reaktiomekanismien ymmärtämistä, ja 
luulen tämän luoneen minulle hyvän 
pohjan opiskelun jälkeiseen elämään ja 
uraan.

Työura alkoi jo opiskelijana Fermionin 
tutkimus- ja kehityskemistinä
Siirryin jo hieman ennen valmistu-
mistani töihin tutkimus- ja kehitys-
kemistiksi Orion-yhtymä Oy Fermio-

nille. Työskennellessäni Orionilla sain 
toden teolla hyödyntää kaikkea syn-
teettisen kemian osaamistani, ja yksi 
mieleenpainuvin tehtäväni oli sydä-
men vajaatoimintalääkeaihion nimeltä 
Simdax(R) vieminen laboratoriomit-
takaavasta tehdasmittakaavaan. Oli 
osin myös kantapään kautta opittava, 
etteivät kaikki reaktiot suinkaan etene 
samalla tavalla laboratoriossa kuin 
satojen tai tuhansien litrojen tehdas-
mittakaavassa. Sain myös siirtäessäni 
erästä reaktiota tehtaalle jälleen aikai-
seksi aikamoisen määrän Ekokemille 
toimitettavaa "tervaa" – onneksi tällä 
kertaa ei kuitenkaan mitään lentänyt 
hallin kattoon. No, loppujen lopuksi 
saimme lääkeaineen synteesin kaikella 
kunnialla validoiduksi toimivaksi tuo-
tantoprosessiksi, ja on mukavaa, että 
ko. sydämen vajaatoimintalääke on 
edelleen Orionin tuotelistoilla ja aut-
taa sydämen vajaatoiminnasta kärsiviä 
ihmisiä heidän hoidossaan.

Immateriaalioikeuksien maailmaan
Jo Orionilla tutustuin minulle aivan 
uuteen immateriaalioikeuksien maa-
ilmaan, jossa kemian osaaminen on 
ollut yksi peruskivi. Siirryin Orio-
nilta Cultorille hoitamaan patentoin-
tiasioita. Immateriaalialueen opiskelu 
työn ohessa ja syventyminen keksintöi-
hin, tavaramerkkeihin, domain-nimiin 
ja muihin immateriaalioikeuksiin avasi 
aivan uuden ulottuvuuden kemiaan. 
Siirryin Cultorilta vetämään Kemiran 
IPR-tiimiä, ja nykyisin toimin UPM:llä 
IPR-johtajana. Haluaisinkin kannustaa 
kaikkia immateriaalioikeuksista kiin-
nostuneita hankkimaan opintoja myös 
tältä alueelta. Hyviä kursseja ja mah-
dollisuuksia syventäviin tai jatko-opin-
toihin antaa esimerkiksi IPR Univer-
sity Center. IPR on ollut kasvava alue 
ja alaa kalvaa sekä Suomessa että koko 
Euroopassa jatkuva pula osaavista 
ammattilaisista. ◆

Haastattelija Kristiina Wähälä

Mika Timmerbacka 
UPM:n henkisestä 
omaisuudesta 
vastaava johtaja 

Marraskuussa 2012 Veli-Matti 
Vesterinen väitteli tohto-
riksi Helsingin yliopiston 

kemian opettajankoulutusyksikössä 
aiheenaan "Luonnontieteen luonne 
kemian opetuksessa: Kemian opetta-
jankoulutuskurssin kehittäminen".

"Tällä hetkellä toimin luonnontie-
teiden opetuksen yliopistonlehtorina 
Tukholman yliopistossa", hän kertoo.

Kemia ja muut luonnontieteet näyt-
televät keskeistä roolia kestävämmän 
tulevaisuuden luomisessa. Veli-Matti 
Vesterisen mukaan tiedekasvatuksen 
yksi tavoite on huolehtia, että tulevai-
suuden asiantuntijoilla ja kansalai-
silla on valmiuksia kestävämmän ja 
oikeudenmukaisemman tulevaisuuden 
rakentamiseen. Opettajankouluttajana 
ja tutkijana Vesterinen haluaakin edis-
tää entistä innostavampaa ja osallista-
vampaa tiedekasvatusta.

Jatko-opintojen jälkeen Ruotsiin
Vesterinen oli opiskellut kemian opet-
tajankoulutusyksikössä ensin maiste-
riksi ja työskenteli ennen jatko-opinto-
jaan bisnespuolella.

"Viihdyin työssäni, mutta koen kui-
tenkin, että löysin oman alani kemian 
opetuksen tutkimuksesta ja opettajan-
koulutuksesta."

Nykyisessä työssään Ruotsissa Ves-

terinen kertoo viihtyneensä hyvin. 
Opetus- ja tutkimuskulttuuri on hänen 
mukaansa varsin samanlainen kuin 
Suomessa, mutta erojakin löytyy. Esi-
merkiksi luonnontieteiden opetuksen 
tutkimuksessa ruotsalaiset painotta-
vat enemmän opetuskulttuurin tutki-
musta. Suomessa tutkimus keskittyy 
taas käsitteellisen tiedon omaksumi-
seen sekä opetuksen ja opettajankou-
lutuksen tutkimuspohjaiseen kehittä-
miseen.

Opetuksen tutkimus on tyypillisesti 
monitieteistä ja hyötyy erilaisista näkö-
kulmista. Uusia näkökulmia ja yhteis-
työkumppaneita kannattaa etsiä aktii-
visesti. Väitöksensä jälkeen Veli-Matti 
Vesterinen on toiminut post doc -tutki-
jana sekä Uumajan tiedeopetuksen tut-
kimusryhmässä että Aalto-yliopiston 
muotoilun laitoksella.

"Nykyisessä tutkimushankkees-
sani teen yhteistyötä myös innovatii-
visten peruskoulun ja lukion opettajien 
kanssa. Tutkimuskohteenani on ope-
tuskulttuurin muutos sekä opetuksen 
suunnittelun rooli tässä muutoksessa", 
tarkentaa Vesterinen nykyistä työnku-
vaansa.

Tutkimusryhmävierailut sekä yhteis-
työ eri taustoista lähtevien tutkijoiden 
ja opettajien kanssa ovat kasvattaneet 
häntä sekä tutkijana että opettajana.

Akateeminen koti kemian laitoksella
Vesterinen kertoo, että kemian opet-
tajankoulutusyksikkö on yhä hänelle 
akateeminen koti. Kemian opetuksen 
professori Maija Akselan tutkimus-
ryhmä on kansainvälisen tason edel-
läkävijä kehittämistutkimuksessa ja 
yhteiskunnallisessa vuorovaikutuk-
sessa.

"Jatko-opintojen aikana sain olla 
mukana kehittämässä ja toteuttamassa 
sekä uudenlaista opettajankoulutusta 
että monenlaisia tiedeviestinnän hank-
keita", Vesterinen sanoo.

Hän sanoo, että monipuolista koke-
musta ja kehittämistutkimusosaamista 
on arvostettu myös uusissa työtehtä-
vissä.

Akateemiselle uralle tutkimus- ja 
opetustyön parissa mukavaa vastapai-
noa tuo Vesterisen musiikkiharras-
tus. Tukholman laaja keikkatarjonta 
ilahduttaa musiikinharrastajaa, mutta 
konserteissa käynnin ohella Vesterinen 
esiintyy myös itse.

"Muutama vuosi sitten vaimoni 
voitti arpajaisissa ukulelen ja antoi sen 
minulle syntymäpäivälahjaksi. Pieni 
soitin vei sydämeni. Nykyään soitan ja 
laulan ukulele-bändissä, jonka kanssa 
treenaamme ja keikkailemme epäsään-
nöllisen säännöllisesti." ◆

Veli-Matti 
Vesterinen
Innostavaa ja 
osallistavaa 
tiedekasvatusta

Nykyinen työ
Senior lecturer, Department of Mathematics 
and Science Education, Stockholm University

Veli-Matti Vesterisen sähköposti: 
veli-matti.vesterinen@mnd.su.se

Teksti Sonja Martikainen

Mika Timmerbacka 
UPM
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Tuomas Lukka väitteli tohtoriksi Helsingin 
yliopistosta fysikaalisesta kemiasta 20-vuo-
tiaana vuonna 1995, ollen itsenäisen Suomen 
nuorin tohtori.

Hän työskenteli tutkijana Harvardissa, 
Jyväskylän yliopistossa ja Teknillisessä 
korkeakoulussa, mutta jätti akateemi-

sen uran ja perusti ystäviensä kanssa koneop-
pimista ja robotiikkaa yhdistelevän Zenrobo-
tics-yrityksen, jossa työskentelee edelleen.

— Minut päästettiin matikassa etenemään 
omaa tahtia seiskaluokalla. Noihin aikoihin 
opin myös lukemaan ja sisäistämään kirjat sille 
tasolle, että pystyn käsittelemään asiaa tentissä 
ja kaikkialla muuallakin ilman, että se unohtuu, 
Tuomas Lukka muistelee.

Hänen mukaansa lukutekniikka ei vaadi yli-
voimaisia aivoja, vaan keskittymistä ja aitoa 
kiinnostusta asiaa kohtaan. Taitonsa avulla 
Lukka hyppäsi lukion toisen luokan yli ja pääsi 
aloittamaan Helsingin yliopistossa kemian opin-
not jo 17-vuotiaana.

Tuomas Lukka
Tohtoriksi vain 

parikymppisenä 

Teksti Tiia-Maria Taponen Valokuva Jenni Gästgivar

— Mietin ensin matematiikkaa ja 
fysiikkaakin, mutta kemiassa on tar-
peeksi haastetta ja teollisuusaspekti, 
hän avaa valintaansa.

Fuksivuotena tuttu yliopiston opet-
taja suositteli Lukalle kvanttikemian 
kurssia, josta hän myöhemmin kirjoitti 
myös väitöskirjansa.

— Se oli yksi harvoista asioista, joita 
en oppinut lukemalla. Mutta loppujen 
lopuksi se on ihmisten luomaa teoriaa, 
eli ei kauhean monimutkaista. Kvant-
timekaniikassa on paljon uusia käsit-
teitä, joita vaan laitetaan yhteen ja 
oikeastaan se on aika yksinkertaista. 
Kiinnostusta tarvitaan, ilman sitä ei 
pääse mihinkään.

Aloitettava ajoissa
Suomalaisten pitäisi Lukan mukaan 
tomuttaa pölyyntyneitä käsityksiään 
lasten harrastustoiminnasta. Hän ker-
too aloittaneensa koodausharrastuksen 
jo ala-asteella, muiden potkiessa palloa 
tai soittaessa pianoa.

— Missä vaan, mitä tekee murro-
siän aikana, voi tulla tosi hyväksi. Koo-
daamiseen törmätään 
monesti vasta yliopis-
tossa ja se on vähän 
myöhään. Se on taito-
laji siinä kuin viulun-
soittokin. On harjoitel-
tava paljon tullakseen 
mestariksi.

Lukalla ei missään 
vaiheessa ollut tavoit-
teena valmistua tohtoriksi nuorena, 
vaan kaikki kävi itsestään.

— Vaikka valmistuinkin tohtoriksi 
kolmessa vuodessa, oli minulla myös 
sosiaalista elämää ja musiikkiharras-
tus. Ison osan väitöskirjastani tein 
kommuunissa Sysmässä, se oli hauskaa 
aikaa. Meitä oli siellä parhaimmillaan 
parikymmentä, hän muistelee.

Julkisuus yllätti
Väiteltyään tohtoriksi 20-vuotiaana, 
huomasi Lukka yllättäen päätyneensä 
liian kirkkaaseen valokeilaan. Toimit-
tajat soittelivat ja ihmiset tunnistivat 
kadulla ja lenkkipolulla.

— Se oli aika hämmentävää. Olin 
vain tehnyt mielenkiintoisia asioita 

joiden tekemisestä olin saanut kik-
sejä ja yhtäkkiä sellainen detalji kuin 
minun ikäni oli yhtäkkiä niin kiinnos-
tavaa. En ollut tähdännyt julkisuuteen 
ja kaikkein hankalinta oli, että yksityi-
syys katosi.

Pian valmistumisensa jälkeen 
Lukka aloitti tutkijana Harvard Society 
of Fellows  -ryhmässä Harvardin yli-
opistossa.

— Siellä syötiin päivällistä 
Nobel-voittajien kanssa. Seura oli aika-
moista ja keskustelut mielenkiintoisia. 
Nuori ikäni ei aiheuttanut ongelmia. 
En ollut parikymppisenä yhtä kypsä 
kuin myöhemmin väittelevät, se on 
selvä, mutta ne asiat eivät vaikuttaneet 
uskottavuuteeni. Se oli sellaista nor-
maalia ihmisenä kasvamista.

Oma yritys
Kolmen vuoden pestin päätyttyä hän 
palasi takaisin Suomeen ja aloitti tut-
kijana Jyväskylän yliopistossa. Muu-
taman vuoden kuluttua hän huomasi, 
että yritysmaailma viehätti akatee-
mista elämää enemmän ja vuonna 2004 

hän aloitti Hybrid 
Graphics  -nimisessä fir-
massa, joka teki mobii-
ligrafiikkaohjelmistoja 
ja -konsultointia.

— Se oli Suomen ske-
nessä tärkeä firma ja 
sen jäljiltä on syntynyt 
monta startupia. Ennen 
sitä en minäkään tiennyt 

miten perustaa firma.
Vuonna 2007 hän perusti kahden 

ystävänsä kanssa Zenrobotics (ent. 
Zendroid)  -yrityksen. Lukka kertoo 
kaverusten pohtineen alaa, jonka puit-
teissa he pääsisivät kehittämään robo-
tiikkaa.

— Aloitimme sillä ajatuksella, että 
tehdään jotakin siistiä roboteilla. Pää-
dyimme jätealaan, jossa ei tarvitse 
tehdä ihan täydellistä. 99 prosenttia on 
siellä loistavaa, mutta autotehtaassa se 
ei riitä.

Nyt seitsemän vuotta myöhemmin 
on Zenroboticsin kehittelemästä jät-
teenlajittelijasta ulkona jo toinen ver-
sio.

— Olen todella innoissani siitä. 

Robotti lajittelee päivittäin tonneittain 
rakennusjätettä, eli mitä vaan, mitä 
raksalla tyypit heittää konttiin. Sisältö 
kipataan liukuhihnalle ja robotti lajit-
telee tuotteet sekamelskasta. Se, että 
robotit diilaavat todella sotkuisen ja 
epämääräisen maailman kanssa ja pys-
tyvät tekemään siinä jotain järkevää, 
on huippurobotiikkaa.

Tunteet peliin
Tämä on kuitenkin vasta alkua ja 
Lukka muistuttaa, että paljon on otet-
tava vielä askeleita, ennen kuin robotit 
saadaan ymmärtämään maailmaa liu-
kuhihnan ulkopuolella.

— Haaveita minulla on vaikka 
kuinka, mutta oma tavoitteeni on 
kehittää robottihovimestari, Lukka 
naurahtaa.

Hän huomauttaa, että toimiakseen 
kunnolla on robottihovimestarilla 
oltava tunteet, sillä ne ovat olennainen 
osa ihmisenkin kognitiota.

— Frustraatio ajaa meidät muu-
tokseen, kohti rajumpaa menetelmää. 
Myös ilo uuden löytämisestä on tärkeä, 
sillä se on itselle annettua positiivista 
palautetta. Jos sitä ei olisi, ei koskaan 
tekisi mitään uutta. Samoin tarvi-
taan kiinnostuksen kohteita, eli asioita 
joista saa kiksejä.

Hän muistuttaa, että vaikka robo-
teille onnistuttaisiinkin kehittämään 
tunteet, ei niistä silti tule ihmisiä, sillä 
painimme eri ongelmien kanssa.

— Robottien ongelma on se, että ne 
eivät yksinkertaisesti tajua. Ihmisten 
ongelma on se, että maailma ei näytä 
siltä, miltä haluaisimme sen näyttävän, 
hän summaa.

Zenroboticsin johtavan tiedemie-
hen työ on Lukan mukaan "softan pyö-
rittelyä" ja matkustelua konferens-
seissa ympäri maailman. Ahkeruus ja 
kiinnostus aihetta kohtaan on tuonut 
seiskaluokkalaisen laskijaneron juuri 
sinne, minne hän on halunnutkin.

— Jos joku olisi näyttänyt minulle 
teini-ikäisenä videoklipin siitä, mitä 
tulen tekemään isona, olisi reak-
tioni varmaan ollut hyppy ilmaan ja 
"Oujea!", Lukka nauraa. ◆

Iltalehti 3.1.2015.

"Mietin ensin 
matematiikkaa ja 
fysiikkaakin, mutta 
kemiassa on tar-
peeksi haastetta ja 
teollisuusaspekti."
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Kai-Erik ’Kape’ Elers on epäorgaanisen 
kemian laboratorion ALD-tutkimusryh-
män ensimmäinen ja ainoa Vuorikadulla 

valmistunut maisteri. Sittemmin hän työskenteli 
pitkään ALD:n parissa niin Suomessa kuin Yhdys-
valloissa, kunnes päätyi kaupallisempiin tehtäviin 
VTT:lle. Vaativan työn ohessa syntyi väitöskirja-
kin.

Valmistuttuaan 1994 FM:ksi Kape pääsi proses-
si-insinöörin tehtäviin Planar Systemsin elektrolu-
minesenssinäyttötehtaalle Espoon Olarinluomaan. 
Tässä tehtävässä hän tutustui ALD:n teollisen mit-
takaavan hyödyntämiseen. Vuonna 1996 hänelle 
tarjottiin mahdollisuutta lähteä viemään suoma-
laista ALD-osaamista yrityksen Amerikan teh-
taalle Beavertoniin, Oregoniin.

Amerikassa vierähti kaksi vuotta. Sieltä palat-
tuaan 1998 Kape etsi uusia haasteita Neste Oy:n 
omistamasta Mikrokemiasta, joka oli aikanaan 
maailman ensimmäinen ALD-laitteiden valmis-
taja. Heti kohta tuon jälkeen Mikrokemian omis-
tajaksi vaihtui hollantilainen ASM International, 
joka osti itselleen Suomesta vankan ALD-osaa-
mispohjan nähtyään menetelmälle tärkeän roolin 
tulevaisuuden mikroelektroniikan valmistuksessa. 
Tämä avasi myös Kapelle uusia mahdollisuuksia, ja 
pian hän huomasikin pakkaavansa perheensä seu-
raavalle Amerikan komennukselle, ensin takaisin 
Oregoniin Hillsboroon Intellin tehtaille tukemaan 
ALD:n käyttöönottoa tuotantoon pariksi vuo-
deksi ja sitten Phoenixiin Arizonaan ASM Ame-
rican tehtaalle. Phoenixissä hän työskenteli plas-
ma-avusteisten ALD-prosessien kehitystehtävissä. 
Tämä Amerikan turnee venyi viiden vuoden mit-
taiseksi. 

Amerikan komennuksen aikana Suomessa ehti 
tapahtua paljon: ASM siirsi laitevalmistuksen 
Yhdysvaltoihin ja vähensi tämän myötä väkeään, 
mutta osa poislähteneistä perusti uuden ALD-lait-
teistoyrityksen, Picosun Oy:n, jonka palveluk-
sessa Kape toimi Suomeen palattuaan pari vuotta 
asiakkaiden teknisen tuen päällikkönä. Työ oli 

hyvin myyntipainotteista ja ison siivun ajasta vei 
jälleenmyyntiverkoston rakentaminen ja tukemi-
nen. Samalla hän viimeisteli ALD-alan väitöskir-
jansa. Viimeisin työpaikanvaihdos tapahtui Ota-
niemen Micronova-rakennuksen sisällä Picosunin 
toimistosta VTT:n puolelle vuonna 2009. Nykyi-
sessä tehtävässään Kape toimii asiakaspäällikkönä 
mikroelektroniikan ja MEMS-teknologian parissa. 
Työtehtävät käsittävät valtaosin tutkimusprojek-
tien ja immateriaalisten oikeuksien myyntiä yri-
tyksille ympäri maailmaa.

Katsoessaan uraansa taaksepäin Kape näkee 
HY:n ja kemian laitoksen antaneen hänelle hyvät 
lähtökohdat työelämään. 

Jos saisit nyt suunnitella opintosi uudestaan, 
mitä tekisit toisin?

"Tuskin muuttaisin kovin paljoa mitään. Otin 
aika paljon fysiikan opintoja, jotka täydensivät 
hyvin epäorgaanisen kemian suuntautumista." 

Millaisia terveisiä haluaisit antaa nykyopiskeli-
joille?

"Kannattaa panostaa perusopintoihin ja perus-
teiden syvälliseen ymmärtämiseen. Se on kan-
tava voima työelämässä ja perusta uusien asioiden 
oppimiselle. Opiskelu kun ei suinkaan pääty opin-
tojen päättyessä vaan on työelämän kestävä pro-
sessi. Työelämässä joutuu jatkuvasti omaksumaan 
uusia asioita kiihtyvällä tahdilla, ja kaikkia asioita 
ei voi, eikä tulisikaan opiskella yliopistolla. Tsemp-
piä opintoihin unohtamatta kuitenkaan hauskan-
pitoa." ◆

Kai-Erik Elers
Vuorikadulta Amerikkaan
ja takaisin, pariin kertaan
Haastattelija Mikko Ritala

Tervehdys täältä sateen, teen, 
kylmien talojen ja huonon 
ruuan maasta! Englanti – ihana 

maa tehdä väitöskirjaa.
Olen tällä hetkellä toisen vuoden 

orgaanisen kemian jatko-opiskelija 
Oxfordissa, eli jo melko vanha opiske-
lija ainakin brittien standardeilla ikäni 
ja jatko-opiskeluvuosieni perusteella. 
Tällä tosiaan väitöskirjan tekeminen 
kestää vain noin kolme vuotta riippu-
matta siitä, kuinka monta julkaisua 
siinä ajassa ehtii tekemään.

Paikkana Oxford on mielettömän 
hieno kaupunki kaikin puolin. Kan-
sainvälinen ilmapiiri, college-kult-
tuuri, kaupungin Harry Pottereista-
kin tuttu arkkitehtuuri sekä yliopiston 
pitkä historia ovat asioita, jotka teke-
vät paikasta erityisen. Ystäväni on asu-
nut samassa huoneessa, jossa Tolkien 
asui. Itsenäisyyspäivän vastaanotto 
suomalaisten kesken vietettiin Albert 
Einsteinin entisessä työhuoneessa, 
ja pubissa, jossa Bill Clinton poltteli 
opiskeluaikoinaan jotain muuta kuin 
tupakkaa ("I didn’t inhale and never 
tried it again"), on tullut juotua yhdet 
jos toisetkin oluet. Tässä vain mur-
to-osa asioista, joiden takia suosittelen 
tätä kaupunkia kaikille.

Oxford ja Cambridge ovat tunnet-
tuja englantilaisia yliopistoja, joissa 
pidetään vahvasti kiinni college-kult-
tuurista. Collegen suomalaiseksi vas-
tineeksi voisi sanoa osakuntia, mutta 
colleget ovat huomattavasti enemmän 
kiinteänä osana yliopistoa. Jokainen 
opiskelija ja professori kuuluu colle-
geen, ja lähes kaikki opetus on järjes-
tetty oman collegen puolesta. Asu-
minen, ruokailut, urheilu ja tietysti 
opiskelijoiden omat kekkerit ovat myös 
oman collegen järjestämiä. Ja kekke-
reitä riittää. Jatko-opiskeluiden aloit-
taminen tuntui melkein omalta fuk-

sivuodelta Helsingissä, kun kaikki 
fukseista jatko-opiskelijoihin aloittavat 
syksyllä samaan aikaan opinnot. No, 
ainakin voin sanoa, että uusia ystäviä 
on löytynyt ympäri maailmaa.

Kyllä täällä töitäkin tehdään. Työ-
päivän pituus on useimmiten kysytty 
kysymys jatko-opiskeluista Oxfordissa, 
ja kyllä se päivä pidempi on kuin Suo-
messa. Tavallinen työpäivä meidän lai-

toksella on yhdeksästä kuuteen. Tämä 
tosin vaihtelee eri ryhmien välillä, ja 
esimerkiksi meidän ryhmässä päivät 
venähtävät usein pidemmiksi. Aina-
kaan orgaanisessa kemiassa tämä ei 
kansainvälisesti ole poikkeus. Usein 
humanistit ihmettelevätkin minulle, 
miksi meidän laitoksella nähdään 
ihmisiä töissä lauantai- ja sunnuntaiöi-
sin. Huhun mukaan muutama opiske-
lija jopa asuu laitoksella.

Pitkistä päivistä huolimatta aika 
labrassa ei käy tylsäksi. Labrassamme 
työskentelee yhteensä yhdeksän opiske-
lijaa Englannista, Saksasta, Ranskasta, 
Iranista, Japanista ja tietysti Suomesta. 
Kansainvälisyydestä huolimatta huu-

morin taso labrassamme on korkealla 
(lue: matalalla) ja harvassa ovat päivät 
ilman naurua. 

Suosittelen siis kaikille ehdotto-
masti vaihtoon lähtemistä joko ennen 
valmistumista tai valmistumisen jäl-
keen. En ole koskaan kuullut kenen-
kään sanovan, että opiskelu ulkomailla 
olisi ollut huono valinta. Varsinkin kun 
työllistyminen Suomessa on tällä het-

kellä vaikeaa, on mielestäni erittäin 
tärkeää hakea lisäpisteitä CV:hen ulko-
mailta. Kielitaito ei saa olla syy jättää 
tällaisia mahdollisuuksia väliin – jopa 
minä olen oppinut puhumaan englan-
tia. Lähinnä siksi, että ehkä Englan-
nin kurjien puolien takia briteillä on 
Euroopan parhaat pubit, joissa kur-
juus unohtuu ja jopa suomalainen avaa 
suunsa. ◆

PS. Kesätöiden hakeminen pitää 
aloittaa nyt.

Antti Lahdenperä 
tekee väitöskirjaa Oxfordissa

Antti Lahdenperä 
tohtorikoulutettava 

University of Oxford

Suosittelen kaikille 
ehdottomasti vaihtoon 
lähtemistä joko ennen 
valmistumista tai val-
mistumisen jälkeen.
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Teksti Vesa Häkkinen

Helsingin yliopiston kemian laitoksen 
Kemiallisen aseen kieltosopimuksen ins-
tituutti (VERIFIN) sai merkittävän tun-

nustuksen Kemiallisen aseen kieltosopimuk-
sen hyväksi tekemästään pitkäjänteisestä työstä, 
kun Kemiallisen aseen kieltojärjestön (OPCW) 

OPCW-The Hague -palkintokomitea myönsi lajis-
saan ensimmäisen OPCW-The Hague -palkin-
non VERIFINille. Palkinto jaettiin VERIFINin ja 
australialaisen tohtori Robert Matthewsin kesken. 
VERIFINin oli nimennyt palkinnonsaajaehdok-
kaaksi ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja. 

OPCW perusti OPCW-The Hague -palkinnon 
vuonna 2013 saamansa Nobelin rauhanpalkinnon 
seurauksena. Palkinnon perustamiseen vaikutti 

myös Haagin kaupungilta saatu merkittävä talou-
dellinen tuki. Palkinnon tarkoituksena on osoittaa 
huomiota yksityishenkilöille sekä yleishyödyllisille 
ei-valtiollisille organisaatioille, jotka ovat merkit-
tävästi vaikuttaneet kemiallisten joukkotuhoasei-
den hävittämiseen maailmasta.

Palkinnon myöntämistä VERIFINille palkinto-
komitea perusteli toteamalla VERIFINin tehneen 
nelikymmenvuotisen olemassaolonsa ajan pitkä-
jänteistä ja merkittävää työtä kemiallisen aseiden-
riisunnan hyväksi. VERIFIN on keskittynyt ana-
lyyttisen kemian menetelmien kehittämiseen ja 
tunnetuksi tekemiseen ja näin auttanut merkittä-
västi kieltosopimuksen asettamien velvoitteiden 
todentamista. Tärkeä osa analyyttisten menetel-
mien ja kieltosopimuksen tunnetuksi tekemistä on 
ollut 1990-luvun alusta jatkunut, yksin ja yhteis-
työssä OPCW:n kanssa annettu monipuolinen 
koulutus kehittyvien maiden kemisteille. Koulu-
tuksen tavoitteena on ollut ja on luoda laborato-
rioille kapasiteettia analysoida kieltosopimuksen 
alaisia kemikaaleja ja näin parantaa kieltosopi-
muksen kansallisia valvontamahdollisuuksia. Vuo-
sittainen koulutettujen määrä on viime vuosina 
ollut yli 100 henkilöä. Yhteenlaskettu koulutettu-
jen määrä oli 1136 vuoden 2014 lopussa. Koulu-
tus on todella kansainvälistä, sillä tähän mennessä 
koulutettavia on ollut 134:stä eri maasta.

VERIFINille myönnetty palkinto luovutettiin 
OPCW:n päämajassa Haagissa 1. joulukuuta 2014 
järjestetyssä juhlallisessa palkintoseremoniassa 
professori Paula Vanniselle. Palkinnon luovutti-
vat OPCW:n pääjohtaja Ahmet Üzümcü sekä Haa-
gin pormestari Jozias van Aartsen. ◆

Kemiallisen aseen 
kieltosopimuksen instituutille
OPCW-The Hague -palkinto

Vuonna 2008 avattu Gadolin 
innostaa lapsia ja nuoria opis-
kelemaan kemiaa ja muita 

luonnontieteitä arkipäivään kytkey-
tyvän kokeellisuuden kautta sekä tar-
joaa tietoa kemian alasta, opinnoista ja 
uravaihtoehdoista. Gadolinin toimin-
takonseptille myönnetyn Global Best 
Awards -kunniamaininnan perusteena 
oli uraauurtava työ koulujen, yliopisto-
jen ja yritysten välisessä yhteistyössä.

Global Best Awards -palkinnot jaet-
tiin koulujen ja yritysten yhteistyötä 
sekä yrittäjyyttä käsittelevässä konfe-

renssissa Brysselissä 12.9.2014. Palkin-
not myöntää koulu-yritysyhteistyötä 
kehittävä kansainvälinen verkosto, The 
International education business Part-
nership Network (IPN).

IPN:n mukaan Gadolin on ainutlaa-
tuinen toimintamuoto, jonka puitteissa 
tuotetaan uudenlaisia kumppanuus-
malleja sekä testataan niiden toimi-
vuutta ja onnistumismahdollisuuksia. 
Palkintoa olivat Brysselissä vastaan-
ottamassa Kemianluokka Gadoli-
nin johtaja, professori Maija Aksela 
sekä Gadolinin käytännön toimintaa 
ohjaava koordinaattori Veli-Matti Ikä-
valko, jonka mukaan Gadolinin saama 
tunnustus on osoitus laadukkaasta ja 
kansainvälisesti vertailukelpoisesta toi-
minnasta.

Kemianluokka Gadolin toimii 
kemian opettajankoulutusyksikön 
yhteydessä ja on osa yksikön kehittä-

mis- ja tutkimustoimintaa. Kaikeni-
käisille oppilaille avoin, maksuton ja 
toiminnallinen oppimisympäristö toi-
mii myös osana kemian opettajien täy-
dennyskoulutusta ja tarjoaa tukea niin 
kemian mielekkääseen oppimiseen 
kuin opettamiseenkin.

Gadolinin toimintaa ja koululais-
vierailuja ovat mahdollistamassa useat 
yhteistyökumppanit, joihin kuuluu 
muun muassa kotimaisia ja kansainvä-
lisiä kemian alan yrityksiä sekä Kemi-
anteollisuus ry. Vuonna 2008 avatussa 
Gadolinissa vierailee vuosittain noin 
4 000 koululaista opettajineen sekä 
lukuisia arvovaltaisia vieraita useista 
eri maista. "Kemianluokka Gadolin on 
yksi esimerkki yliopiston, elinkeinoelä-
män ja koulujen yhteisöllisestä LUMA-
työstä, josta on haettu esimerkkiä myös 
kansainvälisesti", sanoo professori 
Aksela. ◆

Kemianluokka Gadolinille kansainvälinen 
tunnustus koulu-yritysyhteistyöstä
Teksti Sonja Martikainen Valokuva Veikko Somerpuro

Kumpulassa Helsingin yliopiston 
kemian laitoksella toimiva Kemi-
anluokka Gadolin palkittiin kunnia-
maininnalla kansainvälisessä Global 
Best Awards -kilpailussa.
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An EU group of experts has discussed the 
designing and implementing of the ’Bolo-
gna tools’, ECTS credits and Diploma 

Supplement appropriate for third cycle degrees 
in chemistry and related disciplines. The starting 
point has been a reconsideration and adaptation of 
the type of credits given to doctoral candidates fol-
lowing structures programmes and adjustment of 
the information included in the Diploma Supple-
ment. A survey and a needs analysis were carried 
out and outcomes were discussed and codified.

According to the national 
reports on Bologna Process 
implementation and to the rel-
evant national legal regula-
tions, twenty-four countries in 
the European Higher Educa-
tion Area operate with a hybrid 
structured/supervision-based 
scheme, and only thirteen have 
adopted a clearly structured 
setting. The taught component 

is awarded ECTS credits in thirty educational sys-
tems, while the totality of doctoral studies is fully 
expressed in credits in nine out of them, five more 
announcing a generalised use of ECTS credits 
without further law-bound specifications. In one 
instance, supervision-based doctoral studies are 
allocated ECTS credits, and in another, a struc-
tured scheme does not apply any credit system. 
In parallel, the Diploma Supplement is regularly 
issued in thirty countries.

With the number of systematised third cycle 
studies steadily increasing, it is urgent that both 
the research component and the additional taught 
elements are understood, compared and visual-
ised within mobility schemes, and aimed towards 
the labour market. The ’Bologna tools’ necessary to 
this goal have to be carefully adapted, since doc-

toral studies are a predominantly research-oriented 
degree. Hence, in ‘measuring’ them, the notion of 
workload and learning outcomes becomes more 
complex and multi-faceted.

It appears that the need for ‘measuring’ knowl-
edge and skills of future employees, at least in 
the area of chemistry and related disciplines, is 
real. Thus, the Diploma Supplement, in a some-
how extended or commented form, could be a reli-
able and objective tool of preference for use in the 
labour market.

Proposal on how to use ECTS credits in third cycle 
studies in chemical sciences
ECTS credits are based on the workload students 
need to invest in order to achieve and express 
expected learning outcomes. In the third cycle, the 
workload in the degree is not connected with time, 
but reflects the total effort harvested by the candi-
date in order to complete his/her research. In view 
of the student-centred approach, which lies in the 
heart of the Bologna Process, and of the overall 
tendency to allocate ECTS credits at doctoral level, 
it should be considered to which degree and within 
which frame credit-allocation is advantageous for 
doctoral candidates in chemical sciences within 
the European Higher Education Area.

Proposal on how to implement the Diploma Sup-
plement in third cycle studies in chemical sciences

In the third cycle, the Diploma Supplement 
becomes essential whenever the candidate has 
followed structured doctoral studies involving a 
taught component or encompassing mobility ini-
tiatives. In an analogous setting, it is a most advan-
tageous way for systematising the results of joint 
degrees. Under all these circumstances, the learn-
ing outcomes exceed by far the thesis and the sub-
sequent expertise in a well-defined scientific area, 

Integrating ECTS Credits 
and Diploma Supplement 
in Chemistry Third Cycle 
Studies in Europe

since they include a varying number of trans-
ferable competences, namely core research skills 
along with personal and professional proficiency. 
As a matter of fact, the question arises more often 
among stakeholders as to what type and level of 
knowledge, skills and mind-sets an early-stage 
researcher has acquired during his/her doctoral 
years. A Diploma Supplement completed by a port-
folio would definitely increase transparency and 
foster employability.

Taking into account that the Diploma Supple-
ment is a flexible, non-prescriptive tool, capable of 
adaptation to local needs, it should be considered 
to which degree and under what circumstances it is 
beneficial for young scientists who are about to be 
awarded the doctoral degree.

In this context, and in order to facilitate 
Diploma Supplement issuance even in the case of 
non-structured doctoral studies in chemical sci-
ences, explanatory remarks to the Diploma Sup-
plement model are proposed in form of footnotes, 
based on the above-cited concepts and on a large 
number of actual examples

Structured Third Cycle
In order to be fully aligned with the overarching 
Framework of Qualifications for the European 
Higher Education Area, third cycle degree pro-
grammes need to be structured and transparent, 
while avoiding over-regulation. Academic institu-
tions are urged to ensure that their programmes 
endorse the above-mentioned innovative patterns; 
while facing the needs of the employment market, 
even if industry has not yet developed sufficient 
absorption capacity to harness the potential of uni-
versity-based research. ◆

* The Budapest Descriptor for the third cycle (2005)

Third cycle degrees in chemistry are awarded to students who*:

• Have demonstrated a systematic understanding of an aspect of the science 

of chemistry and mastery of those skills and methods of research associated 

with the topic of this research;

• Have demonstrated the ability to conceive, design, implement and develop a 

substantial process of research in chemical sciences with rigour and integrity;

• Have made a contribution through original research that extends the frontier 

of knowledge in chemical sciences by developing a substantial body of work, 

some of which merits national or international refereed publication;

• Have competences which qualify them for employment as professional chem-

ists in senior positions in chemical and related industries, or for a progression 

to a career in academic research.

In order to address career environments in chemical sciences, doctoral candidates 
should develop core research skills, which could be systematised as follows: 

• Acquaintance with the methodology of research. 

• Acquaintance with interdisciplinary research environments.

• Ability to use scientific instrumentation and interpret results. 

• Ability to develop original, independent and critical thinking. 

• Ability to formulate questions, to give structure to a scientific argument, to 

find adequate methods and theories for tackling problems.

Complementing scientific proficiency, transferable key competences include the 
ability to effectively advance in an industrial or government environment, to act 
self-dependently, and to have leadership capabilities. The doctoral candidate 
would therefore be responsive to training in the following issues:

• The planning process – objectives, strategies, policies, decision making. 

• The structure and process of organising – authority vs. self-contained work, 

organizational, flexibility, adaptability to novel situations, time management. 

• The management of human resources – qualifications vs. requirements, ori-

enting new team members, team building, organising individual tasks and 

duties, formulating motivation strategies. 

• The management of information – analysis, evaluation, synthesis and selec-

tion of complex concepts and facts.

• The communication process – communication skills (including presentation 

techniques, language skills, writing of project proposals and reports), tutor-

ing and training skills, ability for knowledge transfer and interaction with 

peers, audiences & panels, the scholarly community & society in general 

under multilingual conditions.

• The development process – internal and external training, handling innova-

tion. 

• The management of financial issues – facing budgetary and market-oriented 

questions,

• dealing with budgetary restrictions. 

• The process of controlling and assessing quality. 

• Social responsibility and ethics.

Such graduates: 

•  Are capable of critical analysis, evaluation and synthesis of new and com-

plex ideas; 

•  Can communicate with their peers, the larger scholarly community and 

with society in general about their areas of expertise; 

•  Can be expected to be able to promote, within both academic and pro-

fessional contexts, scientific and technological advancement in a knowl-

edge based society.

Kristiina Wähälä 
Finnish expert 

ChemDS

It appears that the 
need for 'measuring' 
knowledge and skills 
of future employees, 
at least in the area of 
chemistry and related 
disciplines, is real.

ecampus.chem.auth.gr/Third_Cycle/
Document for Policy Makers: 
ecampus.chem.auth.gr/third_cycle/files/pdf/
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Helsingin yliopiston neljä tutkijakoulua 
aloittivat toimintansa vuoden 2014 alussa. 
Taustalla oli opetus- ja kulttuuriminis-

teriön päätös siirtää tohtorikoulutuksen rahoitus 
yliopistojen oman päätäntävallan alle aikaisem-
man kilpailuun perustuvan rahoituksen jakamisen 
sijaan. Helsingin yliopiston hallitus päätti varata 
tohtorikoulutukseen vuosittain saman summan 
kuin mitä HY:n osuus oli ollut aikaisemmasta Suo-
men Akatemian myöntämästä kilpaillusta rahoi-
tuksesta.

Helsingin yliopistossa neljä tutkijakoulua
Perustetut neljä tutkijakoulua ovat luonnon-
tieteellinen tutkijakoulu, terveyden tutkimuk-
sen tutkijakoulu, ympäristö-, elintarvike- ja 
biotieteellinen tutkijakoulu sekä humanistis-yh-
teiskuntatieteellinen tutkijakoulu. Yliopiston 
tavoitteena on järjestää tohtorikoulutus tutkimus- 
ja tutkijalähtöisesti siten, että kaikki tohtorikoulu-
tettavat kuuluvat johonkin tutkijakouluista. Kukin 
tutkijakoulu jakautuu edelleen tiedealakohtaisiin 
tohtoriohjelmiin.

Tutkijakoulussa on runsaat 500 jatko-opiskeli-
jaa, ja tohtoriohjelmien koko vaihtelee noin 50:stä 
noin sataan opiskelijaan.

Tutkijakoulun ensimmäinen vuosi on nyt takana. 
Mitä on tapahtunut? 
Ensinnäkin: no panic, tohtoreita koulutetaan 
kuten ennenkin – opiskelijat opiskelevat ja tutki-
vat, ja ohjaajat ohjaavat ja tutkivat. Suurta katas-
trofia ei tapahtunut. Yksittäisen opiskelijan pers-
pektiivistä ainoa ylimääräinen työ vuoden 2014 
alussa oli uudelleen rekisteröityminen, jotta opis-
kelijat saatiin siirrettyä vanhoilta listoilta uusien 
tohtoriohjelmien huomaan.

Kulisseissa on kuitenkin tapahtunut paljon 
enemmän. Koko tutkijakoulurakenne on uusi, 
ja sen vuoksi tutkijakoulumme johtoryhmät ja 
koordinaattorit ovat kuluttaneet kokoustilojen 
penkkejä erinäisiä tunteja toiminnan sisällön ja 
puitteiden uudelleen rakentamiseksi ja edelleen 
parantamiseksi.

Laadukas tohtorikoulutus valikoidulle 
joukolle opiskelijoita
Tutkijakoulu-uudistuksen kokonaistavoitteena on 
hyvälaatuinen tohtorikoulutus koko yliopistossa 
valikoidulle joukolle lahjakkaita ja motivoituneita 
opiskelijoita. Luonnontieteellinen tutkijakoulutus 
Kumpulan kampuksella oli jo lähtötasoltaan kor-
keatasoista – meillä toimi useita valtakunnallisia 

Tutkijakoulut ja 
tohtoriohjelmat ovat 
aloittaneet toimintansa
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Tutkijakoulun johtaja: professori Paula Eerola, paula.eerola@helsinki.fi
Tutkijakoulun koordinaattori: TkT Outi Elina Kansanen, outielina.kan-
sanen@helsinki.fi
www.helsinki.fi/doctoral-schools/natural-sciences/

tutkijakouluja, kampuksella on tutkimuksen huip-
puyksiköitä, ja useimmat tutkijaryhmät ovat hyvin 
kansainvälisiä. Yliopiston rahoittamien tutkija-
koulupaikkojen tasajako valmistuneiden määrän 
suhteessa kohteli meitä kaltoin. Tämä oli pettymys, 
mutta toisaalta valtaosa tohtorikoulupaikoista on 
rahoitettu ja tullaan jatkossakin rahoittamaan tut-
kijoiden oman ulkopuolisen rahoituksen kautta. 

Toinen vaikea asia on ollut koordinaatio – mikä 
on sopiva määrä? Pieniä resursseja ei haluta uhrata 
ns. byrokratiaan, mutta uudistuksia ei voi toteuttaa 
alikriittisellä henkilömäärällä.

Tutkijakoulun toimijat – koordinaattorit, johto-
ryhmät ja ohjaajat – ovat kuitenkin ymmärtäneet 
tutkijakoulun antamat mahdollisuudet ja paneu-
tuneet toden teolla tohtorikoulutuksen laadun 
parantamiseen. Tutkijakoululla on toimintamää-
rärahaa, jota käytetään mm. jatko-opiskelijoiden 
kursseihin, kansainvälistymiseen ja verkostoitu-
miseen, ohjaajien koulutukseen ja koordinointiin. 
Opiskelijoiden keskuudessa on tehty sekä koulu-
tustarvekartoitus että ohjaajakysely toiminnan 
suunnittelun pohjaksi. Tiedekunta vastaa yhä tut-
kintovaatimuksista, tohtoriohjelmien esittämistä 
opiskelijoiden otoista ja tohtorintutkinnoista.

Vuosi on vielä lyhyt aika pitkälle menevien joh-
topäätösten tekemiseen, mutta uskon, että opiskeli-
jamme saavat laadukkaampaa opetusta ja ohjausta 
kuin vuosi sitten ja että muutaman vuoden 
kuluessa meiltä valmistuvat tohtorit ovat entistä 
kilpailukykyisempiä. ◆

Luonnontieteellisessä tutkijakoulussa 
on seitsemän tohtoriohjelmaa

• ilmakehätieteet (Doctoral programme in atmospheric sciences ATM-DP)
• kemia ja molekylääriset tieteet (Doctoral programme in chemistry and molecular sciences CHEMS)
• tietojenkäsittelytieteet (Doctoral programme in computer science DoCS)
• geotieteet (Doctoral programme in geosciences GeoDoc)
• materiaalitutkimus ja nanotieteet (Doctoral programme in materials research and nanoscience MATRENA)
• matematiikka ja statistiikka (Doctoral programme in mathematics and statistics Domast)
• hiukkasfysiikka ja maailmankaikkeuden tutkimus (Doctoral programme in particle physics and universe sciences PAPU)

Ensimmäinen ohjaajien seminaari järjestettiin uudessa
oppimisympäristössä Minervatorilla käyttäymistieteen 
laitoksella marraskuussa 2014. Vasemmalta Kristiina 
Wähälä, Paula Eerola, Jussi Sipilä, opetuksesta vastaava 
vararehtori Keijo Hämäläinen, Mikko Ritala, Elina Kansa-
nen ja Susanne Wiedmer.

Helsingin yliopistossa toimii neljän tutkijakoulun ja 32 toh-
toriohjelman muodostama tohtorikoulutusjärjestelmä, joka 
kattaa yliopiston kaikki tutkimusalat ja tohtorikoulutetta-
vat. Kumpulan tiedekampuksella hallinnoidaan Luonnon-
tieteellistä tutkijakoulua.

Paula Eerola  
Luonnontieteellisen tutkijakoulun johtaja 

fysiikan professori
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Chemicumin peruskorjaus on hyvässä vauh-
dissa. Ensimmäinen rakennusvaihe val-
mistui alkuvuodesta 2014, ja toista, vielä 

kolmeen eri jaksoon ja kokonaisuuteen jakautuvaa 
rakennusvaihetta tehdään parhaillaan. Toisen vai-
heen puoliväli saavutetaan kevättalvella.

Teknisesti haastavassa peruskorjauksessa, 
jossa lisäksi on otettava huomioon talossa toi-
miva kemian laitos, ensimmäinen vaihe oli odo-
tetusti vaikea. Ajateltiin heti liikkeelle lähtiessä, 
että se on harjoittelua seuraavia vaiheita ajatellen. 
Ensimmäisen vaiheen aikataulu saatiin kohtuu-
della toteutumaan, mutta kustannustavoite ylit-
tyi, minkä jälkeen koko hankkeen kustannusarvio 
ja työn sisältö tarkistettiin. Karsittiin liian kalliita 
suunnitteluratkaisuja ja kiin-
nitettiin huomiota parempaan 
kustannusten ohjaukseen.

Jo alun alkaen oli suun-
niteltu, että peruskorjauk-
sen urakkasopimus tehdään 
vain vaihe kerrallaan, joten 
ensimmäisen ja toisen vaiheen 
välissä urakka kilpailutettiin 
uudelleen. Saatiin kakkosvai-
heeseen NCC:ltä paras tar-

jous, ja urakoitsija oli nyt uusi. 
Toisen vaiheen töiden ajoitus ja kesto ovat lai-

toksen toiminnan kannalta kriittisiä, koska toi-
sessa vaiheessa remontoitava rakennuksen B-osa 
pitää sisällään mm. opetuksen kannalta keskei-
simmät tilat. Ensimmäisen vaiheen oppien perus-
teella osattiin lähteä valmistelemaan urakkaa jo 
pari kuukautta ennen kuin tilat vapautuivat työ-
maa-alueeksi. Näin saatiin puristettua aikataulu 
todella tiiviiksi, ja ensimmäisessä B-osan kolman-
neksessa se saatiin myös toteutumaan. Myös kus-
tannukset pysyivät täysin tavoitteessa. Työ jatkuu 
nyt työn alla olevassa vaiheessa samalla hyvällä 
otteella, joten on odotettavissa, että sekä kustan-
nukset että aikataulu pitävät jatkossakin.

Rakentajat aiheuttavat aina 
häiriötä – melua ja pölyä. Työ-
maan alta joudutaan muutta-
maan väistöön ja vielä takai-
sinkin, joten aikaa ja vaivaa 
remontti vaatii jokaiselta 
kemistiltä. Talo toimii, mutta 
ei kovin sujuvasti – opetuslabo-
ratorioihin ja professorienkin 
vastaanotoille joudutaan etsi-
mään uusia reittejä kellarikäy-

Chemicumin 
peruskorjaus etenee
Kiinteistön peruskorjaus pitää tilat toimivina 
ja rakennuksen arvo säilyy. Rinnalla tehdään 
myös kiinteistön kehittämistä. Tilojen järkeis-
tämisen seurauksena Chemicumista vapautuu 
tilaa muuhun käyttöön. Teksti ja valokuva Pirjo Ranta

Talon tilankäyttöä on 
myös järkeistetty niin, 
että pystytään säästä-
mään tilaa ja sitä kautta 
rahaa tutkimukselle ja 
opetukselle.

tävän kautta, kun työmaa katkaisee talon puolesta 
välistä poikki.

Vaivan palkkana saadaan tekniikaltaan uudis-
tetut tilat – vaikka nopeasti katsoen ja ulkoisesti 
"samat vanhat labrat". Kemian laboratorioille olen-
nainen ilmanvaihto on päivitetty uudelle aikakau-
delle. Järjestelmä on huomattavasti entistä energia-
tehokkaampi, ja työturvallisuutta lisää mm. se, että 
huomaamatta ei pääse käymään niin, että vetokaa-
pin veto loppuu. Uudet järjestelmät hälyttävät, kun 
ilmavirta pienenee liian heikoksi. Talon tilankäyt-
töä on myös järkeistetty niin, että pystytään sääs-
tämään tilaa ja sitä kautta rahaa tutkimukselle ja 
opetukselle. Kalustus päivitetään – aivan viimei-
sessä vaiheessa myös aulat ja muut yhteiset tilat 
saadaan siistiin kuntoon.

Nyt käynnissä oleva rakennustyömaa valmis-
tuu huhtikuun loppuun mennessä, ja toukokuun 
aikana professoritkin pääsevät istumaan takaisiin 
tuttuihin huoneisiinsa. B-rakennusosa on koko-
naan valmis marraskuussa 2015. Vuoden 2016 
aikana on remonttivuorossa A-siipi, jonka suun-
nittelua ollaan käynnistämässä. ◆

Chemicumin 
tontilla oleva 
käyttämätön 
rakennusoikeus
Toinen ajankohtainen kehittämiskohde 
on Chemicumin tontilla oleva käyttä-
mätön rakennusoikeus. On todettu, että 
kemian laitosrakennuksen laajentami-
seen sitä ei tarvita. Helsingin yliopis-
tokiinteistöt Oy ja Helsingin kaupun-
kisuunnitteluvirasto ovat yhteistyössä 
kehittämässä tontin rakentamatonta 
aluetta asuntorakentamiseen. Kus-
taa Vaasan tien varressa olevalle tontin 
osalle mietitään opiskelija-asuntoja. Kun 
joskus koittaa sellainen aika, että yli-
opisto rakentaa lisää Kumpulaan, suunta 
on silloin Chemicumin eteläpuolella Pie-
tari Kalmin kadun ja Kustaa Vaasan tien 
välinen alue, Kumpula V:n tontti. ◆

Pirjo Ranta 
arkkitehti 

Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskus
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Miten opiskelijat on huomioitu?

Haluan ensinnäkin kiittää opis-
kelijoiden erinomaisesta avusta 
väistöjen aikana. Opiskelijoiden 
(HYK) toimitilat tulevat jatkossa 
uudistumaan siten, että jatkossa 
on tilat myös 24h toimintaan. 
Opetuslabroihin on myös tulossa 
AV-järjestelmä, joka mahdollistaa 
yhteisen opetuksen seuraamisen 
omalta toimipisteeltä. Varsinaisten 
yleisten (aulatilat) ja luentotilojen 
osalta suunnittelu alkaa alkuvuo-
desta, joten näihin kannattaa antaa 
kommentteja aktiivisesti.

Mitä hyötyä remontista?
Uudistetussa osassa ilmanvaihto ja 
lämpötilan säätely toimivat! Ei siis 
liian kylmää talvella tai kuumaa 
kesällä. Olen myös nähnyt, missä 
kunnossa osa ilmanvaihtokana-
vista ennen remonttia oli. Olemme 
onnekkaita, ettei osa kanavista ole 
romahtanut alas. Asiaan voi tutus-
tua tarkastelemalla kanavien kiin-
nikkeitä esim. kemikaalivaraston 
K1-käytävällä. ◆

Miten viimeinen muutto väistöti-
loihin onnistui, ja sujuuko työ väis-
tötiloissa ongelmitta?
Väistöjen ongelmana on ollut aika-
taulujen muuttuminen, ts. aikatau-
lut tilojen vapautumisen ja tyhjen-
tymisen suhteen ovat eläneet hyvin 
paljon, viime metreille saakka. Ei 
kaikki työ väistötiloissa ole suju-
nut kuin tanssi, mutta kun ongel-
mia on havaittu, ne on kuitenkin 
saatu ratkaistua varsin nopeasti. 
Hyvänä esimerkkinä tästä on vaik-
kapa talon lukitus. Kävi ilmi, ettei 
oikein kenelläkään ollut kattavaa 
käsitystä siitä, että miten ja millä 
kulkuoikeuksilla minnekin pääsee 
– talossahan on oikeastaan kaksi 
(tai nyt jo neljä) eri lukitusjärjes-
telmää. Lukkosepät kyllä tuntevat 
mekaanisen puolen, mutta tämän 
lisäksi on rakennettu varsin haja-
naisia sähköisiä kulunvalvonta-
järjestelmiä. Onneksi esimerkiksi 
tämä on huomioitu paljon parem-
min remontin edistyessä. 

Profes
väistö

sorit
tiloissa

Valokuvat Veikko Somerpuro

Ilkka 
Kilpeläinen
Onko ollut helppo löytää väistöti-

loja? Suurimmat haasteet?

Väistötilojen löytäminen ei sinänsä 

ole ollut ongelma, vaan se, mihin 

mitäkin toimintoja kannattaa väis-

tää. Onneksi laitoksen tekninen 

henkilökunta on toiminut todella 

mallikkaasti. Suurimmat haasteet 

liittyvät ehkä siihen, että remontti 

oli jo aloitettu ennen kuin kemian 

laitos kunnolla havahtui asiaan. 

Toinen hankaloittava tekijä on, 

että remontin edistyessä tulee jat-

kuvasti eteen asioita, joihin on 

reagoitava nopeasti, esimerkiksi 

kun yllättäen tarvitaan tilapäinen 

ilmastointi joihinkin tiloihin ja tila 

sille täytyy löytyä "jostain". Aika-

taulut näissä ovat joskus todella 

tiukkoja ja asiat tulevat siten talon 

asukkaille, myös minulle, täytenä 

yllätyksenä. Onneksi ihmiset ovat 

suhtautuneet näihin hyvin jousta-

vasti.

Remonttikoordinaattori
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Löytävätkö opiskelijat 
professorin?
Eivät opettajat näin helpolla pääse 
opiskelijoista eroon. Opiskeli-
jat ovat varsin ketteriä löytämään 
opetustilat ja opetushenkilökun-
nan. Suunnistuskartat toimivat.

Mitä odotat remontoiduilta 
tiloilta?
Laboratorioiden osalta uusi tek-
niikka tulee parantamaan mm. 
ilmanvaihtoa ja lämpötiloja. Eri-
tyisen tärkeänä pidän opiskelijoi-
den hyvinvointiin ja viihtyvyyteen 
liittyvien tilojen merkittävää para-
nemista. Mielessä on se, että kes-
kusaulan jollekin tasolle saadaan 
remontin jälkeen laadukas piano. 
Voi vain kuvitella, millaisen tun-
nelman taitava pianisti saa aikaan 
pääaulaan. Tällä voidaan laadussa 
lyödä kaikki kampuksen yleiset 
tilat! ◆

Lauri Halonen
Miten muutto väistötiloihin onnis-
tui, ja sujuuko työ väistötiloissa 
ongelmitta?
Hyvin onnistui. Uusi huone on 
hyvä väliaikaiseksi tilaksi.

Löytävätkö opiskelijat 
professorin?
Toistaiseksi ei ole ollut ongelmia, 
mutta en pysty kysymykseen täy-
dellisesti vastaamaan, sillä fysikaa-
lisen kemian opiskelijoiden määrä 
on kovin pieni.

Mitä odotat remontoiduilta 
tiloilta?
Toivon, että pohjatyö uutta maala-
usta ajatellen tehdään mallikkaasti 
eli "paklattavat" kohdat seinissä 
peittyvät "täydellisesti" uuden 
maalauksen alle. Olen tarkka 
näissä asioissa. ◆

Markku 
Räsänen
Miten muutto väistötiloihin onnis-

tui, ja sujuuko työ väistötiloissa 

ongelmitta?
Lähtökohtaisestihan laitoksen tilat 

ovat erinomaiset. Valtaosa ihmi-

sistä on valmis tinkimään remon-

tin ajan mukavuudesta, ja siirty-

misillähän pääsee lähemmäksi 

ihmisiä, joita ei muulloin ole 

tavannut! Olemme olleet täällä jo 

20 vuotta, ja olen havainnut, että 

vanhoja tarvikkeita raahataan 

vielä mukana. Hetkellinen siir-

tymä pienempiin tiloihin antaa 

oivallisen syyn vihdoinkin luopua 

papereista, joihin ei ole koskenut 

tänä aikana! En ole ainoa, joka on 

tämän kohdannut.

Löytävätkö opiskelijat?

Kyllä. Tilapäishuoneeni on onneksi 

aika keskeisellä paikalla, ja ehdin 

tiedottaa siirtymisestäni jo etukä-

teen.

Mitä odotat remontoiduilta 

tiloilta?
Remontoidut laboratoriotilat ovat 

varmasti entistä tarkoituksenmu-

kaisemmat. Odotan myös sitä, että 

pääsen takaisin vanhaan työhuo-

neeseeni, jonka aiemmin vetoinen 

ikkuna on siihen mennessä toivot-

tavasti korjattu. ◆

Yliopistonlehtori 
Marianna Kemell 
muutti yhdessä yliopiston-
lehtorien Jussi Sipilä ja Juho 
Helaja kanssa seminaari-
saliin A121, josta tehtiin 
monitoimitila.

Miten muutto väistötiloihin onnis-
tui, ja sujuuko työ väistötiloissa 
ongelmitta?
Muutto onnistui hyvin, kun huo-
netta ensin hieman järjestel-
tiin. Pelkäsin ensin, etteivät kir-
jat, kansiot ja muut mahdu, mutta 
lisähyllyjen ja -kaappien kanssa 
mahtuivat sittenkin. Myös labo-
ratoriotilaan saatiin mahtumaan 
oleellisimmat laitteet ja tarvikkeet. 
Minun osaltani työ väistötiloissa 
on sinänsä sujunut ongelmitta, 
mutta paikasta toiseen siirtyminen 
vaatii enemmän suunnittelua ja vie 
enemmän aikaa nyt kun remontti-
alueen läpi ei voi kulkea.
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Mitä odotat remontoiduilta 
tiloilta?
Toiveeni on ollut, että laborato-
riotiloja yhdisteltäisiin niin, että 
saisimme fyysisesti suurempia 
laboratorioita, jolloin yhteistyö ja 
tutkijoiden kohtaaminen kävisi 
helpommaksi. Tutkimustyön 
osalta toivon, että uusi ilmastoin-
tijärjestelmä pitäisi kesähelteellä 
tilat sopivan viileinä työskennellä 
ja että synteesilaboratorioissa reak-
tioita häirinnyt ilman kosteus saa-
taisiin kesäisin kuriin. Paperitto-
mat toimistot eivät vielä kemiassa 
onnistu. Laboratoriopäiväkirjat ja 
muu tutkimusmateriaali ovat vielä 
paljolti paperilla, joten tutkijoiden 
huoneisiin tarvitaan edelleen hyl-
lyjä! ◆

Profes
väistösorit

Löytävätkö opiskelijat 

professorin?

Saan opiskelijoilta jatkuvasti s-pos-

tia, että ovat olleet tulossa tapaa-

maan minua, mutta eivät löydä 

huonettani. Olenkin hankalan 

reitin takana. Toimistoni muutti 

kolmanteen kerrokseen A-siiven 

perimmäiseen portaikkoon, pie-

neen huoneeseen, joka alun perin 

on ollut talonmiehen asunnon 

makuuhuone. Tutkimuslaborato-

riot ovat B-siivessä, ja niihin pää-

sen toimistostani kulkemalla koko 

talon läpi kellarin kautta maan 

alla. Askelmittarini näyttää päivit-

täin huippusuoritusta!

Kristiina 
Wähälä
Miten muutto väistötiloihin onnis-
tui, ja sujuuko työ väistötiloissa 
ongelmitta?
Aikamoinen urakka! Ryhmäni 
joutui tyhjentämään työhuoneita 
ja laboratorioita täysin tyhjäksi. 
Omaan toimistohuoneeseeni sai 
jäädä toiselle seinälle hyllykkö, 
joka helpotti muuttoa. Paljon tuli 
heitettyä pois, papereita, lerppuja, 
korppuja ja muita diskettejä, joilta 
tietoa ei enää saa esiin, kun ei ole 
vanhoja tietokoneita ja ohjelmia 
jäljellä. Julkaistavia töitä ja tuloksia 
otettiin toki talteen. Laboratorioi-
den osalta ongelmaksi osoittautui 
suuren pakkashuoneen ja kyl-
mälaboratorion tyhjennys – minne 
varastoidaan ko. lämpötilaa tar-
vitsevat kemikaalit, kun remontin 
myötä poistuu säilytystilaa.
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Mitä odotat remontoiduilta 

tiloilta?
Tärkein asia on tietenkin labora-

torioiden toimivuus. Epäorgaa-

nisen kemian osalta meillä on jo 

hyviä kokemuksia esimerkiksi 

ALD-laboratorion remontista. 

Muidenkin laboratorioiden osalta 

remontti mahdollistaa rationali-

sointia ja tilojen tarkoituksenmu-

kaisuus paranee. Kun Chemicum 

suunniteltiin noin 25 vuotta sit-

ten, toiminnot olivat aika erilai-

sia kuin nyt. Vuosien mittaan, kun 

toiminta on laajentunut ja uusiutu-

nut, laitteita ja henkilöitä joudut-

tiin sijoittamaan hieman satun-

naisesti sinne missä tilaa oli. Nyt 

on mahdollisuus järkeistää, ja on 

mahdollista, että toiminnallisuus 

paranee, vaikka käytettävissä ole-

vat neliöt vähenisivät.

Remontti on vaikeuttanut ja 

hidastanut tutkimustyötä ja var-

masti myös laboratorio-opetusta. 

Työrauhan palautuminen on var-

masti kaikkien toivoma asia. ◆

Löytävätkö opiskelijat 

professorin?
Opastus uusiin toimistoihin on 

ollut ongelmallista. Opiskelijoille 

lisäongelmana ovat lukitut ovet, 

joiden takana meistä moni on. Itse-

kin tarvitsemme ison nipun avai-

mia, jotta pääsemme kaikkiin tar-

vittaviin paikkoihin. Toivottavasti 

kevätlukukaudella tilanne saadaan 

hyvään hallintaan.

tiloissa
Markku 
Leskelä
Miten muutto väistötiloihin onnis-
tui, ja sujuuko työ väistötiloissa 
ongelmitta?
Sain jättää noin puolet tavaroistani 
entiseen huoneeseen, mikä helpotti 
muuttoa oleellisesti. Kävin läpi 
kuitenkin melkein kaikki pape-
rini, ja paljon meni tavaraa ros-
kiin. Perusteellinen siivoaminen 
19 vuoden jälkeen oli ihan paikal-
laan. Siirtyminen paperittomaan 
toimistoon etenee hitaasti, koska 
90-luvun asiat ovat suurelta osin 
papereina. Sähköisenä ne ovat kor-
puilla, joita nykyiset tietokoneet 
eivät enää lue. Seuraavassa remon-
tissa toimistojen muutto lienee pal-
jon helpompaa.
Professoreille on järjestetty omat 
huoneet, joten toimistotyöt sujuvat 
siltä osin entiseen malliin. Muiden 
työntekijöiden osalta tilanne on 
toinen ja moni on melko ahtaalla. 
Toivottavasti sillä ei ole vaikutusta 
töiden suorittamiseen.

Mikko Ritala
Miten muutto väistötiloihin onnis-

tui, ja sujuuko työ väistötiloissa 

ongelmitta?

Tavarat mahtuivat, kun sain jättää 

puolet kirjahyllyistä huoneeseeni. 

Niiden kanssa olisi tehnyt enem-

män kuin tiukkaa. Työ sujuu muu-

ten ongelmitta, mutta kollegoi-

den ja sihteerin luo on pitkä matka 

kellarin kautta talon toiseen pää-

hän. Näemme paljon harvemmin, 

mutta useimmat asiat hoituvat 

sähköpostilla. Tämä oli tietoinen 

valinta, sillä näin olen tutkimus-

ryhmämme lähellä.

Löytävätkö opiskelijat 

professorin?

En tiedä, etteikö joku olisi löytä-

nyt. Toisaalta iso osa kontakteista 

tapahtuu entiseen tapaan sähkö-

postitse.

Mitä odotat remontoiduilta 

tiloilta?
Tiedän olla odottamatta merkit-

täviä muutoksia toimistohuonei-

siin. Laboratorioiden puolestaan 

toivon vastaavan entistä parem-

min laitoksen nykyisiin tarpeisiin. 

Näin onkin jo tapahtunut omassa 

ALD-laboratoriossamme.

Ennen kaikkea odotan sitä, että 

remontti on kokonaisuudessaan 

ohi ja laitoksen henkilökunta pää-

see keskittymään taas täysipai-

noisesti opetukseen ja tutkimuk-

seen toistuvien väistömuuttojen 

ja lukuisien remonttipalaverien 

sijaan. Hienosti väkemme on kyllä 

venynyt remontin paineessa. ◆
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Orgaanisen kemian oppilas-
työsalit menivät remonttiin 
toukokuussa 2014. Ennen 

remonttia pidettiin useita tilaisuuk-
sia, joissa opettajat ja opiskelijat sai-
vat esittää toiveitaan laboratoriotilojen 
uudistamiseksi. Opiskelijoille tehtiin 
mm. oppimisympäristökyselyjä. Opet-
tajat olivat mukana, kun arkkitehti 
teki useampiakin katselmuksia työ-
saleissa. Katselmusten aikana käytiin 
läpi parannusehdotuksia, joita remon-
tissa voitaisiin toteuttaa.

Työsalien remontti valmistui mar-
raskuussa 2014. Huomattavin muutos 
työsaleissa oli uusi ilmastointijärjes-
telmä. Ilmastointi tuntuu nyt toimivan 
hyvin ja vetokaapeissa on hälytysääni, 
mikäli vetokaapinlasi unohtuu liian 
pitkäksi aikaa auki. Toivottavasti häly-
tys opettaa opiskelijat muistamaan, 
että lasi on pidettävä mahdollisimman 
alhaalla.

Työsaleissa oli ilmastoinnin lisäksi 
lähinnä uusittu lattiapinnoitteet, jotka 
olivatkin päässeet paikoitellen melko 
huonoon kuntoon. Saleissa on tehty 

myös johdotukset valmiiksi mahdol-
lisia tietokonenäyttöjä varten. Myös 
huonosti suunnitellut hätäsuihkut on 
nyt vaihdettu uusiin.

Valitettavasti työsaleihin ei saatu 
juurikaan muita uudistuksia. Esimer-
kiksi toivomamme seisomakorkuiset 
ikkunapöydät, joissa esim. punnitse-
minen sujuisi ergonomisemmin, eivät 
mahtuneet remontin budjettiin.

Laite- ja assistenttihuoneille ei 
remontissa tehty juuri mitään. Ope-
tus näissä tiloissa jatkuu siis samassa 
ahtaudessa kuin ennenkin. Tosin pal-
jon turhaa nurkkiin jäänyttä tavaraa 
saatiin karsittua, kun laboratorio tyh-
jennettiin remonttia varten. 

Laboratorion tyhjennys ja uudelleen 
pystytys oli tiukan aikataulun vuoksi 
melkoinen urakka. Urakasta selvittiin 
ajallaan ja kiitos siitä kuuluu labora-
toriomestari Gudrun Silvennoiselle. 
Ehdimme jopa pitää syksyn toisessa 
periodissa yhden laboratoriokurssin-
kin remontoiduissa tiloissa. ◆

Leena Kaisalo 
yliopisto-opettaja

Untako, untako 
vaan...
Hei, miten tänne pääsee sisälle, hei, 
kellä on avaimet – kuulemma epä-
orgaanikoilla, missä Kjell! No niin, 
valot päälle – eihän täällä äkkipää-
tään mikään ole muuttunut, mutta 
mistä tämä valkeus? Hitto, uusi 
valaistus, nyt näkee jo varttuneem-
pikin. Ja nuo tötteröt vetokaappien 
päällä – vaan eipä tunnu salissa hai-
sevan, ainakaan vielä. Olisikohan 
tässä kieltämättä oleellisessa sei-
kassa onnistuttu? Hmm... Ja sitten, 
taulut – mihin nyt piirretään, mis-
sään ei ole seinillä piirrostauluja, no, 
piirretään vetokaappien oviin – nyt 
ei ole kaikki kohdallaan? Ja sitten 
peremmälle, laitehuone kuten ennen, 
opettajien koppi myös, täällä sitä saa 
istua taas kollegojen ja opiskelijoi-
den kanssa sulassa sovussa. Sopua 
tarvitaan, sillä tässä kulmassa neliöt 
kortilla niin kuin ennen. Mitä saatiin: 
parempi valaistus; mitä menetettiin: 
opetustaulut. Vaan hätiä mitiä, evo-
luutio kyllä löytää polkunsa. ◆

Jussi Sipilä 
yliopistonlehtori

Orgaanisen kemian 
oppilastyölaboratorioiden 
remontti

Itse opiskelijana sanoisin, ettei ope-
tuslaboratorioissa juurikaan, ainakaan 
päällisin puolin, huomaa eroa aikaan 
ennen remonttia. Ymmärtääkseni 
remontin pääpaino onkin suurimmilta 
osin ollut tuuletuksessa, joka kieltä-
mättä tuntuu aikasempaa tehokkaam-
malta. Opiskelijoille kenties huomatta-
vin muutos on mielestäni vetokaappien 
tuuletuksen uusiminen. Nykyään ne 
jopa tuulettuvat kunnolla, vaikka töitä 
tehdessä uuden järjestelmän pääasial-
linen tehtävä tuntuukin olevan nalkut-
taminen liian ylhäälle nostetusta veto-
kaapin lipasta. Mielestäni remontti ei 
ole vaikuttanut juurikaan tekemiseen 

laboratorioissa, tavaroiden ja reagens-
sien paikat kun kerran ovat pysyneet 
samana kuin aikasemminkin. ◆

Sini Aalto 
opiskelija

Harjoitustyöt vauhdissa 
remontoiduissa 
opetuslaboratorioissa
Miltä uudet opetuslaboratoriot tuntuvat – onko tullut 
merkittäviä parannuksia ja mitä on jäänyt tekemättä?

Itse opetin loppusyksystä vain vii-
kon uusissa labroissa, ja minun on 
kyllä pakko myöntää, etten huoman-
nut laboratorioissa oikein mitään 
muutoksia. Ainoa näkyvä uudistus, 
jonka havaitsin, on vetokaappikohtai-
set ilmastoinnit, mutta näiden suurin 
hyöty on varmaankin 24/7 tutkimus-
käyttö. ◆

Mikko Muuronen 
opetusta antava tohtorikoulutettava

En huomannut paljon eroa remontoitu-
jen ja vanhojen opetuslabrojen välillä. 
Mieleen jäi ehkä eniten se, että remon-
toidussa labrassa oli iso kasa uusia kou-
ria. Nyt hyvät kourat eivät loppuneet 
kesken. Negatiivisena asiana voisin 
sanoa hälyttävät vetokaapit. On rasit-
tava kuunnella jatkuvaa piipitystä koko 
ajan. ◆

Johanna Äijälä 
opiskelija

Valokuvat Veikko Somerpuro
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Kumpulan kemian laitoksen raken-
tamisen voidaan katsoa aloittaneen 
yliopiston valtavan rakentamisbuu-
min 1990-luvulla.

Ennen muuttoa Kumpulaan 
meillä oli vielä kolme itsenäistä 
kemian laitosta – kemian laitos, 

radiokemian laitos ja polymeerikemian 
laitos – kemian eri osien sijaitessa seit-
semässä eri osoitteessa ympäri Helsin-
kiä. Oli suuri etu saada nämä kaikki 
saman katon alle Kumpulaan. Samalla 
mahdollisuudet tutkimusyhteistyön 
lisäämiseen ja laitteistojen sekä tut-
kimus- ja opetustilojen tehokkaaseen 
käyttöön lisääntyivät. Muuttovaiheessa 
laitos myös sai yliopistolta merkittä-
vän lisämäärärahan tutkimuslaitteiden 
hankkimista varten.

Laitoksen rakentaminen osui 1990-
luvun lamavuosiin, jolloin suurin osa 

maamme rakennusliikkeistä meni 
konkurssiin. Onneksemme kemian 
osalta aiemmin tehtyjä suunnitelmia 
ei juurikaan supistettu. Myöhempinä 
vuosina emme varmaan olisi saaneet 
edes nykyisiä resursseja. Vaikka pin-
ta-alaltaan uusi laitos ei juuri kasvanut, 
oli uusi rakennus kuitenkin suunni-
teltu nimenomaan kemian laboratori-
oksi. Suunnitteluvaiheessa saatoimme 
myös esittää omat toivomuksemme. 
Rahan puutteen takia kaikkia toiveita 
(esimerkiksi ilmastointiin käytettyjen 
materiaalien suhteen) ei kuitenkaan 
voitu toteuttaa.

Kun ennen muuttoa kemian eri 
osastojen tilat sijaitsivat aivan ydinkes-
kustassa, ei muutto viiden kilometrin 
päähän Kumpulaan ollut kaikille kovin 
mieluisaa, etenkin kun liikenneyhte-
yksissä oli tuolloin paljon toivomisen 
varaa. Ennen Physicumin valmistu-

mista kemian laitos joutui myös ole-
maan ainoana ainelaitoksena Kumpu-
lassa tarpeettoman pitkään. Itse pidin 
myös valitettavana, että biokemian lai-
tos valitsi Kumpulan sijasta sijaintipai-
kakseen Viikin kampuksen.

On selvää, että suuren ja runsaasti 
tekniikkaa sisältävän laitoksen raken-
tamisessa tapahtui lukuisia pieniä ja 
joitain vähän suurempiakin virheitä. 
Esimerkiksi palohälyttimet olivat tyy-
piltään aivan sopimattomia laborato-
rio-oloihin. Tästä aiheutui monia tar-
peettomia hälytyksiä ennen kuin vika 
saatiin korjattua. Kokonaisuutta aja-
tellen rakennuksen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa kuitenkin onnistuttiin 
mielestäni verrattain hyvin. ◆

20 vuotta sitten kun kemian laitos oli uusi
Valokuvat Helsingin yliopiston kemian laitos

Eksaktien 
luonnontieteiden 
kampus
Teksti Janne Salo

Valtioneuvoston vuonna 1972 tekemä esi-
tys hajasijoittaa Helsingin yliopisto nel-
jälle kampusalueelle johti vuonna 1978 
päätökseen keskittää yliopiston luonnon-
tieteellinen tutkimus ja opetus Kumpu-
laan. Päätöksen taustalla oli yliopiston 
krooninen tilapula Helsingin keskustassa, 
uusien modernien tutkimustilojen tarve ja 
hajallaan olevien yksiköiden kokoaminen 
yhteen paikkaan.

Kumpulan kampusalueen asemakaa-
vasta pidettiin kilpailu vuonna 1977 ja ase-
makaava valmistui vuonna 1986. Uuden 
kampuksen ensimmäisessä vaiheessa 
kiihdytinlaboratorio louhittiin kallioon 
80-luvulla. Vuonna 1987 aloitettiin kasvi-
tieteellisen puutarhan rakentaminen kam-
pusalueen kupeeseen.

Vuonna 1995 valmistunut kemian lai-
tos – Chemicum – oli yliopistokampuk-
sen kannalta ensimmäinen varsinainen 
rakennus. Perässä seurasi Physicum fysii-
kan, geotieteiden ja maantieteen laitoksille 
vuonna 2001. Kampusalueen rakentamis-
tahti kiihtyi: vuonna 2004 valmistui Exac-
tum tietojenkäsittelytieteen, matematiikan 
ja tilastotieteen laitoksille ja vuonna 2005 
Dynamicum ilmatieteen laitokselle. ◆

Suunnitelma vuodelta 1995.

Heikki Saarinen 
professori emeritus
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Uudistunut 
Kumpulan kampuskirjasto

Valokuvat Linda Tammisto

Kumpulan kampuskirjastossa vuoden 2014 
aikana tehty remontti ja aineistojen uudel-
leen sijoittaminen valmistuivat joulu-

kuun alkuun. Kirjasto palveli remontin edetessä 
kevään ajan yläkerroksessa, kesän pop up -kirjas-
tona ja syksyn ensimmäisessä kerroksessa remon-
tin keskellä. Joulukuun alussa kirjaston käyttäjien 
kärsivällisyys palkittiin, kun koko kirjasto avau-
tui asiakkaille uudennäköisenä ja toiminnoiltaan 
uudelleen järjestettynä.

Avajaispäivänä 1.12. saimme yleisöä esittely-
kierroksille kirjastoon, jonka suunnittelussa on 
hyödynnetty asiakkailta saatua palautetta ja käyt-
tötutkimuksien tuloksia. Päivän kävijöitä kiinnos-
tivat erityisesti uusi tietokoneluokka ja sen ope-
tusteknologia sekä uudet ryhmätyötilat, samoin 
tieteenalakohtaiset elektronisten palveluiden tie-
toiskut.

Osana koko kampuksen tilasuunnittelua kir-
jaston tilauudistukseen liittyi kirjaston henkilös-
tön toisessa kerroksessa sijainneiden työhuonei-
den remontointi matemaattis-luonnontieteellisen 
tiedekunnan kanslian käyttöön. Nyt opiskelijoille 
tärkeät kanslian palvelut ja kirjasto sijaitsevat 
saman katon alla.

Kirjaston toisessa kerroksessa on rauhallisia ja 
valoisia työskentelypaikkoja, myös yksi sähkötoi-
misesti säädettävä työpöytä. Hyllyrivistöjä täyttä-
vät opinnäytteet, lehtien vuosikerrat ja käsikirjat.

Kirjaston väki on asiakkaidensa lähellä ensim-
mäisessä kerroksessa, jossa uusi palvelualue sijait-
see Physicumin aulaan avautuvan sisäänkäynnin 
tuntumassa. Luku- ja tietokonepaikkoja on run-
saasti aiempaa enemmän molemmissa kerrok-
sissa. Akustiikkaa ja viihtyisyyttä on parannettu 
matoilla ja pehmeillä kalusteilla.

Kirjaston työasemat ovat dual-boot-koneita, 
joissa on sekä Windows- että Linux-käyttöjärjes-
telmä. Tietokoneluokan iso näyttö toimii myös 
kosketusnäyttönä. Ryhmätyöhuoneiden ison näy-
tön voi yhdistää kannettavaan tietokoneeseen. 
Tietokoneluokkaa (9 tietokonetta) ja kahta ryh-
mätyöhuonetta voi varata ryhmien käyttöön kir-
jaston neuvonnasta. Kun varauksia ei ole, tilat ovat 
vapaasti käytettävissä.

Kirjastoon kannattaa ottaa yhteyttä, jos kir-
jaston työasemille tarvittaisiin esimerkiksi jokin 
kemian opiskelijoiden käyttämä ohjelma. Kirjasto 
selvittää ohjelman asentamisen mahdollisuuden 
tietotekniikkakeskuksen kanssa.

Kumpulan kampuskirjasto palvelee kaikkia tie-
dontarvitsijoita. Järjestämme ilmaisia, kaikille 
avoimia koulutuksia ja opastamme aineistojen 
käytössä. Tarjolla on koko Helsingin yliopiston 
elektroninen kirjasto: yli puoli miljoonaa kirjaa ja 
yli 30 000 lehteä. Lähes kaikkia elektronisia aineis-
toja on mahdollista käyttää paikallisesti yliopiston 
kirjaston toimipaikoissa. Vain Chemical Abstracts 
-tietokantojen käyttöliittymä SciFinder on lisenssi-
syistä rajattu pelkästään Helsingin yliopiston opis-
kelijoiden ja henkilökunnan käyttöön.

Kumpulan painettu kokoelma keskittyy mate-
maattis-luonnontieteellisen tieteenalan tutkimuk-
sen ja opetuksen tarpeisiin. Kirjasto on avoinna 
maanantaista perjantaihin klo 9–19. Aukioloajan 
voi tarkistaa kirjaston kotisivulta, www.helsinki.
fi/kirjasto/fi/etusivu. Sivulla on tietoa palveluis-
tamme ja aineistonhaku.
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Kirjaston tila- 
ja organisaatio- 
uudistukset 
onnistuivat
Kirjaston tilauudistus ja organisaatio-
uudistus valmistuivat samaan aikaan. 
Valmistumisajankohdan ohella toinen 
tärkeä kytkentä on tavoite – asiakasläh-
töinen palvelutoiminta.

Kumpulan tilojen kehittäminen oppi-
misympäristönä alkoi jo vuonna 2007. 
Prosessi oli siis todella pitkä ja mutkai-
nenkin loppuvaiheissaan.

Itse en enää työskentele Kumpulassa, 
vaan uuden työn myötä pääkirjastossa, 
Kaisa-talossa. Vastuullani on osaamisen 
johtaminen koko kirjastossa. Helsingin 
yliopiston kirjaston organisaatiota uudis-
tettiin, ja siirryimme palvelu- ja toiminto-
kohtaiseen organisaatioon entisen kam-
puspohjaisen sijasta.

Organisaatiouudistusta on käsitelty 
Kumpulan kampuskirjaston neuvottelu-
kunnan kokouksissa useaan otteeseen 
vuonna 2014. Kemialta neuvottelukun-
nassa on kaksikin edustajaa, koska jat-
ko-opiskelijoiden edustaja on myös 
kemialta.

Kirjasto toki toimii edelleen kaikilla 
neljällä kampuksella. Kumpulan kampus-
kirjastossa yhdyshenkilönä toimii asia-
kaspalvelupäällikkö Antti Virrankoski. ◆

Hannele Fabritius 
palvelujohtaja 

Helsingin yliopiston kirjasto

Kampuskirjaston lukusali on uudistunut. Kirjaston 
pääsisäänkäynti on siirretty toisesta kerroksesta 
ensimmäiseen kerrokseen.

Tietoa kemian aineistoista on tieteenalaoppaassa 
libraryguides.helsinki.fi/chemistry

Lea Kujala 
kirjastosihteeri 

Helsingin yliopiston kirjasto

Kaija Sipilä 
johtava tietoasiantuntija 

Helsingin yliopiston kirjasto



  51 2015  chemistrynews50  kemiauutiset  2015

Miten muutto on sujunut? Onko tiedeyhteisö 
löytänyt teidät?
Muutto meni tosi hyvin varmasti juuri sen vuoksi, 
että tiedekunnan kansliassa olivat kaikki motivoi-
tuneita muutokseen ja muuttoon. Koimme, että 
meidän oli aika päästä pois kampuksen laidalta 
sen keskelle: sinne missä ovat ne, joiden vuoksi 
tiedekunnan hallinto on olemassa eli opettajat, 
tutkijat, muu henkilökunta ja opiskelijat. Onhan 
ihan selvää, että tiloihimme on nyt kaikkien pal-
jon helpompi ja nopeampi tulla kuin etäämmällä 
olleeseen Kumpulan kartanoon. Ja vastaavasti 
meillekin on nopeampaa ja helpompaa tulla laitok-
sille tapaamaan henkilökuntaa.

Mikä muuttunut – mikä parantunut? Miten kanslian 
henkilökunta kokee uudet tilat?
Muutimme yli puolta pienempiin tiloihin, pääosin 
ns. monitilatoimistoon. Tässä oli omat haasteensa, 
mutta kun olimme itse muutokseen valmiita ja val-
mistelimme muuttoa huolellisesti ja koko kanslian 
henkilöstön voimin, se oli helppoa. Minulla itsel-
läni ei ehtinyt tulla tunnesiteitä entiseen kansliaan, 
hienoon Kumpulan kartanoon, mutta luulen, että 
kaikki kansliassa ymmärsivät, että aikansa kuta-
kin. Meidän oli nyt aika muuttaa kartanosta pois 

Tiedekunnan 
kanslia 
uusiin tiloihin 
Kumpulassa

Tiedekunnan kanslia muutti 
lokakuussa 2014 Kumpulanmäelle 
Physicum-rakennuksen toiseen 
kerrokseen, kampuskirjastolta 
vapautuneeseen tilaan.

Hallintopäällikkö Arto Halinen, opintoasiainpäällikkö 
Anne Palo-Kauppi ja professori Kristiina Wähälä.

Kansainvälisiä opintoasioita hoitava Sami Krogerus 
toimipisteessään monitoimitilassa.

Kemian laitoksen 
tiedeiltapäivä – 
"Chemistry and 
Beer"
Kemian laitoksella tiedeiltapäivä ja 
fuksien posterinäyttely vetää väkeä. 

Kemian laitoksen marraskuuta piristi 
vuosittaiseksi perinteeksi muodos-
tunut tiedeiltapäivä "Chemistry and 
Beer", jossa eri laboratorioiden post-do-
cit ja jatko-opiskelijat esittelevät tut-
kimustaan. Nyt viidettä kertaa järjes-
tetty tapahtuma keräsi lähes 70 henkilöä 
kuuntelemaan esitelmiä ja keskustele-
maan tieteestä. Tällä kertaa aiheina oli-
vat esimerkiksi boori-nitridinanoputket, 
kemiallisten aseiden dekontaminaatio 
ionisten liuottimien avulla sekä GFP-pro-
teiinin laskennallinen mallinnus.

Tiedeiltapäivien järjestäminen oli 
aluksi tyrehtyä vähäiseen osanotta-
jamäärään, mutta "Chemistry and 
Beer"-brändäys moninkertaisti onneksi 
ilmoittautumisten lukumäärän. Toinen 
osallistujamääriä kasvattanut muutos 
oli tapahtuman yhdistäminen fuksien 
posterinäyttelyyn. Tilaisuuksien yhtei-
nen illanvietto olikin niin suosittu, että 
kemian laitoksen aulan tila oli loppua 
kesken.

"Chemistry and Beer" ja fuksien pos-
terinäyttely järjestetään seuraavan ker-
ran marraskuussa 2015. ◆

Theo Kurtén 
yliopistonlehtori 
akatemiatutkija

Talousvääntöä dekaanin toimistossa: professori 
Markku Räsänen ja dekaani Jouko Väänänen.

ja samalla hillitä omalta osaltamme tiedekun-
nan tilakustannuspaineita. Myös yliopiston tila- 
ja kiinteistökeskus oli muuttoprojektissa hyvin 
mukana – kanslian uusien tilojen remontin ja itse 
muuton valmistelu sujui erinomaisessa yhteis-
työssä. Kaikenlaista pientä säätämistä ja paikkai-
lua tiloissa on tietysti ollut – tuntuu, että mikään 
tila ei enää tule kerralla remontoitua valmiiksi.

Olemme nähdäkseni sopeutuneet hyvin uusiin 
tiloihimme. Olemme yhdessä opetelleet uusien 
tilojen käyttöä ja laatineet säännöt, miten moniti-
latoimistossa eletään. Sekin on edistänyt sopeutu-
mista. Tilamme ovat kaikin puolin toimivat.

Opintopalvelut toimivat kuten ennenkin
Tiedekunnan opintopalvelut ovat avoinna enti-
seen tapaan eli ma–pe klo 10–15. Kanslian henkilö-
kunnan tavoittaa tietysti muinakin aikoina. Enti-
set sähköpostipalveluosoitteet ja puhelinnumerot 
ovat tietysti edelleen käytössä. Toivomme, että 
henkilöstö kävisi tutustumassa uusiin tiloihimme, 
ja niinpä järjestimme jo marraskuussa avointen 
ovien tapahtuman. Tervetuloa tutustumaan! ◆

Arto Halinen 
hallintopäälikkö 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
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Minkälainen koulutus sinulla on 
ja mitä teet nyt?
Olen koulutukseltani ydinfyysikko. 
Tein perusopintoni Otaniemessä – sil-
loisessa Teknillisessä korkeakoulussa 
– jossa opiskelin pääaineenani ydin- ja 
energiatekniikkaa. Opiskelujen loppu-
vaiheessa tunsin, että halusin päästä 
vielä syvemmälle ydinfysiikkaan, ja 
hakeuduin jatko-opiskelijaksi Jyväsky-
län yliopiston fysiikan laitokselle.

Pääsin mukaan hyvässä vaiheessa: 
ensinnäkin OPM:n ensimmäiset tut-
kijakoulut alkoivat, jolloin sain heti 
vakaasti rahoitetun ja tavoiteajassa 
tohtorin tutkintoon tähtäävän työ-
paikan. Toiseksi sain olla professori 
Rauno Julinin ohjauksessa mukana 
rakentamassa ensimmäisiä versioita 
Jyväskylän ydinspektroskopiaryhmän 
maailmanmittakaavassakin menestyk-
sekkääksi osoittautunutta rekyylisepa-
raattorin ja gamma- ja hiukkaspektro-
metrien yhdistelmää, ja olla mukana 
kymmenissä sillä tehdyissä mittauk-
sissa vierailevien kansainvälisten tutki-
jaryhmien kanssa. Jyväskylän aika oli 
huoletonta ja hauskaa tutkimuspainot-
teista elämää, joka antoi vankat eväät 
kokeellisen ydinfyysikon uralle.

Nykyisin toimin kemian laitoksen 
radiokemian yli-insinöörinä neljättä-
toista vuotta. Olen jonkinlainen muu-
kalainen – fyysikko kemistien maail-

massa – mutta toisaalta radiokemia on 
fysiikan ja kemian (ja geologian, bio-
logian, farmasian…) risteyskohdassa 
operoiva tiede, joten erilaiset koulutus-
taustat kuuluvatkin asiaan.

Mitä kuuluu toimenkuvaasi?
Vastaan radiokemian säteilynmittaus-
laitteistoista ja hiukkaskiihdyttimestä: 
niiden toiminnasta ja siitä, että ihmi-
set osaavat käyttää niitä. Tämän lisäksi 
olen laboratorion säteilyturvallisuu-
desta vastaava johtaja, mikä tarkoittaa 
sitä, että huolehdin säteilyn turvalli-
sesta käytöstä ja viranomaismääräysten 
noudattamisesta. Opetan yhden luen-
tokurssin vuodessa ja osallistun jonkin 
verran myös muuhun opetukseen. Hoi-
dan kaikenlaisia pieniä juttuja, jotka 
eivät oikein kuulu kenellekään muul-
lekaan. Ja tietenkin kemian laitok-
sen remonttikin rupeaa vielä työllistä-
mään, kun remonttialue vihdoin ehtii 
meidän tiloihimme.

Viime aikoina olen enenevässä 
määrin ollut mukana myös tutkimus-
projekteissa. Vuodesta 2012 lähtien 
olemme tutkineet suomalais-ruotsalai-
sin voimin radionuklidien kulkeutu-
mista kallioperässä in situ -olosuhteissa 
eli paikan päällä Olkiluodon ONKA-
LO-tutkimustilassa melkein puolen 
kilometrin syvyydessä eurajokilaisessa 
kalliossa. Työ liittyy ydinjätteen loppu-

Haastattelija Kristiina Wähälä 
Valokuvat Veikko Somerpuro

Kerttuli 
Helariutta 
Yli-insinööri 
radiokemian 
laboratoriossa

kemiauutiset  2015

sijoituksen turvallisuustutkimukseen. 
Oma osuuteni työstä on otettujen näyt-
teiden radioaktiivisuuden mittaaminen 
ja kokeen säteilysuojelu.

Toinen, aika erilainen tutkimus-
ryhmä, jossa olen mukana, on radio-
lääkeaineryhmämme, joka tutkii mm. 
erilaisia lääkekuljetukseen soveltuvia 
nanopartikkeleita. Näihin tutkimuk-
siin liittyen sain viime kesäkuussa Suo-
men Akatemialta apurahan post doc 
-tutkijan palkkaamiseksi uudentyyp-
pisten metalli-implantoitujen nanopar-
tikkelien kehittämistä varten. Ideana 
on, että tutkittavat nanopartikkelit saa-
daan merkattua partikkelin sisällä ole-
villa radioaktiivisilla metalli-ioneilla. 
Tämän jälkeen partikkelien kulkua eli-
mistössä pystytään tutkimaan radioak-
tiivisuutta hyödyntävien SPECT- ja 
PET-kuvantamisten avulla. Kun merk-
kaus saadaan onnistumaan, seuraa-
vana ajatuksena on, että nanopartik-
kelit voidaan pinnoittaa niin, että ne 
hakeutuvat elimistössä toivottuihin 
kohteisiin, kuten syöpäkasvaimiin. 
Tämän jälkeen edelleen partikkelei-
hin voidaan ladata kasvainta tuhoa-
vaa lääkettä ja sen lisäksi vielä käyttää 
partikkeliin implantoitua säteilevää 
merkkiainetta antamaan kohdennet-
tua sädehoitoa.

Mitä opetat ja mikä on 
opetusfilosofiasi?
Luennoin vuosittain radiokemian 
maisteritason kurssin Ydinspektromet-
ria, joka käsittelee säteilyn mittauslait-
teita ja -tekniikoita. Kurssilla on perin-
teisesti ollut mukavan pieni määrä 
väkeä, kymmenen molemmin puo-
lin, joten mahdollisuudet parempaan 

Tärkeintä olisi mie-
lestäni voimallisesti 
yhtenäistää laitosta.

2015  chemistrynews
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tutustumiseen ja interaktiivisuuteen ovat hyvät. 
Yritän luennoidessa yksinkertaistaa ja korostaa 
keskeisiä asioita, ja kurssikirjan on tarkoitus antaa 
täydellisempi kuvaus asioista. Oma kokemuk-
seni on, että oikean ymmärryksen saavuttaa vain 
oman työn ja vaivannäön kautta. Siksi pidän tär-

keänä, että luentojen yhtey-
dessä opiskelijat harjoit-
televat laskuja myös itse, 
ja että harjoitustöistä teh-
dään työselostukset, joissa 
asiat selitetään ja lasketaan 
läpi itse. Tämä aiheuttaa 
tietysti aina jonkun verran 
itkua ja hammasten kiris-
tystä, mutta uskon sen koi-
tuvan hyödyksi jatkossa. 
Jonkinlaisen pysyvän vai-
kutuksen minuun on teh-
nyt se, kun jyväskyläläis-

professori Vesa Ruuskanen sanoi aikanaan meille 
(luultavasti jonkun kurssin hankaluudesta valitta-
neille) jatko-opiskelijoille, että opiskelu saa joskus 
olla myös vaikeata.

Mitkä ovat kemian laitoksen suurimmat haasteet?
Tärkeintä olisi mielestäni voimallisesti yhtenäis-
tää laitosta: vihdoin muuttaa yhteen taloon suljetut 
erilliset laboratoriot yhdeksi kemian laitokseksi, 
joka yhdistäisi tehokkaasti kaikkea eri osaamis-
taan ja hyödyntäisi tilojaan ja rahojaan joustavasti. 
Aitojen yli pitää hyppiä vanhoista perinteistä ja 
tavoista piittaamatta. Itse olen joka kerta iloinen, 
kun joku aiemmin tuntematon laitoksen henkilö 
ottaa yhteyttä ja pyytää palvelusta – silloin uskal-
taa itsekin tehdä niin seuraavalla kerralla. Ja tie-

tysti Kumpulassa pitäisi oppia loikkimaan myös 
tien yli Physicumiin, Exactumiin ja aina Dynami-
cumiin asti ja löytää hyödyt, joita voi saada muilta 
laitoksilta, ja toisaalta asiat, joita itse voi tarjota 
muille. Yksi konkreettinen asia, jota kemialla olen 
kaivannut, on tutkimushenkilökunnalle "puolipa-
kollinen" laitoskollokvio, jossa ainakin alkuun lai-
toksen eri tutkimusryhmät voisivat esitellä töitään, 
ja myöhemmin tietysti myös vierailevat tutkijat.

Mikä on antoisinta työssäsi?
Antoisinta on monipuolisuus ja ihmisten kanssa 
oleminen. On mukavaa, kun voi tunkea nokkansa 
vähän joka asiaan, oppia uutta ja auttaa muita. Eri-
tyistä luksusta on kuitenkin, jos joskus on aikaa 
gammaspektrien analyysiin, mittaustulosten las-
kuun kunnon Excel-taulukoissa ja spektrien piir-
tämiseen Originilla!

Mitä teet vapaa-ajallasi?
Viime vuosina vapaa-aika on kulunut pitkälti 
Legoilla rakentamisen merkeissä, kun kotona on 
kaksi tarha- ja kouluiän tienoilla olevaa seura-
laista. Omista harrastuksista tärkein ja pitkäaikai-
sin on ratsastus, joka tarjoaa täydellisen irrottau-
tumisen muista arjen asioista. Muutenkin pyrin 
suosimaan erilaisia liikuntaharrastuksia sekä hyö-
tyliikuntaa. Viime vuosina olen myös laulanut 
Kumpulan kampuskuoro Sonicumissa, joka sivu-
mennen sanoen etsii aina uusia jäseniä riveihinsä.

Mitä haluaisit sanoa ensimmäisen vuoden 
kemian opiskelijoille?
Ottakaa ilo irti luonnontieteistä, opiskelkaa 
yhdessä ja kehittäkää itsellenne kemisti-identi-
teetti, josta olette ylpeitä! ◆

Post Doc Garold Murdachaew
I received my PhD in physics from 
the University of Delaware where my 
dissertation focused on the ab initio 
treatment of van der Waals or inter-
molecular interactions and force 
field development. A main aspect of 
the dissertation dealt with water and 
aqueous systems, which remains a 
dominant research interest. I subse-
quently was employed in postdoctoral 
positions at SISSA in Trieste, Italy, 
and at the US Department of Ener-
gy’s Pacific Northwest National Lab-

oratory in Washington State. In the 
latter position, I worked at improving 
semiempirical and density functional 
methods for use in ab initio molecular 
dynamics simulations of liquids and 
bulk materials.

I began my work in atmospheric 
chemical reactions at wet surfaces 
with FiDiPro Professor R. Benny 
Gerber in the summer of 2011, start-
ing at the University of Califor-
nia, Irvine; followed by a position at 
the Hebrew University of Jerusalem, 

Israel; and finally arriving at the Uni-
versity of Helsinki in the autumn of 
2012. Throughout this period, I have 
been extremely fortunate to be able to 
benefit from Benny’s keen insight and 
also collaborations with colleagues. 
While in Helsinki, I have especially 
benefited from working closely with 
our coauthors, Professor Lauri Hal-
onen, Dr. Sampsa Riikonen, and Pro-
fessor Marie-Pierre Gaigeot, a visitor 
from the University of Evry, France. ◆

New Faces 
in Physical Chemistry

Post Doc 
Luís Duarte
I graduated in biochemistry from the Univer-
sity of Porto and recently obtained a Ph.D. in 
chemistry from the University of Coimbra. My 
research focused on the structural, conforma-
tional and photochemical study of aromatic azo 
compounds isolated in noble gas matrices. 

In October 2014, I started a postdoctoral 
position in the research group of Professor 
Markku Räsänen at the University of Helsinki. 
Currently, I am involved in the study of molecu-
lar complexes and noble gas compounds. 

So far, my overall experience has been posi-
tive, and the Chemistry Department seems like 
a dynamic and stimulating work environment. ◆

Cheng Zhu
I got my master’s degree in chemical engine-
ering from Zhejiang University in China. Two 
years ago, I got a great opportunity to join the 
research group of Markku Räsänen. So I star-
ted my doctoral programme in the Lab of Phy-
sical Chemistry of the Department of Che-
mistry in 2012. The topic of my research is new 
noble gas containing molecules. 

The two years’ experience in this lab has 
been very amazing, I’ve learnt many expe-
rimental and computational skills from the 
supervisors – Markku Räsänen and Leonid 
Khriachtchev. Now I am making a hard effort 
to graduate on time. ◆

Interviewer Markku Räsänen Photo Veikko Somerpuro

Portugal

United States
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New teachers, 
new lecture courses 
in 2015

Kirsi Yliniemi
Kirsi, describe yourself with 
a few sentences!
I have a Doctor of Science degree in 
physical chemistry (especially electro-
chemistry) from TKK (Helsinki Uni-
versity of Technology). After my grad-
uation I have been a visiting researcher 
in Germany looking at nanoparticle 
coated surfaces and United Kingdom 
where I studied corrosion, dye-sensi-
tized solar cells, and since 2012 I have 
been back at Aalto University.

I get also inspired by chemistry in 
the kitchen and between people, i.e. 
cooking and having dinner with lively 
discussion is fun in my opinion.

Does this explain your interest 
in polymers?
I am especially interested in polyelec-
trolytes and their behaviour under dif-
ferent conditions: I became familiar 
with the pH responsive polyelectro-
lyte covered nanocontainers during my 
research visit to the University of Pad-
erbon (Germany) where I was studying 
the adsorption of nanocontainers for 
corrosion inhibition purposes. Since 
then, smart materials based on polye-
lectrolytes have grown to become my 
main research interest.

Your present research interests?
Polyelectrolytes as smart materials; 
currently I am working in an Academy 
of Finland funded project, develop-

ing polyelectrolyte based drug delivery 
vessels, and just recently, this has also 
sprung to the field of temporal med-
ical implants, where polyelectrolytes 
are utilised for dissolution control of 
metallic implant material.

You are now a docent of materials che-
mistry at the University of Helsinki. 
UH will certainly benefit of your input 
to teaching and research, but what do 
you expect to gain?
First of all, I think that meeting new 
people is like the icing on the cake in 
life, and this is what I am hoping for 
from being a docent - gaining new per-
spectives via meeting new people. Nat-
urally I am also hoping that being a 
docent will provide me with more col-
laboration opportunities. Moreover, 
it will be interesting to teach students 
from different backgrounds, and hope-
fully this will improve my own teach-
ing, but also it should prove valuable 
for my research as it will provide me 
with new ways of thinking.

Please describe your new 
lecture course!
My course is an introductory course 
to polyelectrolytes, and as such it is a 
colourful journey from physical chem-
istry basics to the versatile role that 
polyelectrolytes play in life itself and 
different everyday applications. ◆

Kirsi Yliniemi and Eduardo 
Garcia-Verdugo are new 
chemistry docents and will give 
their first lecture courses in 
Spring 2015. Kirsi will lecture on 
polyelectrolytes during period III 
and Eduardo on syntheses and 
separations enabled by reactive 
and functional polymers during 
period IV.

Interviewer Heikki Tenhu

The title of docent, with placement 
at the Department of Chemistry, was 
awarded in 2014 to five scientists:

• Garcia-Verdugo, Eduardo, 

polymer chemistry

• Levon, Kalle, polymer chemistry

• Maier, Norbert, 

analytical chemistry

• Parshintsev, Evgeny, 

analytical chemistry

• Yliniemi, Kirsi, materials chemistry

The title of docent may be awarded by 
the University of Helsinki to an applicant 
possessing thorough expertise in his or 
her field, a capability of independent 
work in research or as an artist, demon-
strated by scientific publications or 
other means, and good teaching skills.

Eduardo Garcia-Verdugo
Eduardo, describe yourself with 
a few sentences!
I am a lecturer at the University Jaume 
I (Castellon, Spain) where I have been 
teaching basic and advanced organic 
and polymer chemistry related subjects 
since 2000. This includes Chemistry 
courses for undergraduates and differ-
ent Master’s degree courses in Sustain-
able Chemistry at the Organic and 
Inorganic Department. 

Does this explain your interest 
in polymers?
Although by background I am an 
organic chemist, my research interests 
have always involved the design and 
synthesis of advanced polymeric mate-
rials to be used in the development of 
new organic processes.

Your present research interests?
Currently, I am working in a highly 
innovative research field integrating 
different so-called enabling techniques 
(catalysis, polymeric materials, contin-
uous flow processes, micro reactors, 
bio-catalysis, neoteric solvents (ILs, 
SCFs)) to develop more efficient and 
greener organic transformations. The 
right combinations of two or more of 
these techniques lead to truly new syn-
thetic catalytic improved technology 
platforms.

You are now a docent of polymer che-
mistry at the University of Helsinki. 
UH will certainly benefit of your input 
to teaching and research, but what do 
you expect to gain?
To teach at the UH is an excellent 
opportunity for me to teach in a new 
environment and to strengthen the 
links between UH and UJI. 

Please describe your new 
lecture course!
The objective of this course is to pro-
vide comprehensive understanding 
of a fast growing field of reactive and 
functional polymers. This course will 
explore how tools based on the use of 
reactive and functional polymers can 
be applied to solve a wide variety of 
problems requiring chemical and tech-
nological solutions. The lectures will 
start from basic principles, moving 
towards application in various fields 
of organic chemistry, biotechnology, 
drug development and material sci-
ence. Examples range from medicinal 
chemistry and drug discovery to new 
catalyst creation. The course will teach 
the basics of solid-phase organic chem-
istry, the methodology, the equipment, 
and the analytical technology to be 
employed for development, syntheses 
and separations of organic active prin-
ciples. ◆
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Jag är Mika Berg, 26, filosofie 
magister i organisk kemi. Jag blev 
färdig från laboratoriet för svensk-

språkig undervisning i kemi, "svenska 
kemen", mars 2014. Mitt pro gradu-ar-
bete handlade om organokatalytiska 
asymmetriska Friedel-Crafts-reak-
tioner. På sommaren 2014 började jag 
som doktorand/fortsättningsstude-
rande i professor Kristiina Wähäläs 
grupp. Dessutom handleder jag orga-
niska laboratoriearbeten både på 
svenska och finska för studerande på 
kandidat- och magisternivå. Min egen 
forskning omfattar syntetisk organisk 
kemi, nämligen syntes av enantiomert 
rena biologiskt aktiva naturprodukter. 
Jag planerar och tillämpar olika asym-
metriska syntesrutter där jag använder 
mig av kirala hjälpare som styrande 
grupper för att åstadkomma nya kirala 
centra i produkterna.

För att upprätthålla en hög under-
visningsnivå försöker jag som assis-
tent vara tillförlitlig, rättvis och tydlig. 
Jag försöker sträva till att studeranden 
har en allt högre kunskapsnivå efter att 
de slutfört kurserna. Med andra ord 
tycker jag att kurskraven kunde höjas 
för att göra kurserna mera omfattande 

och ingående. Dessutom borde man 
lära ut mentaliteten "om man inte vet 
så tar man reda på". För att göra inlär-
ningen bekvämare och intressantare 
försöker jag till en viss mån ha glim-
ten i ögat, eftersom jag själv upple-
ver att inlärningen är enklare då man 
inte tar saker alltför seriöst. Det bästa 
med att vara assistent är tillfället då 
man märker att studeranden får en s.k. 
aha’-upplevelse, eftersom man vet att 
man då gjort någonting rätt och kun-
skapen gått vidare. Dessutom lär man 
sig mycket om sig själv som person och 
lärare. Slutligen kan man säga att alla 
undervisningsgrupper samt arbetsda-
gar är olika, vilket är bra och gör att 
undervisningen känns givande.

På min fritid håller jag på med olika 
lagsporter som fotboll, rinkbandy och 
innebandy. Dessutom är jag en enorm 
fotbolls- och bandyfanatiker. Till nya 
första årets studerande vill jag säga 
att studera flitigt och snabbt men kom 
ihåg att inte ta det för seriöst eller 
stressa för mycket. Det blir nog bra 
genom att ta det lugnt och njuta av stu-
dierna. Kom också ihåg att slappna av 
på fritiden. Det är viktigt för att orka 
kämpa hela studietiden. ◆

Orgaanisen kemian uudet 
laboratorioassistentit
Ny laboratorieassistent 
i organisk kemi

Mika Berg, Katja Sievänen ja Tia Kakko
riotyöt ovat kivoimpia kursseja ja myös 
hyödyllinen osa opiskelua, koska itse 
kemistin työ on pitkälti käsillä teke-
mistä. Labratöihin opiskelijan kannat-
taakin valmistautua huolella, mutta 
kuitenkin rennolla asenteella turhia 
jännittämättä, sillä kun tietää mitä 
tekee, niistä saa eniten irti ja usein saa-
daan vielä paras tulos.

Kemian opetuksen suurimmat haas-
teet ovat käytännönläheisyys ja se, 
ettei kemiaa arvosteta tarpeeksi. Lähes 
kaikki uudet materiaalit, niin pakka-
uksissa kuin pinnoitteissakin, lääkkeet 
ja kulutustuotteet kehitetään kemis-
tien toimesta tai heidän avustamana. Ei 
siis ole ihme, että kemian teollisuuden 
tuotteet ovat viime vuosina olleet yksi 
Suomen suurimmista vientiartikke-
leista. Myös ympäristön ja elintarvik-
keiden laadunvarmistuksessa tarvitaan 

kemistien osaamista. Antoisinta työs-
sämme on monipuolisuus: on käytän-
nön työtä laboratoriossa sekä kirjallista 
artikkelien lukemista ja omien tuotta-
mista, välillä pääsee myös opettamaan. 

Toivotamme kaikki uudet opiske-
lijat tervetulleeksi kemian laitokselle! 
Toivottavasti löydätte täältä itseänne 
kiinnostavan alan, jossa viihdytte koko 
pitkän työuran. Kemian laitos kaipaa 
uusia innostuneita opiskelijoita meidän 
vanhojen joukkoon. ◆

Olemme Tia ja Katja, orgaani-
sen kemian laboratoriotöiden 
uusia assistentteja. Valmis-

tuimme kemian laitokselta maistereiksi 
pari vuotta sitten pääaineenamme 
orgaaninen kemia. Nyt teemme 
molemmat professori Ilkka Kilpeläi-
sen ryhmässä väitöskirjaa. Tutkimme 
selluloosan reaktioita: Tia ioniliuotti-
missa ja Katja orgaanisessa mediassa.

Tutkimustyön ohessa opetamme 
orgaanisen kemian labroissa. Laborato-

Antoisinta työssämme on 
monipuolisuus: on käytän-
nön työtä laboratoriossa 
sekä kirjallista artikkelien 
lukemista ja omien tuotta-
mista, välillä pääsee myös 
opettamaan.
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Miten olet viihtynyt?
Olen viihtynyt aivan loistavasti. 
Tänne on mukava tulla ja täällä on 
mukava tehdä töitä.

Chloé Springare 
osastosihteeri

Kuka?
Olen Chloé Springare. Aloitin 
kemian laitoksella osastosihteerinä 
kesäkuussa 2014.

Miten päädyit tänne töihin?
Viimeisin tutkintoni on ammatti-
korkeakoulusta, tradenomin tut-
kinto. Minulla oli myös aikai-
sempi taloushallinnon tutkinto ja 
työkokemusta erilaisista talous-
hallinnon tehtävistä. Virallisena 
tradenomiksi valmistumispäivä-
näni sain kutsun työhaastatteluun 
kemian laitokselle. Haastattelu 
meni mukavasti ahkeran tenttauk-
sen ja pirteän kiperien laskuteh-
tävien parissa. Minut valittiin sil-
loin määräaikaisena sijaisuutena 
auki olleeseen osastosihteerin teh-
tävään, ja sittemmin aikaisemman 
vakituisen paikanhaltijan irtisa-
nouduttua työsuhteeni vakinais-
tettiin. 

Työtehtävät?
Työtehtäviini kuuluu erilaisia 
talous- ja henkilöstöhallintoon liit-
tyviä tehtäviä, muun muassa las-
kujen käsittelyä, raportointia ja 
työajankohdennusjärjestelmään 
liittyviä hallinnollisia tehtäviä. 
Lisäksi minulla on viestintään liit-
tyviä tehtäviä kuten Helsingin yli-
opiston intranetin Flamman päivi-
tystä. Olen myös mukana kemian 
laitoksen www-sivujen uudistus-
projektissa. 

Valokuva Veikko Somerpuro Viimeisten vuosien aikana Hel-
singin yliopiston kemistit ry:n 
hallituksen koko on vähitel-

len pienentynyt, ja vuonna 2015 halli-
tuksessa on vain kymmenen jäsentä. 
Tavoitteenamme on panostaa siihen, 
että jäsenistöä otetaan mukaan toi-
minnan järjestämiseen entistä enem-
män myös hallituksen ulkopuolelta. 
Jo viime vuoden puolella koottiin toi-
mikunta järjestämään 7. helmikuuta 
pidettäviä HYKin 88. vuosijuhlia. Mai-
nittakoon, että tänä vuonna vuosijuh-
lamme ovat kerrankin eri aikaan kuin 
kyykkä, joten myös HYK pääsee edus-
tamaan Tampereelle!

Uutena aloitti vuoden alussa tapah-
tumatoimikunta, jossa on sekä halli-
tuslaisia että hallituksen ulkopuoli-
sia aktiivisia jäseniä. Toimikuntalaiset 
saavat matalalla kynnyksellä apua ja 
ideoita tapahtumien suunnitteluun toi-
siltaan, kun aiemmin vastuu on yleensä 
jäänyt vain yksittäisille henkilöille.

HYKiläiset Münchenissä – yliopistolla 
ja paikallisella panimolla
Lokakuussa 2014 HYK kokosi rivinsä 
ja suuntasi viiden päivän vierai-
lulle Müncheniin, Saksaan. Aikai-
sesta aamuherätyksestä huolimatta 
tutustuminen kaupunkiin, paikalli-
seen kulttuuriin ja virvokkeisiin alkoi 

heti ensimmäisenä iltana. Ennen mat-
kaamme eräs Helsingissä edellisenä 
vuonna ollut vaihto-opiskelija kutsui 
meidät tutustumaan omaan yliopis-
toonsa ja paikallisiin opiskelijoihin. 
Münchenissä sijaitseva Ludwig-Ma-
ximilians-Universität yllätti meidät 
kaikki hienolla ja suurella kampuksel-
laan. Jo pelkkä fysikaaliselle kemialle 
omistettu rakennus oli saman kokoi-
nen kuin Chemicumin A-siipi. Päivän 
aikana saimme kuunnella useita mie-
lenkiintoisia esityksiä meneillään ole-
vista tutkimuksista, ja pääsimme kier-
rokselle kemian laitoksen tiloihin. 
Myös "paikallinen Markku Räsänen", 
Prof. Dr. Christian Ochsenfeld, tapasi 
meidät ja lähetti paljon terveisiä Hel-
sinkiin! Opiskelijat olivat järjestäneet 
meille laitoksella mukavan illanvieton, 
jossa pääsimme tutustumaan heihin 
paremmin ruuan ja juoman parissa. 

Junien lakkoilun vuoksi vierai-
lumme Dachaun keskistysleirimu-
seoon ei onnistunutkaan, joten vie-
timme viikonlopun vapaammin 
nauttien kaupungista. Vielä maanan-
taina ennen lähtöä takaisin lentoken-
tälle kävimme kierroksella Paulanerin 
panimolla. Saksa on selvästi olutmaa, 
mutta kaikki eivät kuitenkaan oppi-
neet matkan aikana oluen ystäviksi. 
Onneksi lähellä oli ihmisiä, jotka mie-

lellään ojensivat auttavan kätensä (tai 
kurkkunsa), kun tuli aika tyhjentää 
panimokierroksen hintaan kuuluneet 
tuopilliset. Kokonaisuutena matka oli 
erittäin onnistunut, ja voimme hyvillä 
mielin aloittaa ensi syksyn kotimaan 
pitkän ekskursion suunnittelun!

Opsos muuttaa
Chemicumin remontin edetessä myös 
Opsos joutuu muuttamaan. Näillä 
näkymin saamme uuden, pysyvän 
tilan B-siivestä Kemiapajan ja sen vie-
reisen kabinetin paikalta. HYK on 
otettu mukaan kyseisen tilan remon-
tin suunnitteluun, ja tätä varten kar-
toitimme viime vuonna jäsenistön 
mielipiteitä ja kehitysehdotuksia Opso-
sista. Kyselyn perusteella Opsosiin on 
toivottu erillistä rauhoitettua opis-
kelutilaa, kunnon pöytiä ja tuoleja. 
Kuitenkaan Opsosin tarkoitusta opis-
kelijoiden levähdys- ja ajanviettohuo-
neena, "keitaana opiskelun keskellä", 
ei saisi unohtaa. Toivottavasti saamme 
luotua uudesta Opsosista entistä viih-
tyisämmän ja useampia opiskelijoita 
palvelevan ajanviettopaikan! ◆

HYK Münchenissä Paulanerin panimon maisemissa.

Kuulumisia 
HYKiltä

Taru Weckström 
hallituksen puheenjohtaja 

Helsingin yliopiston kemistit ry
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Lukuvuosi 2013–14 vierähti omalta osal-
tani Erasmus-vaihdossa Englannissa, 
Birminghamin yliopistossa. Kymmenen 

kuukautta tuntui lähtiessäni pitkältä ajalta, 
mutta hujahti ohi todella nopeasti. En tiedä, 
olinko enemmän innoissani vai peloissani läh-
tiessäni uuteen suureen kaupunkiin, josta en 
tuntenut ketään, eikä minulla ollut edes asun-
toa.

Vaihtoon lähtö oli ollut mielessäni jo luki-
osta asti, ja kandidaatin opinnot valmiiksi 
saatuani ajattelin, että nyt olisi hyvä sauma. 
Kohteena Englanti oli myös ollut pitkään 
ajatuksena, enkä loppuen lopuksi hakenut 
muualle, vaikka Erasmus-ohjelman kautta on 
mahdollisuus päästä hyvin laajasti eri yliopis-
toihin ympäri Eurooppaa. Englantilainen kult-
tuuri, loistava tilaisuus oppia kieli kunnolla 
sekä uusien ihmisten tapaaminen kiinnosti-
vat. Sen lisäksi mahdollisuus tutustua täysin 
toisenlaiseen yliopistojärjestelmään oli tietysti 
myös mielenkiintoinen.

Erilaista opiskelua
Alkuun pää oli vähän pyörällä ja olo hämmen-
tynyt, kun moni asia erosi paljon opiskelusta 
Suomessa. Samanlaista nelijaksoista järjestel-
mää ei ollut, vaan uudet kurssit vaihtuivat vuo-
denvaihteessa. Intensiivisiä pari viikkoa kes-
täviä laboratoriokursseja ei myöskään ollut, 
vaan laboratoriotyöt oli sulautettu osaksi luen-
tokursseja eli niitä tehtiin kerran viikossa läpi 
lukuvuoden. Yhtään sellaista kurssia ei tainnut 
olla, jossa olisi ollut vain yksi luennoitsija. Eri 
osa-alueita kävivät siis luennoimassa eri ihmi-
set. Toinen lukukausi loppui maaliskuun lop-
puun ja huhtikuu oli luennoista vapaa, tarkoi-
tettu tentteihin kertaamiseen. Kaikki tentit oli 
keskitetty toukokuuhun, eli silloin painittiin 
sitten myös niiden ennen joulua luennoitujen 
kurssien tenttien kanssa.

Vuosi Erasmus-
vaihdossa

Laboratoriotyöt oli sulautettu 
osaksi luentokursseja eli niitä 
tehtiin kerran viikossa läpi 
lukuvuoden.

Kemian opiskelija Laura Lemetti vietti 
vuoden Birminghamin yliopistossa.

kemiauutiset  2015

Muita suomalaisia ei vuoden aikana 
juuri tullut vastaan, mutta oli itse 
asiassa mukava kuulua erittäin pieneen 
vähemmistöön vaihto-opiskelijoiden 
joukossa – tulipahan ainakin puhut-
tua englantia. Suomalaisuuteni esille 
tulo aiheutti välillä hauskoja reaktioita. 
Kysymyksiä tuli muun muassa Suomen 
sijainnista, lukukausimaksuttomasta 
yliopistosta ja siitä, miksi toisen ihmi-
sen tavatessamme sanomme moi mutta 
hyvästellessämme käytämme samaa 
sanaa ja huikkaamme moi moi. Eräällä 
kurssilla esitelmää pitäessäni esittelin 
itseni ja kerroin olevani suomalainen 
vaihto-oppilas. Ketään ei tainnut sen 
jälkeen enää kiinnostaa esitelmäni aihe 
vaan enemmänkin se, kuinka monta 
metriä Suomessa on lunta.

Mieletön kokemus
Erasmus-ohjelman kautta lähtö oli 
helppoa. Hakemiseen löytyi apua yli-
opistolta, kohteita, joista valita, oli pal-
jon, ja vaihto on tuettu hyvin. Myös 
vastaanottava yliopisto oli järjestänyt 
ohjausta sekä vaihdon alussa että myös 
sen läpi.

Sitä, mitä kaikkea tuon vuoden 
aikana opin ja koin, on vaikea pukea 
sanoiksi. Eniten jäin ehkä kaipaa-
maan ihmisiä, joihin tuon kymme-
nen kuukauden aikana ehdin tutus-
tua. Onneksi monen kanssa on tullut 
pidettyä yhteyttä näin jälkeenpäinkin. 
Mielettömän vuoden jälkeen oli hyvä 
palata takaisin Suomeen, vaikka taval-
laan sopeutuminen takaisin "normaa-
liin" arkeen olikin alkuun yllättävän 
vaikeaa. 

Varsin opettavainen ja kasvattava 
kokemus, suosittelen! ◆

Laura Lemetti 
opiskelija

2015  chemistrynews
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I have always loved to travel and 
find out about the life of people in 
other parts of the world. During 

my bachelor’s degree studies, I had the 
opportunity to do a mobility semester 
in France. The experience was com-
pletely different from being just a tour-
ist – not always easy or nice, but amaz-
ing and enriching. Therefore, I decided 

to repeat the experience for my Mas-
ter’s degree, but this time for a period 
of two years and in two different coun-
tries. I was accepted to the Euro-
pean Joint Degree Master’s Program 
in Advanced Spectroscopy in Chem-
istry and did my first year studies at 
the University of Lille, France. For the 
second year, we had to choose another 
university in Bologna, Helsinki, Kra-
kow or Leipzig. I chose Finland because 
of several reasons. It is a developed 
country with high living standards and 
it’s known to have one of the best edu-
cational systems in the world. Further-
more, Finnish culture, people and his-
tory were completely unknown to me. 
I come from Mexico where we barely 

hear anything about Finland, and this 
was a perfect opportunity to learn 
about the "mysterious" Finnish people 
and culture.

First experiences in Helsinki
I arrived in Helsinki in September 2014 
and started the third semester of my 
Master’s degree in the Faculty of Sci-
ence at the Kumpula campus. My new 
home was very nice and comfortable, 
and adapting to Helsinki was very easy. 
As the semester went by, I started to 
grow fond of the city. It is a beautiful, 
ordered, functional, peaceful and safe 
place to live in. I adapted to the meth-
odology followed in the classes, I even 
started Finnish classes and made some 
new and nice acquaintances, most of 
them international students. Neverthe-
less, by the end of the semester, I real-
ized I had had only a few actual conver-
sations with Finnish people, apart from 
professors, members of my laboratory 
group or people in the supermarket. I 
found this disappointing.

In the orientation course, it was 
explained to us that Finns are quiet and 
shy, so we should go and try to speak 
to them and then they would gladly 
speak to us. I think this is true because 
Finnish people are very polite, nice and 
helpful. However, I still do not manage 
to communicate with them. Maybe I 
have not tried hard enough just because 
I do not know how to approach them.

We Mexicans like to be hospita-
ble and are excited to know every-
thing about foreigners and to show and 
explain them everything about Mex-
ico and its culture, so that they can not 
only adapt, but enjoy and appreciate all 
the aspects and contrasts of our coun-
try. The first time I arrived to live in 
France, I expected to be treated simi-

larly, but it did not quite happen, and 
after a while I gave up expecting such 
attention and guidance. The same hap-
pened in Finland. Nevertheless, I wish 
I could have a Finnish acquaintance or 
friend who could help me learn more 
about the traditions, customs, history, 
behaviour rules, food, or any other 
aspect important to the Finnish, and 
with whom I could practice the little 
Finnish I know.

More integration activities
All my neighbours are international 
students; therefore, the easiest place to 
meet Finnish people is at the univer-
sity. Even though we are together in the 
classes, I have usually seen very little 
interaction between Finnish and inter-
national students, so I think it would 
be very nice if there were some activ-
ities in the courses and laboratories 
where Finnish and international stu-
dents work together in teams. Teams 
of only Finnish or international stu-
dents should be discouraged. More-
over, it would be useful to have some 
integration activities between Finnish 
and international students throughout 
the year.

For my second semester in Finland, 
I sincerely wish I would get to know 
more about Finnish people and culture. 
I will keep learning Finnish, because 
although many Finns speak excellent 
English, I consider Finnish a beauti-
ful language and learning it may help 
me understand and appreciate a lit-
tle bit more about the Finnish culture. 
I hope I will be able to interact more 
with Finns. They have a lot to share, so 
I would like to learn more about them 
from themselves rather than a book or 
even other foreigners. ◆

Samantha Molina
Getting to know the Finns

Class teamwork would 
connect Finns 
with foreigners.

Samantha Molina

I finished my Bachelor’s degree in Chemistry 
in 2010 in Lima, Peru. After my graduation, I 
worked for two years in a chemical company of 

fragrance and flavors. Then in 2013, I was accepted 
for the Euromaster’s Program ASC, where I spent 
the first year at the University of Lille1, France. 
Once the time came for me to decide where I would 
do my second year of Master’s studies and do my 
Master’s project, I had the University of Helsinki 
as my first choice due to its exceptional educational 
system and the interesting chemistry courses. 

From the moment I arrived in Finland in 
August 2014, I felt surrounded by kind and edu-
cated people. Every person I met in Helsinki made 
me feel welcome and didn’t hesitate to offer their 
help. Moreover, Finns speak very good English, 
which made my life much simple due to the fact 
that the Finnish language is a different and chal-
lenging language to learn. Fortunately, the first 
days since my arrival, the University offered an 
orientation course which allowed students to do 
most of the paperwork and facilitated me to clear 
doubts. Additionally, the University promotes 
student activities which helped me to meet other 
international as well Finnish students. 

The University of Helsinki has several strengths. 
There are the skillful teachers who give the lectures 
in English even though the majority are Finnish 
students, the high importance that they give to 
research in several fields, and a rich international 
environment. Another advantage of the Univer-
sity is that it offers a large variety of courses, which 

allowed me to choose subjects of my field in chem-
istry. The life as student in Finland is very good, 
the University doesn’t stress you when the time 
for exams arrives, because you have enough time 
to study and at the same time you can prepare 
your research projects. Currently I am working on 
my Master’s thesis in the Laboratory of Organic 
Chemistry, and the topic is the chemical charac-
terization of antioxidative natural product com-
pounds from endophytic fungi by MS spectrome-
try and NMR spectroscopy.

Here in Finland everything is different from 
Peru. Coming from a moderate temperature of 
25°C and being in Helsinki at –15°C or even less 
was quite shocking for me. Also the lack of sun-
light during the winter season was overwhelming. 
However, when I saw snow for the first time, it was 
a priceless moment. Seen Helsinki covered with 
snow was strikingly beautiful. A benefit of winter 
is that snow lights up the darkness and allowed me 
to practice winter sports like ice skating which I 
enjoy very much. Furthermore, two things I have 
appreciated in Finnish culture are the importance 
and respect they have for the nature (like lakes and 
forests) and the sauna, where I cannot stop going. 

It’s been almost a half a year I have been in Fin-
land and I consider that being here is one of the 
best experiences I have ever had in my life. I think 
that going abroad helped me to develop myself as a 
science student and as a person. Having constant 
challenges and being far from my home country is 
helping me to become stronger and to enrich my 
knowledge. ◆

ASC Master's student 
Eduardo León-Denegri
A view from Peru

Eduardo León-Denegri
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Teksti Maija Aksela, Sakari Tolppanen ja Maiju Tuomisto Valokuva Veikko Somerpuro

Kestävä kehitys on keskeinen aihe kemian 
opetuksessa eri kouluasteilla. Se on ollut 
olennainen osa kemian opettajankoulu-

tusyksikössä järjestettävää koulutusta ja tutki-
musta erityisesti vuodesta 2012 lähtien, jolloin 
siihen laadittiin yhteisöllisesti oma strategia hyö-
dyntäen oppilaitosten kestävän kehityksen serti-
fiointipohjaa. Siinä käsitellään kestävää kehitystä 
monipuolisesti sekä ekologisesta ja taloudellisesta 
että sosiaalisesta ja kulttuurillisesta näkökulmasta. 

Laadittu strategia ohjaa yksikön toimintaa ja kurs-
siopetuksen järjestämistä sekä sisällöllisesti että 
toiminnallisesti.  Päätavoitteenamme on kouluttaa 
opiskelijat toimimaan vihreän kemian ja kestävän 
kemian periaatteiden mukaisesti. Laboratoriotyö-
kurssiemme työtavoissa ja tarjoamissamme työoh-
jeissa tavoitteenamme on, että töissä ei synny käsi-
teltävää jätettä. Kursseillamme käytämme myös 
pääosin sähköisiä oppimateriaaleja ja kirjastojen 
materiaaleja. 

Esimerkiksi yksikön järjestämällä Kemia tie-
teenä -kurssilla tavoitteena on tuoda esille kes-
tävän kehityksen eri näkökulmat sekä niiden 

merkitys kemian tutkimuksessa ja opetuksessa. 
Tulevat opettajat perehtyvät syvällisesti myös 
yhteen kemian kannalta merkittävään kestävän 
kehityksen aiheeseen. Syksyn 2014 kurssilla opis-
kelijat valitsivat opiskeltaviksi seuraavat ajan-
kohtaiset aiheet: Talvivaaran raskasmetallit, bio-
etanolin tuottamisen palmuöljystä ja soiden 
metaanipäästöt. He tarkastelivat ilmiötä ensiksi 
kemian kannalta, jonka jälkeen he perehtyivät 
myös siihen, minkälaisia vaikutuksia toiminnasta 
on ympäristölle, yhteiskunnalle ja taloudelle sekä 
miten aihetta voidaan käsitellä kemian kouluope-
tuksessa. Kurssilaiset haastattelivat alan asiantun-
tijoita saadakseen aiheesta kokonaisvaltaisemman 
ja syvemmän kuvan.

Kestävä kehitys on myös tärkeä osa yksikön tut-
kimustoimintaa. Useita opinnäytetöitä ja tieteelli-
siä julkaisuja on tehty aiheeseen liittyen viime vuo-
sina. Ensi vuonna aiheesta on valmistumassa kaksi 
väitöskirjaa. Osallistumme myös Pohjoismaiseen 
yhteistyötutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena 
on kehittää kestävän kehityksen opetusta korkea-
kouluissa. Kolmevuotisen hankkeen aikana yhteis-
työkumppanit perehtyvät eri yliopistojen kestä-
vän kehityksen opetukseen ja seulovat kursseilta 
hyväksi todettuja periaatteita. Näitä periaatteita 
testataan ja sovelletaan eri kursseille yhteistyöyli-
opistoissa. Projektin inspiroimana kemian laitok-
sella järjestetään keväällä 2015 valinnainen kurssi 
nimeltä Kestävä kehitys opetuksessa. Pohjoismai-
sen yhteistyöhankkeen päätavoitteena on saada 
tutkimustietoa aiheesta sekä koostaa ns. opettajan 
käsikirja, jossa esitellään erilaisia hyväksi todettuja 
opetusmalleja oppilaslähtöiseen kestävän kehityk-
sen opettamiseen.

Olemme olleet myös mukana Nuorten Akate-
mian järjestämässä hankkeessa, jossa tavoitteena 
oli kehittää uusia lähestymistapoja ilmastonmuu-
toksen opetukseen. Ilmastonmuutos-konseptin 
lopputuloksena oli ilmasto-TET, jota kohtaan useat 
yritykset ovat osoittaneet kiinnostusta. Sitä on tes-
tattu useissa yrityksissä ja seuraava vaihe on saada 
siitä mahdollisimman helposti monistettava malli 
kouluopetukseen ja opettajankoulutukseen. ◆

Opettajankoulutusyksikössä sosiaalinen kestävyys näkyy 
myönteisenä, yhteishenkeä ja vuorovaikutusta vahvista-
vana ilmapiirinä.

Kestävä kehitys osana 
kemian opettajankoulutusta

One interesting feature of the Ukrainian 
education practices is the use of discus-
sion sessions or seminars at both the 

bachelor and master’s levels. During these classes, 
students are encouraged to participate in discuss-
ing the lecture contents from their own points of 
view. Even though such opinion exchange may 
seem more applicable for humanities studies where 
differing viewpoints and theories are not unusual, 
it is also useful for scientific disciplines.

For such sessions students may either prepare 
featured advanced topics or work on problems, 
depending on the course style. For pure theoreti-
cal disciplines, the seminar consists of the solving 
of problems, based mainly on theoretical under-
standing. For applied disciplines, special exercises 
exist, requiring a theoretical base, the elements of 
logic and organization as well as creativity. As an 
example, the exercise can be projecting a synthetic 

scheme, an apparatus or a system for a new process, 
where students work separately or in small groups 
and try to propose an optimized project and then 
discuss each project. This approach allows students 
to develop critical thinking skills and the ability to 
evaluate an existing problem from different points 
of view. In some cases, a clever idea or phrase may 
allow the discovery of a new original solution.

Another possible scenario for such classes is, as 
was mentioned above, a deeper discussion on lec-
ture material, where the students prepare some 
previously suggested topics and then make short 
presentations in a random manner (usually in an 
order chosen by a teacher). This approach, besides 
containing an element of surprise for students who 
didn’t prepare for the class, allows the teacher to 
evaluate the level of knowledge the students have, 
to correct it if necessary, or to modify the course if 
the students appear to have a knowledge gap that 
should be filled. ◆

During these classes, students are 
encouraged to participate in dis-
cussing the lecture contents from 
their own points of view.

Oleksandr Zagorodko 
ASC Master’s student  

University of Helsinki, Department of Chemistry

The writer has a BSc degree from The National 
University of Kyiv Mohyla Academy in Ukraine, 

and has completed a part of his Master’s degree 
requirements at the Lille1 University in France.

Bringing inspiration 
into chemistry teaching
Discussion classes 
as a part of the 
educational system
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Kemian opettajankoulutusyk-
siköstä vastikään valmistu-
nut kemian ja matematiikan 

opettaja Minna Jääskeläinen tutki pro 
gradu -työssään kemian sähköisen yli-
oppilaskokeen esimerkkitehtäviä ja 
niistä koottua koetta. Tavoitteena oli 
selvittää sekä opiskelijoiden että opet-
tajien kokemuksia sähköisen kemian 
ylioppilaskokeen mahdollisuuksista ja 
haasteista. Tutkimus on osa Kemian 
opettajankoulutusyksikön kemian 
ylioppilaskokeiden kehittämishan-
ketta, jota tehdään yhteistyössä YTL:n 
kemian jaoston kanssa. 

Uudenlaiset tehtävätyypit vahvuutena
Sekä opiskelijat että opettajat pitivät 
uudenlaisia tehtävätyyppejä sähköi-
sen kokeen vahvuutena. Opettajat piti-

vät erityisesti siitä, että videoaineisto 
mahdollisti kokeellisten tehtävien mie-
lekkään toteuttamisen. "Kokeellisuus 
on paljon mielekkäämpää, jos sä et lue 
paperista vaan sä näet sen kuvana, mitä 
siellä tapahtuu", opettaja sanoo haastat-
telussa.

Opiskelijoiden näkökulmasta eri-
laiset aineistot lisäsivät kokeen vaih-
televuutta ja tehtävien realistisuutta. 
Lisäksi sähköiseen kokeeseen vastaa-
minen tekstinkäsittelyohjelmistolla oli 
vaivatonta.

Haasteina opiskelijoiden vaihtelevat 
tietotekniikkataidot ja uudistuksen 
aikataulu
Opiskelijoiden mallinnusohjelmistojen 
käyttötaidot olivat hyvin vaihtelevat. 
Opiskelijat ja opettajat ilmaisivat huo-
lensa siitä, asettuvatko opiskelijat eri-
arvoiseen asemaan tietoteknisten taito-
jensa perusteella. "Kaikki oppilaat eivät 
ole samalla viivalla kokeessa. Jollain 
voi olla enemmän kokemusta erilaisista 

tietokoneohjelmista kun taas toisilla 
ei", opiskelija kommentoi.

Opiskelijat tosin huomauttivat, että 
sähköisiin kemian kirjoituksiin osal-
listuvat opiskelijat ehtivät harjoitella 
kokeessa tarvittavia taitoja opintojensa 
aikana. Opettajat pitivät kuitenkin 
uudistuksen aikataulua haasteena. Hei-
dän mielestään pitäisi olla jo tiedossa 
ne ohjelmistot, joita kokeessa tullaan 
käyttämään, ja jokin ympäristö, jossa 
taitoja voi harjoitella.

Ylioppilastutkinnon sähköistymi-
nen on luontevaa, sillä työelämässä 
ja jatko-opinnoissa tarvitaan tieto- ja 
viestintätekniikkaa. Vapaa-ajan käytön 
lisäksi opiskelijoiden on opittava hyö-
dyntämään ohjelmistoja myös opiske-
lussa. ◆

Kemian opettajankoulutusyksikön 
pro gradu -tutkielmat:
blogs.helsinki.fi/kem-ope/tutkimus/ 
julkaisut/pro-gradu-tutkielmat/

Kemian sähköisen 
ylioppilaskokeen 
mahdollisuuksia ja 
haasteita

Teksti Minna Jääskeläinen Valokuva Veikko Somerpuro

Ylioppilaskokeet siirtyvät sähköisiksi 
kevääseen 2019 mennessä. Kemian 
ylioppilaskoe muuttuu sähköiseksi 
syksyllä 2018.

Kemian laitoksen opetuksen kehittämistä on 
hallinnut viime vuoden aikana kaksi mer-
kittävää uudistusta. Opiskelijavalintojen 

perusteita on muokattu samalla kun uusi haku-
järjestelmä tuli käyttöön. Toisaalta viime syksynä 
uudet opiskelijat aloittivat jonkin verran uudiste-
tun opetusohjelman mukaan. Uudistuksia teh-
dään, jotta nopeutetaan siirtymistä koulusta yli-
opisto-opintoihin ja saadaan opinnot sujuvasti 
käyntiin.

Opiskelijavalintojen uudistamisen tavoitteista 
kirjoitin jo viime vuonna tällä palstalla. Pitkään 
valmistellun sähköisen hakujärjestelmän ensim-
mäinen käytännön testi oli viime syksyn yhteisva-
linnassa. Teknisiä ongelmia vielä oli, eikä kaikkia 
tietoja saatu järjestelmästä odotetussa aikatau-
lussa. Toivottavasti ongelmat ratkaistaan talven 
mittaan ensi kevään isompia valintoja varten. Mei-
dän tiedekunnassamme syksyn valinta on kevyt, 
koska otamme tammikuussa alkaviin opintoihin 
vain parikymmentä kemian opiskelijaa sekä 15 
aineenopettajakoulutettavaa.

Ylioppilaskokeen arvosanat ratkaisevat
Olennainen uudistus kemian, fysiikan ja mate-
matiikan valinnoissa on, että emme järjestä enää 
ylioppilaille lainkaan valintakokeita. Uudistus 
saattaa kuulostaa dramaattiselta, mutta kannattaa 
muistaa, että tähänkin asti kemian opiskelijoista 
85–90 % on valittu suoraan ylioppilaskokeen arvo-
sanan perusteella. Nyt otamme ylioppilasarvos-
anat huomioon aiempaa laajemmin ja käytämme 
pisteytyksessä neljää koetta erilaisin painotuksin. 
Näin saamme hakijat perusteltuun järjestykseen 
eikä ratkaisu perustu pelkästään yhden kokeen 
onnistumiseen. Samanlainen valintajärjestelmä 
vain pienin variaatioin on käytössä myös Jyväs-
kylän, Oulun ja Turun yliopistojen matemaatti-
sissa aineissa. Valintakokeeseen kutsutaan vain ne 
hakijat, joiden pohjatutkinto on jokin muu kuin 
ylioppilastutkinto tai siihen suoraan rinnastettu 
tutkinto. Kokeeseen osallistuvat siis esimerkiksi 
ammatillisen tutkinnon perusteella hakevat tai 

ulkomailla koulunsa käyneet.
Laajassa yhteistyössä kehitetyllä uudistuksella 

on useitakin tavoitteita. Valintakokeen merkitys 
on siis ollut aiemminkin pieni, mutta sen vaatima 
työmäärä laitoksella ja tiedekunnassa suuri. Kun 
toimimme perinteisten kouluaineiden parissa, 
meidän on luonnollista käyttää koulumenestystä 
valintojemme perusteena. Kun korostamme yli-
oppilaskoetta opiskelijavalinnoissa, pyrimme 
samalla innostamaan opiskelijoita suorittamaan 
matematiikan ja luonnontieteiden opintoja jo luki-
ossa. Samalla voimme perustellusti käyttää lukion 
oppimäärää lähtötasona omassa opetuksessamme 
ja pääsemme peruskursseilla tehokkaasti uuden 
oppimisen alkuun.

Viimeksi mainittu teema oli myös yksi keskei-
sistä ajatuksista, kun uudistimme kemian ope-
tusohjelmaa. Vältämme tarpeetonta kertailua ja 
pyrimme heti peruskursseilla raikkaaseen uuden 
oppimisen ilmapiiriin. Opetusuudistuksen vaiku-
tuksia on aikaista arvioida puolen vuoden koke-
muksen jälkeen, mutta peruskursseilla vallinnut 
ilmapiiri ainakin lupaa hyvää. Raikas yritys ja 
uudistumisen henki saa hyvää aikaan. ◆

Opiskelijavalinnat 
ja opetusohjelma 
uudistuivat 

Valokuva Veikko Somepuro

Emme järjestä enää 
ylioppilaille lainkaan 
valintakokeita.

Mikko Oivanen 
professori 

kemian laitoksen varajohtaja (opetusasiat)
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Professori Marjatta Rau-
tio kuoli Helsingissä 1. 
joulukuuta 2014 pitkäai-

kaisen sairauden murtamana. 
Hän oli syntynyt Helsingissä 
18.10.1944. Uransa alussa far-
masian tohtori ja dosentti Rau-
tio toimi farmasian laitoksella 
tehdyn päivätyön ohessa Hel-
singin yliopiston asiantuntijana 
ulkoasianministeriön rahoitta-
massa vuonna 1973 perustetussa 
kemiallisen aseen valvontapro-
jektissa (CC-projekti). Professori 
Jorma K. Miettinen pyysi Rau-
tiota johtajaksi tähän projektiin 
1980-luvun alussa. Suomalais-
tutkijoiden osuus kemiallisissa 
aseissa käytettävien aineiden 
tunnistamisessa, näytteidenotto-
tekniikoiden kehittelyssä ja alan 
kansainvälisen yhteistyön raken-
tamisessa on ollut merkittävä. 
Hankkeen arvo oli sen avoi-
muudessa: tutkimusta tehtiin 

ensi kertaa sotilasorganisaatioi-
den ulkopuolella ja tulokset jul-
kaistiin vuosittain nk. sinisissä 
kirjoissa (Finnish Blue Books). 
Nämä kirjat alkoivat herättää 
yhä laajempaa huomiota ja saada 
osakseen kansainvälisten asian-
tuntijoiden arvostusta ja ne ovat 
edelleen maailmalla eräänlaisia 
kemiallisten aseiden valvonnan 
ohjekirjoja. 

80-luvun loppupuolella suur-
valtojen välillä alkoi löytyä 
yhteisymmärrystä kemialli-
sen aseen kansainvälisestä kiel-
tosopimuksesta. Erinomaisena 
visionäärinä Marjatta Rautio 
kohdensi projektin tutkimuk-
sen luotettavien laboratoriome-
netelmien laatimiseen. Tämän 
lisäksi hän käynnisti kansainvä-
liset laboratorioiden väliset ver-
tailutestit kehitettyjen menetel-
mien testaamiseksi. Kemiallisen 
aseen kieltojärjestön (Organiza-

tion for Prohibition of Chemi-
cal Weapons, OPCW) tukena on 
nykyään useita laboratorioita eri 
puolilla maailmaa, joiden kel-
poisuus testataan Suomen aloit-
teesta kehitetyillä pätevyystes-
teillä. Raution ja sveitsiläisen 
yhteistyölaboratorion aloitteesta 
alettiin vuonna 1988 kehittää 
analyyttista tietokantaa, johon 
kerättiin tunnistustietoja sopi-
muksen alaisista kemikaaleista. 
Näiden tietojen pohjalle OPCW 
rakensi oman virallinen analyyt-
tisen tietokantansa, jota käyte-
tään nykyään kemiallisen aseen 
kieltosopimuksen valvontaan 
ja jonka tietosisältöä kehitetään 
kansainvälisenä yhteistyönä. 

Vuonna 1994 perustettiin 
Helsingin yliopiston alainen 
erillislaitos, Kemiallisen aseen 
kieltosopimuksen valvontalai-
tos, VERIFIN. Laitoksen johta-
jaksi nimitettiin Marjatta Rau-

Marjatta 
Rautio
1944–2014
Kemiallisen aseen valvonnan uranuurtaja

tio. Seuraavana vuonna laitos 
muutti kemian laitoksen uusiin 
tiloihin Kumpulaan. Laitoksen 
perustaminen johtui vuosien 
odotuksen jälkeen allekirjoite-
tusta kemiallisen aseen kieltoso-
pimuksesta, jonka Suomi ratifioi 
7.2.1995. VERIFINistä tuli tämän 
sopimuksen määrittelemä ja sen 
noudattamista valvova kansal-
linen viranomainen Suomessa. 
Vuonna 1998 VERIFINistä tuli 
OPCW:n nimetty laboratorio 
ensimmäisten joukossa. Kysei-
sillä laboratorioilla on valtuu-
tus analysoida OPCW:n niihin 
lähettämiä näytteitä. 

Lukuisia esitelmiä kemial-
lisen aseen valvonnasta koti-
maassa ja ulkomailla pitäneen 
Raution työkenttä oli monipuoli-
nen ja kansainvälinen. YK:n tur-
vallisuusneuvosto valitsi Raution 
vuonna 1991 YK:n erityiskomis-
sion (UNSCOM) jäseneksi suun-

nittelemaan ja valvomaan Irakin 
joukkotuhoaseiden haltuunot-
toa ja hävitystä. Rautio toimi 
UNSCOMissa vuoteen 1999 
saakka. YK:n turvallisuusneu-
vosto valitsi Raution myös eri-
tyiskomission tehtäviä jatkaneen 
UNMOVIC:n jäseneksi vuonna 
2000 jatkamaan Irakin valvon-
taa. Rautio on saanut elämän-
työstään monia kansallisia ja 
kansainvälisiä tunnustuksia. Ei 
pidä myöskään unohtaa Raution 
alaisuudessa syntynyttä maail-
man huipputasoa olevaa tieteel-
listä ja koulutuksellista pääomaa, 
joka on siirtynyt kemiallisten 
aseiden analytiikassa mukana 
oleviin yhteistyölaboratorioihin. 

Vapaa-aikanaan Raution kiin-
nostus suuntautui oopperaan. 
Rautio vietti kesäisin paljon 
aikaa perheensä kanssa mökillä 
Vihdissä sekä talvisin miehensä 
kanssa Nizzassa.

Marjatta Rautiolla on ollut 
ratkaiseva vaikutus VERIFINin 
saavuttamaan kansainväliseen 
asemaan eräänä maailman johta-
vana kemiallisen aseen valvontaa 
ja alan koulutusta antavana labo-
ratoriona. Kunnianosoituksena 
Marjatta Raution aloittamalle 
työlle voidaan hyvällä syyllä 
pitää VERIFINille myönnettyä 
ensimmäistä OPCW-The Hague 
-palkintoa, joka jaettiin Marjatta 
Raution kuolinpäivänä.

VERIFINin entiset ja nykyiset 
kollegat muistavat Marjatta Rau-
tion karismaattisena, innova-
tiivisena sekä lämpimänä ihmi-
senä. ◆

Olli Kostiainen ja Paula Vanninen

Kirjoittajat ovat Marjatta Raution 
työtovereita VERIFINiltä.
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The Laboratory for Instruction in Swedish 
at the Department of Chemistry organized 
the first international workshop on "Mag-

netically Induced Currents in Molecules" (MAGIC) 
in cooperation with our former post-doctoral 
researcher and long-time research collabora-
tor Raphael Berger, who now works at the Uni-
versity of Salzburg in Austria. We received finan-
cial support from the LASKEMO graduate school, 
The Otto A. Malm Foundation, and the Depart-
ment of Chemistry at the University of Helsinki. 
The workshop was held at the zoological station in 
Tvärminne, giving a picturesque and contempla-
tive environment for a successful event. 

Most active research groups in this field partici-
pated in the conference. In the course of the work-
shop, it became apparent that exceptional prog-
ress has recently been made in the research field. 
Even some previously unobserved phenomena 

were reported that still have to wait for a complete 
understanding. Lots of effort has recently been put 
on describing magnetically induced current den-
sities at the fully relativistic level. New computa-
tional approaches are being developed for stud-
ies of relativistic effects on magnetically induced 
molecular currents, which is an aspect of chemis-
try that so far has not been elucidated.

Another, but no less fascinating, branch of the 
research area is addressing connections between 
the topology of magnetically induced currents and 
the nature of the chemical bond. Three indepen-
dent research groups have found strong evidences 
for an intimate connection between current den-
sities and properties of chemical bonds. Methods 
for computational studies of molecules exposed to 
strong external magnetic fields have been devel-
oped at the University of Oslo and Northwestern 
University. Such approaches offer new opportu-
nities for calculating properties of molecular sys-
tems in the extremely large magnetic fields of neu-
tron stars or properties of nanostructures exposed 
to the strongest magnetic fields that are reachable 
on earth.

The workshop focused on magnetically induced 
current densities. However, it was at the same time 
a truly interdisciplinary scientific event. The feed-
back from the participants and our own impres-
sion indicate that it was a scientifically important 
event which most likely constitutes a new stage in 
the research field. The next MAGIC workshop will 
be held in Italy in 2016. ◆

Participants in the MAGIC workshop 
that was held at the Tvärminne zoo-
logical station, 17.–21.11.2014.

Magnetically Induced Currents 
in Molecules (MAGIC 2014)

Text Dage Sundholm Photo Mikael Johansson

The Laboratory for Instruction 
in Swedish at the Department 
of Chemistry organized the 

first Winter School in 1985. The lectu-
rers were Odd Gropen, Björn O. Roos, 
and Stephen Wilson. Wilson is still 
scientifically active, whereas Gropen 
and Roos have passed away. The first 
Winter Schools were feasible thanks to 
university funding that had to be used 
before the end of the year or returned. 
The Winter School was held in Decem-
ber, because at the end of the year the 
size of the budget was known. Since 
then, the Winter School has been sup-
ported from many different sources. 
After a few years, the annual Helsinki 
Winter School in Theoretical was a 
well-established event that the scienti-
fic field could not manage without. 

This year’s Winter School 15.–
18.12.2015 was supported by the new 
Graduate School, since the Winter 
School is indeed important for the edu-
cation of our doctoral students and 
more experienced researchers, not to 
speak of the students coming from 
abroad. The participants are under-
graduate students, doctoral students, 
postdoctoral researchers, senior sci-
entists, and professors. Roughly half 
of the participants come from abroad. 
The topic of the Winter School var-
ies, whereas many of the participants 
attend year after year. At least one of 
the participants, namely Professor 
emeritus Pekka Pyykkö, has attended 
all of them.

The theme of this year’s Winter 
School was f-element chemistry, cov-
ering different computational meth-
ods and applications to lanthanide 
and actinide containing molecules. 
The number of lecturers was eight and 
the number of participants exceeded 
50. The Winter School began with a 
historical background by Prof. em. 

Pekka Pyykkö (University of Helsinki). 
Andrew Kerridge (Lancaster Univer-
sity) presented the theory of multicon-
figuration self-consistent field methods 
(MCSCF), whereas Nik Kaltsoyannis 
continued by showing how MCSCF 
methods can be applied in studies on 
lanthanide and actinide containing 
molecules. Jochen Autschbach (State 
University of New York at Buffalo) dis-
cussed calculations of magnetic prop-
erties such as electron paramagnetic 
resonance (EPR) and nuclear magnetic 
resonance (NMR) spectra, and Joris 
van Slageren (University of Stuttgart) 
continued the topic by lecturing about 
magnetic properties of solid-state 
materials containing f elements.

Stefan Knecht (ETH Zürich) pre-
sented a novel MCSCF method 
namely Density Matrix Renormal-
ization Group (DMRG) that can con-
sider many active electrons and orbit-
als, which is necessary when studying 
lanthanide and actinide containing 
molecules with open f-shells. Louise 
Natrajan (University of Manchester) 
presented aspects of computational and 
experimental investigations of opti-
cal and NMR spectra of f-elements. 
Valérie Vallet (University of Lille) dis-
cussed the theory and methods behind 
different approaches to studying com-
putationally molecules embedded in 
solids or immersed in liquids. Thus, the 
Winter School lecturers covered many 
different aspects of computational 
studies of f-element chemistry showing 
which methods are applicable and how 
computations support experiments.

The theme of next year’s Winter 
School is Computational Biochemis-
try. It will be organized 14.–17.12.2015 
in collaboration with Professor Ville 
R.I. Kaila (Technische Universität 
München). ◆

Schrödinger-
mitali 
myönnettiin 
professori Pekka 
Pyykölle

World Association of Theoretical and 
Computational Chemists (WATOC) 
pitää konferenssinsa joka kolmas 
vuosi. Vuonna 2014 kokous pidet-
tiin Santiago de Chilessä ja se keräsi 
noin 700 osanottajaa. Organisaation 
vuotuinen Schrödinger-mitali vuo-
delle 2012 myönnettiin professori 
Pekka Pyykölle hänen osuudestaan 
relativistisen kvanttikemian kehittä-
miseen. Tätä teoriaa tarvitaan, jos 
halutaan ymmärtää raskaiden alkuai-
neiden kuten kullan, lyijyn tai uraanin 
kemiaa. Se perustuu Diracin yhtä-
löön ja mainitaan nyt lähes kaikissa 
epäorgaanisen kemian oppikirjoissa. 
Mitalin ojensi WATOC:n presidentti, 
professori Walter Thiel ennen mita-
linsaajan plenaariluentoa. ◆

Theoretical f-Element Chemistry
The 30th Winter School 
in Theoretical Chemistry
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Helsinki on Suomen johtava kokous- ja 
kongressikaupunki, joka houkuttelee järjes-
täjiä ensiluokkaisilla palveluillaan ja hyvällä 

maineellaan. Visit Helsingin Helsinki Convention 
& Events Bureaun tehtävänä on tukea maksutto-
milla palveluillaan kongressijärjestäjiä ja saada yhä 
enemmän kongresseja Helsinkiin. 

Helsingissä pidetään vuosittain noin 250 kan-
sainvälistä järjestökongressia, joihin osallistuu 
lähes 40 000 vierasta. Lisäksi Helsingissä järjeste-
tään runsaasti kotimaisia ja kansainvälisiä yritys-
kokouksia, seminaareja, tapahtumia ja teemapäi-
viä. Helsinki kiinnostaakin monia kansainvälisiä 
järjestöjä kongressin pitopaikkana.

Kiinnostusta lisää kaupungin luotettava maine, 
palvelujen korkea taso, hyvät yhteydet ja turvalli-
suus. Helsinki on jo vuosikausia sijoittunut maail-
man 20 suosituimman kongressikaupungin jouk-
koon, kertoo kongressipäällikkö Ines Antti-Poika 
Helsinki Convention & Events Bureausta.

Tuleville vuosille Helsinkiin on vahvistunut 
jo kymmeniä kongresseja, joista suurin on hei-
näkuussa 2016 järjestettävä European Society of 
Human Reproduction and Embryology -järjestön 

kongressi. Tapahtumaan odotetaan 8 000 osallistu-
jaa. Helsinki Convention & Events Bureau on myös 
ollut mukana auttamassa mm. Suomen toksiko-
logiyhdistystä, joka on saanut isännöitäväkseen 
Eurotox-kongressin syyskuussa 2019. Kongressiha-
kua tuki myös Euroopan kemikaalivirasto ECHA.

Avustavia palveluja maksutta
Helsinki Convention & Events Bureau avus-
taa vuosittain yli sataa Helsingissä pidettävää 
kongressia. Toimisto tarjoaa monenlaisia palveluja 
kongressinjärjestäjille täysin maksutta, esimerkiksi 
apua kongressin hakuprosessissa kutsumateriaa-
lien ja tutustumisvierailujen muodossa, kokousti-
lojen ja sopivien kumppanien ja palveluntuottajien 
valinnassa sekä kongressin ennakkomarkkinoin-
nissa.

Lyhyesti sanottuna meidän tehtävämme on aut-
taa järjestäjiä löytämään kaupunkimme parhaat 
puolet, jotta Helsinki tarjoaisi osallistujille unoh-
tumattoman elämyksen – jotain uutta, erilaista ja 
odottamatonta, Antti-Poika tiivistää.

Toimiston palvelujen lisäksi Helsingin kau-
punki tarjoaa monimuotoisesti vieraanvaraisuut-
taan kongressien hyväksi. Kansainvälisen kongres-
sin järjestäjä voi anoa kongressille kaupungin 
vastaanottoa, joka järjestetään pääsääntöisesti kau-
pungintalon juhlasalissa ja jota isännöi kaupungin 
edustaja.

Rohkaisen kaikkia tutustumaan palvelui-
himme! Olemme olemassa kongressijärjestä-
jiä varten, ja yhdessä järjestäjien kanssa luomme 
tapahtumista vaikuttavia. Tuloksena on ikimuis-
tettava kongressikokemus Helsingissä, Antti-Poika 
lupaa. ◆

Helsinki Convention & Events Bureaun väki avustaa vuo-
sittain yli sataa Helsingissä pidettävää kongressitapahtu-
maa. Kuvassa (vas.) projektipäällikkö Johanna Grönberg, 
kongressipäällikkö Ines Antti-Poika, projektipäällikkö Kaiju 
Pitkänen ja projektikoordinaattori Laura Isotalo.

Tiedustelut ja materiaalitilaukset 
Visit Helsinki/Helsinki Convention & Events Bureau 

09 310 36152 tai convention.bureau@hel.fi

Helsinki kiinnostava 
paikka kongresseille

Teksti Laura Saksala, Visit Helsinki/Helsinki Convention & Events Bureau 
Valokuva Rebekka Lehtola, Visit Helsinki

Helsinki Convention & Events Bureau tarjoaa 
maksutonta tukea kongressinjärjestäjälle.

August 24–27, 2015 in Helsinki, 
Finland

Organized to commemorate the 
375th anniversary of the Uni-
versity of Helsinki, this mul-

tidisciplinary event will intersperse 
parts of the various programme sec-
tions among the scientific sessions to 
complement each other. It is hoped 
to encourage researchers working 
on emergent synthetic methods, new 
peptide chemistry or borderline drug 
development topics to come together 
to air their targets and problems from 
their different points of view, so cre-
ating connections and networking 
between the different research groups, 
doctoral programmes and the industry. 
The main themes are of global impor-
tance, and include: Emerging targets 
in CNS diseases, Macrocycles in drug 
space, Green chemistry and green 
medicinal chemistry, and Peptides as 

drugs and natural peptides. Young 
researchers forum and poster sessions 
will be organized.

The joint biennial symposium of the 
Finnish Synthetic Chemistry society, 
the Medicinal Chemistry Committee 
of the Finnish Pharmaceutical Society 
(FinMedChem) and Finnish Peptide 
Society (FIPS) will be held in Helsinki 
on August 24.–27, 2015. The venue is 
the Small Hall (Pieni juhlasali) in the 
main building of the University of Hel-
sinki (Fabianinkatu 33, Helsinki). 

We have already confirmed 12 
prominent plenary speakers from 
abroad. Based on the previous sympo-
sia we anticipate ca. 200 participants in 
total, a quarter of them from abroad.

Internet pages for the Symposium 
will be available at the FinMedChem 
site finmedchem.fi in spring 2015. ◆

SKS:n opiske-
lijastipendi 
Aino Pyrhöselle 
Helsingin yliopiston kemian laitok-
sella luonnontieteen kandidaatin tut-
kintoa opiskeleva Aino Pyrhönen sai 
Suomalaisten Kemistien Seuran vuo-
den 2014 opiskelijastipendin. Stipen-
din perusteena on erinomainen opin-
tomenestys ja motivoituneisuus sekä 
aktiivisuus ainejärjestössä. ◆

Heleena Karrus 
toiminnanjohtaja 

Suomalaisten Kemistien Seura  

Symposium on Emerging 
Targets and Molecules in 
Middle Space

V
al

ok
uv

a 
Te

ch
w

om
en

The female natural scientists 
network is active now.

Professor Hanna Vehkamäki from 
the Department of Physics and Doc-
toral student Paola Elefante from the 
Department of Mathematics and Sta-
tistics invited everybody to join them 
for a lunch and discussion in December 
2014. The topic was "Should we have a 
more permanent networking system 
for women at the Kumpula Science 
Campus?". Almost 20 women were 
present and the answer was yes.

The network will meet on the first 
Monday of each month. The next meet-
ing is on February 2nd at noon in 
Dyna micum; it will be a start for plan-
ning events for the spring to celebrate 
the International Year of Light in 2015 
(en.unesco.org). Activities can also be 
organized through The Helsinki Asso-
ciation of Women Researchers (blogs.
helsinki.fi/tutkijanaiset), says Veh-
kamäki, the chair of the association. ◆

Female natural scientists 
sharing lunch and light

Kristiina Wähälä (FinMedChem) 
Ari Koskinen (FinnSynthChemSoc) 

Hannu Koistinen (FIPS)

Hanna Vehkamäki 
and Kristiina Wähälä
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