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GREETINGS FROM THE 
EDITOR! 

The world is changing – both our environment and politi-
cally. These are topics, which have captured a lot of atten-
tion during lunch and coffee breaks in Kumpula during the 

last year. We are facing a time with faster developing technol-
ogy and business, and we are confronting many challenging sit-
uations regarding the well-being of humankind. The University 
of Helsinki is also undergoing large changes – the most visible 
one being the educational reformation. In the ‘Big Wheel’ pro-
gram, all bachelor, master, and doctoral programs are renewed 
– some more, some less. One of the main ideas behind the Big 
Wheel is to harmonize the efforts required for passing courses 
of similar nature within the degree programs, while still aiming 
at high quality teaching and learning. Another important issue 
is to avoid overlap in teaching. This consumes resources and is 
often a result of poor communication between educators. The 
Big Wheel planning started to roll some years ago and it has 
involved a large number of discussions and meetings, as well 
as lots of frustration but also hopefulness for moving towards 
a better and fairer educational system at the University of Hel-
sinki. This fall, most of the Big Wheel degree programs will start, 
and in this issue of Chemistry News you can read more about the 
educational reform and especially about all the new degree pro-
grams, which are directly related to chemistry studies. 

The reformation has not only considered teaching. At the beginning of this year 
all laboratories within the department of Chemistry were merged and the research 
was divided into three new research programs. Naturally, people are reluctant to 
change and within the Department the renewal of the research programs has raised 
mixed feelings. However, such a reconstruction of the research was demanded and 
has raised the opportunity to form new and fruitful collaboration projects within 
the Department. You can learn more about the new programs from the article by 
the head of our Department, as well from the descriptions of the programs by the 
program leaders.

Regarding our working facilities, the Department of Chemistry is thankfully 
reaching the end of the building reconstruction, which has been going on for several 
years. The main architect, who has done tremendous work, gives a nice overview of 
the construction process. Even though the process has been rather slow and many 
groups have been forced to relocate a number of times, we have managed to both 
teach and carry out research in the building during the whole process. 

We have a highly multicultural environment at the Department. This is refreshing 
and inspirational. Often novel and out of the box thinking, no matter if it is about 
teaching or research, is due to the wide range of perspectives that we have. Having 
people with different backgrounds, coming from diverse educational platforms, can 
often be highly stimulating and rewarding when planning something new. Some of 
our foreign students and researchers give us their vision on working or studying at 
the Department. 

In this issue of Chemistry News, we also wanted to make you aware that Finland 
is turning 100 years this fall. This was kept in mind while designing the cover page 
of the journal. Therefore, a couple of articles contained within, are designed to pre-
pare you for the increasing intensity of the celebrations. Fortunately, however, our 
distinguished emeritus professors will bring us back down to earth with some ratio-
nal and motivating words. 

Wishing you much pleasant reading and a nice spring time! 

Susanne Wiedmer 
Main Editor
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KEMIAN LAITOKSELLA TAPAHTUU 
PALJON, JOSKUS MYÖS NOPEASTI
Edellisen Kemiauutisten ilmesty-
misen jälkeen, siis vuoden aikana, 
on Suomen suurimmassa kemian 
laitoksessa tapahtunut paljon. Ja 
lisää isoja asioita tulee tapahtumaan 
ennen lehden seuraavan numeron 
ilmestymistä.

Kemian laitoksen organisaation 
uudistaminen on käynnistynyt 
vuoden 2017 alusta. Varsin monen 

sukupolven ajan kemian laitos koostui 
itsenäisistä laboratorioista, se oli kuin 
useiden pienten laitosten tiedekunta. 
Laboratoriot hallinnollisina yksiköinä 
ovat lakanneet olemasta ja uusi orga-
nisaatio rakentuu tutkimusohjelmille. 
Ymmärtääkseni tämä uudistus on otettu 
vastaan tyytyväisinä, joskin ihmiset ovat 
vielä hiukan hämmentyneitä siitä, kuinka 
kuvata omaa työympäristöään. Itse koen 
työskenteleväni polymeerilabrassa, eikä 
tämä ole mitenkään ristiriidassa nykyto-
dellisuuden kanssa: polymeerilabra on 
osa materiaalikemian tutkimusohjelmaa.

Aiempi laboratorioihin perustunut 

rakenne oli luonteva, koska se perustui 
opetusvastuisiin: orgaaninen laboratorio 
opetti orgaanista kemiaa, epäorgaaninen 
laboratorio opetti epäorgaanista kemiaa. 
Koko opintopakka jaetaan uudestaan 
syksyllä 2017, kun siirrytään uusiin tut-
kintoihin. Tämä Iso pyörä -uudistus eriyt-
tää opetuksen järjestämisen tutkimusor-
ganisaatiosta, ja siksikin laitoksellamme 
tehdyt uudelleenjärjestelyt olivat välttä-
mättömiä. Isosta pyörästä tässä lehdessä 
kirjoittaa perusteellisemmin Mikko Oiva-
nen.

Jos luette lehden seuraavaa numeroa 
vuonna 2018, voitte lukea lisää koko yli-
opiston uudesta järjestyksestä. Yliopisto 
siirtyy laitoksettomiin tiedekuntiin, mikä 
muun muassa tarkoittaa sitä, että kemian 
laitoksella ei enää ole budjettivastuuta, 
vaan tiedekunnan vuosittain jakama 
käyttövaltuus. Kemian laitoksella on 
syytä iloita uudistuksesta ainakin sikäli, 
että tilakustannukset (vuokrat) siirtyvät 
tiedekunnan vastuulle. Niin kauan kuin 
itse olen asioita seurannut, on näyttänyt 
jopa matemaattis-luonnontieteellisessä 
tiedekunnassa olevan vaikeaa ymmärtää 

laboratoriotieteiden olevan huiman kal-
liita. Erityisesti kemia on kallista, koska 
kemiassa tarvitaan eniten laboratorioita. 
Kalliita ovat myös laitteet, mutta siitä 
toiste.

Iloinen asia on henkilökunnan uusiu-
tuminen ja uusien alojen löytäminen. 
Radiolääkeainekemian professuuria on 
toivottu kauan, ja nyt tämä on toteu-
tumassa. Hakuprosessi on ohi, ja pian 
pääsemme täyttämään tehtävän. Fysi-
kaalisen kemian professorin haku päät-
tyi 31.1.2017 ja saimme hämmästyttävät 
97 hakemusta. Tässä vaiheessa voi vain 
todeta, että hakemukset tulivat kaikista 
maanosista. Helsingin yliopisto on veto-
voimainen.

Mahdollisimman pian avaamme haun 
orgaanisen synteesikemian ja pehmeän 
aineen kemian professuureihin. Pehmeän 
aineen kemia ja fysiikka on nopeasti 
kehittyvä tieteenala, joka yhdistää syn-
teettistä ja biologista tutkimusta. Tänä 
vuonna pyrimme myös avaamaan epä-
orgaanisen materiaalikemian ja radioke-
mian professuurit.

Opetusta eivät tee vain professorit. 

Kemian opettajakoulutuksen lehtorin 
toimi on jo haussa, ja pyrimme mahdol-
lisimman pian avaamaan haun kahteen 
Kumpulan ja Viikin kampusten yhteiseen 
perusopetuksesta vastaavaan lehtorin 
toimeen.

Lopuksi, hyvä lukija, jos olet jaksa-
nut näin pitkälle, haluan mainita yhden 
kemian laitoksen vahvuuden opetuk-
sessa: Helsingin yliopisto on kaksikie-
linen, ja kemian laitoksen kaksikielinen 
kandidaattiopetus on lisännyt suosiotaan 
merkittävästi. Ruotsinkielisten kemian 
kurssien osanottajamäärät ovat lisään-
tyneet niin, että kohta puolet laitoksen 
kandidaateista ovat kaksikielisen tutkin-
non suorittaneita. HBL kirjoitti 9.2.2017: 
”Intresset för att skriva den långa eller 
medellånga kursen i det andra inhemska 
språket, svenska, har nästan halverats 
på tio år”. Pakkoruotsista viis! Opiskeli-
jat, jotka ymmärtävät kielitaidon merki-
tyksen, tekevät järkeviä valintoja!

Toivotan menestystä Kemian laitok-
selle eli meille kaikille! ✴

Heikki Tenhu 
Kemian laitoksen johtaja

LAITOKSEN JOHTAJAN ALKUSANAT

A lot is happening in the Department 
of Chemistry

• New organization based on research programs
• New Bachelor and Master programs start in 2017
• Faculties without departments in 2018
• New professorships in radiopharmaceutical che-

mistry and soft matter chemistry
• Finding and appointing new professors in physical 

chemistry, synthetic organic chemistry, inorganic 
materials chemistry, and radiochemistry

• New university lecturer to the teacher training unit, 
two new lecturers in cooperation with the Viikki 
campus

• Bilingual Bachelor education gains popularity

KUVA VEIKKO SOMERPURO
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Samanaikaisesti yliopiston 
hallinto- ja toimintajärjes-
telmien suurien uudistusten 

ja muutosten kanssa on valmis-
teltu myös laajaa opetusuudis-
tusta, joka koskee Helsingin yli-
opiston kaikkia koulutusohjelmia. 
Hankkeen kattavuutta ja merki-
tystä kuvaten sille annettiin nimi 
Iso pyörä. Hankkeen tavoitteet 
ovat kahden vuoden kehittelyn 
aikana vähitellen syventyneet, ja 
uudistuksesta tulee lopulta varsin 
kokonaisvaltainen. Opetusvastuu 
siirretään uusille organisaatioille 
eli kandi-, maisteri- ja tohtorioh-
jelmille. Nämä ovat oppiaineista 
ja laitoksista erillisiä yksiköitä, 
jotka vastaavat opetuksen järjes-
tämisestä suoraan tiedekunnille. 
Koulutusohjelmien muodostami-
sessa tärkeänä tekijänä on ollut 
temaattinen yhtenäisyys. Monet 
uusista ohjelmista ovat useiden 
tieteenalojen muodostamia koko-
naisuuksia ja osa toimii myös yli 
tiedekuntarajojen. Opetuksen 
tutkimuslähtöisyys saadaan näin 
uudella tavalla esiin. Uudistuksen 
muita avainsanoja ovat osaamis-
perustaisuus, työelämärelevanssi 

ja opiskelijavalintojen toimivuus. Haku-
kohteiden määrä vähenee, koska uudet 
kandiohjelmat ovat entisiä koulutusoh-
jelmia laajempia. Opiskelijalla on kan-
diohjelman jälkeen mahdollisuus valita 
jatkopaikkansa useasta erilaisesta mais-
teriohjelmasta. Esimerkiksi kemian kan-
diohjelmasta valmistuville on tarjolla 
neljä vaihtoehtoista ohjelmaa (ks. ohei-
nen kaavio), minkä lisäksi on mahdol-
lisuus erikseen hakea lukuisiin muihin 
ohjelmiin. Ohjelmia esitellään tarkemmin 
yliopiston verkkosivuilla www.helsinki.fi/
fi/opiskelu. 

Käsittelin Iso pyörä -uudistuksen 
kehittämisteemoja Kemiauutisten viime 
vuoden numerossa (Kemiauutiset 2016, 
s. 40, www.helsinki.fi/kemia/fi/kemiauu-
tiset). Sen jälkeen onkin koko vuodeksi 
riittänyt pohdiskeltavaa opetusohjel-
mien rakenteissa, sisällöissä, tavoitteiden 
kuvauksissa, informaation levittämisessä 
ynnä muussa. Uudet opetussuunnitelmat 
ovat valmiina ja nyt on meneillään ope-
tusohjelmien viimeistely. Ohjelmat suun-
nitellaan koko yliopistossa yhteisiä peri-
aatteita noudattaen ja kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan.

Vaikka uusi rakenne ja opetusohjel-
mat ovat valmistumassa, pitää muis-
taa, että uudistuksen keskeiset haasteet 
ovat vielä edessä. Järjestelmän uudis-
taminen on vaatinut aikaa ja energiaa, 
mutta tärkeintä olisi, että se antaa pontta 
myös opetuksen menetelmien ja sisältö-
jen kehittämiselle. Toivottavasti opetta-
jilla riittää energiaa myös perusasioiden 
kehittämiseen. 

Odotamme mielenkiinnolla kevään 
hakukierrosta ja uusien ohjelmien käyn-
nistymistä. Aivan ensimmäinen haku-
kierros on tosin jo käyty, kun kansainvä-
lisesti markkinoitujen maisteriohjelmien 
hakuaika päättyi tammikuussa. Muu-
tosten aikaa eletään tässäkin asiassa: 
EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat 
kansainväliset opiskelijat joutuvat ensi 
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syksystä lähtien maksamaan lukukausi-
maksun. Varsin odotetusti kansainvälis-
ten hakemusten määrä pieneni, mutta 
kuitenkin vähemmän kuin pahimmillaan 
pelättiin. Hakuajan siirtyminen keväästä 
vuodenvaihteeseen taas saattoi haitata 
kotimaisten kandidaattien hakuintoa. 
Eikä muutosten mukaista markkinoin-
tiakaan ehditty toteuttamaan vielä täy-
dellä teholla. 

Valtakunnallinen opiskelijavalintojen 
hakujärjestelmäuudistus on yksi viime 
vuosien suurista koulutukseen liittyvistä 
muutoksista. Se on vaikuttanut kemian 
koulutusohjelman opiskelijarekrytoin-
tiin voimakkaasti. Kemian ohjelmaa käy-
tettiin aiemmin yleisesti välietappina ja 
valmentautumispaikkana erityisesti lää-
ketieteen opintoihin. Kun valinnoissa 
suositaan nyt ensimmäistä korkeakoulu-
paikkaansa tavoittelevia, monet jättävät 
ottamatta vastaan heille tarjotun kak-
kosvaihtoehdon ja pitävät mieluummin 
välivuoden. Tämä on johtanut siihen, 
että keväällä kemian ohjelmaan vali-
tuista jopa puolet on hylännyt tarjotun 
opiskelupaikan. Siksi kemian opiskelu-
paikan otti syksyllä 2015 vastaan hieman 
yli 60 uutta opiskelijaa ja syksyllä 2016 

vain 57, vaikka kiintiö olisi 125. 
Opiskelijavalintauudistuksen 
valtakunnallisena tavoitteena 
oli nopeuttaa uusien ylioppi-
laiden pääsyä opiskelupaik-
kaan, mutta valitettavasti se 
ei näytä toteutuneen. Kemian 
koulutusohjelman kannalta on 
myönteistä, että meillä aloitta-
vat opiskelijat ovat nyt entistä 
yhtenäisempi ja tavoitteelli-
sempi joukko. Aiempina vuosina yli puo-
let kemian opiskelijoista keskeytti kah-
den ensimmäisen vuoden aikana, mutta 
nyt vastaavaa ilmiötä ei ole havaittu. On 
siis mahdollista, että aloittavien määrän 
pieneneminen ei johdakaan merkittävään 
tutkintomäärien laskuun. Tosin tämä sel-
viää varmuudella vasta parin vuoden 
kuluttua. 

Pääongelmana opiskelijavalinnoissa 
on edelleen kemian ja yleisesti luonnon-
tieteiden heikko suosio: ne asetetaan 
liian harvoin ensisijaiseksi kohteeksi. 
Uusilla tutkintoohjelmilla ja entistä innos-
tavammalla opetuksella pyrimme teke-
mään oman osuutemme tämän tilanteen 
parantamiseksi. ✴

ISO PYÖRÄ

Opiskelijalla on 
kandiohjelman 
jälkeen mahdollisuus 
valita jatkopaikkansa 
useasta erilaisesta 
maisteriohjelmasta.

Valtakunnallinen 
opiskelijavalintojen 
hakujärjestelmäuudistus 
on yksi viime vuosien 
suurista koulutukseen 
liittyvistä muutoksista.

UUDET KANDI- JA 
MAISTERI OHJELMAT 

VIIMEISTELYVAIHEESSA
TEKSTI MIKKO OIVANEN KUVA VEIKKO SOMERPURO

Professori Mikko Oivanen on kemian kan-
diohjelman johtaja ja kemian laitoksen ope-
tuksesta vastaava varajohtaja.
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Uudesta matematiikan, fysiikan ja 
kemian opettajan kandi- ja mais-
teriohjelmasta valmistuu kahden 
tieteenalan ja pedagogiikan ammat-
tilaisia. 

TAUSTAA 
Syksystä 2017 alkaen HY:n opetus siir-
tyy koulutusohjelmiin, joista yksi on 
matematiikan, fysiikan ja kemian opet-
tajan kandi- ja maisteriohjelma. Ohjelma 
kokoaa matematiikan, fysiikan ja kemian 
aineenopettajakoulutuksen yhteen yhtei-
seen koulutusohjelmaan. 

Aikaisemmin matematiikan, fysiikan 
ja kemian aineenopettajakoulutus on 
järjestetty ainelaitoksilla, missä aineen-
opettajaopinnot ovat olleet yhtenä suun-
tautumisvaihtoehtona. Aineenopettaja-
opintoihin on voinut suuntautua aivan 
opintojen alusta alkaen, mikäli on hake-
nut ainelaitokselle aineenopettajien suo-
ravalinnassa. Opettajaopintoihin on voi-
nut suuntautua myös myöhemmässä 
vaiheessa opintoja hakemalla oikeutta 
suorittaa opettajan pedagogiset opinnot. 

Matematiikan, fysiikan ja kemian opet-
tajan kandi- ja maisteriohjelmaan on jat-
kossa yhteinen suoravalinta. Lisäksi tie-
teenalan opiskelijoiden on mahdollista 

siirtyä aineenopettajan koulutusohjel-
maan siirtohaussa tai kandivaiheen jäl-
keen maisterihaussa. 

Uudella koulutusohjelmalla tavoitel-
laan jo vuosia kovin alhaisena pysyneen 
hakijamäärään kasvua; yhteinen koulu-
tusohjelma mahdollistaa aineenopetta-
jakoulutuksen vahvemman profiloitumi-
sen omaksi erityislaatuiseksi alakseen. 
Tavoitteena on myös kehittää aineen-
opettajakoulutusta vastaamaan yhä 
paremmin muuttuvan ja digitalisoituvan 
koulumaailman tarpeita. 

OPINTOJEN RAKENNE 
Matematiikan, fysiikan ja kemian opetta-
jan kandiohjelmaan suoravalittujen opis-
kelijoiden ei tarvitse heti opintojen alussa 
tietää, minkä tieteenalan he valitsevat 
ensimmäiseksi opetettavaksi aineek-
seen, vaan valinta tehdään ensimmäi-
sen syksyn aikana. Ensimmäisen syksyn 
aikana opiskelija voi halutessaan kokeilla 
vaikka kaikkien kolmen tieteenalan opin-
toja ennen lopullisen valinnan tekemistä. 
Tällä tavoitellaan suotuisaa kehitystä eri-
tyisesti fysiikan ja kemian opettajaopis-
kelijoiden määriin. 

Koulutusohjelmasta valmistuu kah-
den aineen opettajia. Toinen opetettava 

aine voi olla jokin toinen aine kolmikosta 
matematiikka, fysiikka tai kemia, tai jokin 
kokonaan muu koulussa opetettava aine. 
Toisen opetettavan aineen valinta teh-
dään niin ikään opintojen alkuvaiheessa. 

Opettajaopiskelijat opiskelevat samat 
perusopinnot (25 op) kuin varsinaiset 
tieteenalan opiskelijat. Myös aineopin-
tojen kurssit (55 op) koostuvat pitkälti 
samoista opintojaksoista tieteenalan 
opiskelijoiden kanssa. Aineopintojen 
kurssitarjonta on pyritty laatimaan tule-
van työelämän tarpeita silmällä pitäen 
- näin ollen opettajaopiskelijan on mah-
dollista valita tieteenalan kursseja mah-
dollisimman laajasti; onhan opettajan 
aineenhallinnan tarve enemmän laaja 
kuin kapealta osa-alueelta syvä. 

 Tieteenalan perus- ja aineopintojen 
lisäksi opettajaopiskelijat opiskelevat 
kandivaiheessa aineenopetuksen koko-
naisuuden (15 op), toisen opetettavana 
aineen perus- ja aineopinnot (60 op) 
sekä muita opintoja (25 op). 

Maisterivaiheessa opettajaopiskelijat 
opiskelevat oman tieteenalan opetuk-
sen syventävien opintojen (60 op) lisäksi 
opettajan pedagogiset opinnot (60 op). 

LOPUKSI 
Aineenopettajuus on uusien haastei-
den edessä ja aineenopettajalta edelly-
tetään vahvan aineenhallinnan ja peda-
gogiikan osaamisen lisäksi monia uusia 
osaamisalueita, kuten laaja-alaista tieto- 
ja viestintäteknologian hallintaa. Nyky-
aineenopettajan tulee kyetä esimer-
kiksi antamaan opetusta monenlaisilla 
virtuaalisilla oppimisalustoilla, hyödyn-
tämään TVT-sovelluksia pedagogisesti 
mielekkäällä tavalla ja samaan aikaan kil-
pailemaan aivan uudella tavalla oppilai-
den mielenkiinnosta erilaisten älylaittei-
den kanssa. 

Aineenopettajakoulutuksessa nämä 
työelämän muuttuvat ja ehkä kasvavat-
kin vaatimukset täytyy huomioida, mutta 
kuitenkin niin, että tätä ei tehdä aineen-
hallinnan ja pedagogisen osaamisen kus-
tannuksella; ilman kahta viimeksi mainit-
tua opetuksen sisältö on vaarassa jäädä 
tyhjäksi ‘digihuumaksi’. Matematiikan, 
fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja 
maisteriohjelmien sisältö on pyritty laati-
maan siten, että uudesta tutkinto-ohjel-
masta valmistuu osaavia kahden tieteen-
alan ja pedagogiikan ammattilaisia, jotka 
on varustettu riittävillä taidoilla nykyko-
ulun odotukset silmällä pitäen. ✴

UUDET TUTKINTO-OHJELMAT

UUDISTUVA LUMA-
AINEEN OPETTAJA-
KOULUTUS
TEKSTI INKERI SUNDQVIST KUVA VEIKKO SOMERPURO
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Helsingin yliopiston LUMA-keskus ja 
AinO-keskus yhdistivät voimansa 
vuoden alussa. Uutta luovan ja tie-

dekasvatusta tutkimuspohjaisesti kehitt-
ävän Helsingin yliopiston LumA-tiede-
kasvatuskeskuksen avajaisia vietettiin 
tiistaina 14.2.2017. Tiedekasvatuskeskus 
edustaa Helsingin yliopistoa kansalli-
sessa LUMA-keskus Suomi -verkostossa 
ja vastaa verkoston hallinnosta.

Uusi keskus kokoaa Helsingin yli-
opiston monitieteisen tiedekasvatuksen 
yhteen ja jatkaa yhteistyötä yhteiskun-
nan muiden toimijoiden kanssa. “Per-
heet, koulut, päiväkodit ja elinkeinoelämä 
ovat asiakkaitamme ja yhteistyökumppa-
neitamme”, sanoo professori, FT Maija 
Aksela. Hän toimii johtajana niin uudessa 
tiedekasvatuskeskuksessa kuin myös 
kansallisessa LUMA-keskus Suomi -ver-
kostossa, johon tiedekasvatuskeskuskin 
kuuluu.

TIEDEKASVATUS ON TIEDELUOKKIA, 
-KERHOJA JA -LEIREJÄ
Esimerkiksi Kemianluokka Gadolin Kum-
pulan kampuksella on suosittu vierailu-
kohde opetusryhmille, mutta myös ker-
hojen, leirien ja opettajien koulutusten 
järjestämispaikka. Vierailijoita käy ja lei-
rejä ja kerhoja järjestetään myös muissa 
tiedeluokissa eri puolilla yliopistoa. Virtu-
aalitiedekerhoon voi osallistua verkossa 
paikasta ja ajasta riippumatta.

Kesäleirien ideointi on parhaillaan 
käynnissä. Uuden tiedekasvatuskeskuk-
sen myötä lapsille tarjottava ohjelma 
monipuolistuu, kun vetäjiksi saadaan 
kielten, matemaattisten ja luonnontie-
teellisten aineiden opiskelijoita. Kansain-
välinen leiri tuo huippulahjakkaita lukioi-
käisiä eri puolilta maailmaa Helsinkiin 
tulevana kesänä.

“Tiedeyhteisö on vahvasti mukana toi-
minnassa ja näin uusin tutkimustieto saa-

daan käyttöön,” sanoo Maija Aksela.
Tiedekasvatuskeskuksen taustalla 

ovat bio- ja ympäristötieteellinen tie-
dekunta, humanistinen tiedekunta, kas-
vatustieteellinen tiedekunta sekä mate-
maattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 
joka toimii keskuksen vastuuyksikkönä.

TIEDEKASVATUS SIIRTYY SINNE MISSÄ 
LAPSET OVAT
Avajaisissa esiteltiin eräs Maija Akselan 
pitkäaikainen haave: Helsingin ylipiston 
oma tiedepäiväkoti. Toistaiseksi päivä-
koti on vasta suunnitteluasteella, mutta 
rahoituksen järjestyessä kehitystyö saa-
daan vauhdilla liikkeelle.

“Tiedepäiväkoti olisi varhaiskasvatta-
jien harjoittelupaikkana ja toimisi ympä-
ristönä, jossa ideoita voisi tutkia ja kehit-
tää sekä esitellä suomalaista osaamista 
kansainvälisille vieraille,” sanoo Maija 
Aksela.

TIEDEKASVATUS KANSALLINEN 
TAVOITE
Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskus 
toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön 
tavoitetta nostaa Suomi tiedekasvatuk-
sessa maailman kärkimaaksi vuoteen 
2020 mennessä. Ministeriön vuonna 
2014 julkaiseman selvityksen mukaan tie-
dekasvatus on luonteva osa kaikkien las-
ten ja nuorten oppimista niin kouluissa 
kuin koulun ulkopuolellakin. Se edistää 
merkittävästi luovaa ongelmanratkaisu-
kykyä, mahdollisuutta ymmärtää ja seu-
rata tieteen kehitystä ja tukea Suomen 
osaamisperusteista kasvua. Tiedekas-
vastus on myös osa yliopistojen yhteis-
kunnallista vaikuttavuutta. ✴

TIEDEKASVATUS DOCTORAL PROGRAMMES

DOCTORAL PROGRAMME IN 
CHEMISTRY AND MOLECULAR 
SCIENCES - CHEMS-DP

Chemistry experts have a key role 
in resolving global problems. The 
doctoral programme in chemis-

try and molecular sciences (CHEMS) is 
focused on basic studies in experimen-
tal, theoretical and computational chem-
istry, from small molecules to macromol-
ecules, with research themes involving 
synthesis, isolation techniques, charac-
terization, analytical methods and spec-
troscopy. The programme provides high 
quality doctoral education, which pre-
pares for careers in research, expert ser-
vices and other related tasks, in both 
academic and business contexts.

In addition to providing coordinated 
studies in the existing courses in chem-
ical, physical and pharmaceutical sci-

ences, the involved research groups 
organise advanced courses in their 
respective areas. The programme also 
includes researcher meetings 1-2 times a 
year, with presentations from reputable 
visiting lecturers to stimulate motivation 
and collaboration in studies and working 
with the scientific community.

The programme is organised with 
collaboration between Department of 
Chemistry, Department of Physics, Fac-
ulty of Pharmacy and Department of 
Biosciences at the University of Helsinki. 
Prof. Ilkka Kilpeläinen is the director of 
the programme. ✴

http://blogs.helsinki.fi/chems-dp/

PHOTOS VEIKKO SOMERPURO

TIEDEKASVATUS 
YHDISTI VOIMAT
TEKSTI RIITTA-LEENA INKI KUVA TANJA LUOSTARI
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The doctoral programme in Mate-
rials Research and Nanosciences 
(MATRENA) is a joint programme of 

the Department of Physics, Department 
of Chemistry, Faculty of Pharmacy and 
Helsinki Institute of Physics. MATRENA 
was formed in 2013, and its activities 
started officially on 1.1.2014. Our coor-
dinator is Dr. Alma Kartal-Hodzic who is 
the mainstay of the programme.

Within the participating institutions 
(all of which also have other doctoral 
programmes), the doctoral programme 
offers PhD student education in mate-
rials physics, materials chemistry, phar-
maceutical chemistry, nanosciences, 
molecular spectroscopy, biological 
physics, medical physics, computational 

physics and computational chemistry. 
Our program is a truly interdisciplinary 
programme as shown by the variety of 
topics and research groups involved. It 
should be mentioned that also HUS - The 
Hospital District of Helsinki and Uusimaa 
- is strongly involved with MATRENA.

All University of Helsinki PhD stu-
dents with an active study right in one 
of MATRENAs research areas are enlisted 
in MATRENA. In 2016 the number of stu-
dents in MATRENA was about 85. Of 
those 5% were funded by the doctoral 
programme. MATRENA welcomes stu-
dents of all nationalities. At the moment 
22% of our students are international and 
we have students from Italy, France, Ger-
many, Spain, China, Estonia, Latvia, Iran 

and Turkey. The main working language 
within MATRENA is English.

We organize regularly university 
courses and intensive special courses 
within the fields of our activities. We 
also co-organize and co-fund summer 
schools, workshops and conferences 
for MATRENA students. Our activities 
include also a yearly MATRENA autumn 
seminar. The themes vary from year to 
year having specific interest to our stu-
dents, e.g., last autumn we had presen-
tations and tips for career planning and 
how to build a good presentation. ✴

Jyrki Räisänen 
professor 

Director of MATRENA

DOCTORAL PROGRAMME IN 
ATMOSPHERIC SCIENCES – 
ATM-DP

PHOTO VEIKKO SOMERPURO

DOCTORAL PROGRAMMES DOCTORAL PROGRAMMES

More information on ATM-DP and 
ATM research community:
http://blogs.helsinki.fi/atm-dp/
http://www.atm.helsinki.fi/FCoE/

Pauli Paasonen 
ATM-DP coordinator 
Division of Atmospheric Sciences 
pauli.paasonen@helsinki.fi

Prof. Marja-Liisa Riekkola 
ATM-DP steering group member, 
Laboratory of Analytical Chemistry 
marja-liisa.riekkola@helsinki.fi

Climate change, air quality, weather 
prediction, deforestation, urba-
nization, fresh water problems… 
These major global problems are all 
studied in the Doctoral Programme 
in Atmospheric Sciences, ATM-DP.

While the name of the pro-
gramme refers only to the 
atmosphere, the research 

areas cover also the other Earth system 
components: biosphere, hydrosphere, 
soils and human activities. Interactions 
between these and the atmosphere are 
crucial for understanding the atmo-
spheric phenomena. In order to enhance 
the research on these interactions, 
ATM-DP brings together doctoral stu-
dents with different disciplines from 
three different faculties: Faculties of Sci-
ence (Departments of Physics, Geosci-
ences and Geography, and Chemistry), 
Agriculture and Forestry, and Biological 
and Environmental Sciences. ATM-DP is 
also a multi-methodological programme. 
The PhD students make research from 
basic science to research directly appli-
cable for the decision makers, and from 
theoretical studies to improving mea-
surement techniques and to modelling 
in size scales from molecular clusters to 
global Earth system.

One of the core areas of research 
within ATM-DP is aerosol particles, their 
formation, dynamics, and impacts on cli-
mate and air quality. Aerosol formation 
describes the formation of new parti-

cles from vapour molecules in the air 
as well as the condensation of vapours 
on the pre-existing particles. In princi-
ple this is a physical problem, for which 
the collisions, evaporations and the ener-
gies related to phase changes need to be 
solved. But there is a number of ques-
tions in the field of chemistry, which 
need to be answered in order to under-
stand atmospheric aerosol formation: 
how the emitted trace gases and bio-
genic vapour molecules form condens-
able vapours in the atmosphere, how the 
molecules transform and react within 
the aerosol phase and how they can be 
detected? This is why chemistry is a vital 
part of research in ATM-DP. 

Several PhD students within ATM-DP, 
with chemistry as their background or 
major subject, have been participating 

in the latest breakthroughs in the under-
standing of atmospheric formation of 
highly oxidised vapours and molecu-
lar clusters. This research has been con-
ducted at the global level flagship sta-
tions, such as SMEAR II in Hyytiälä, in 
flow-tube and chamber experiments in 
Kumpula, as well as in chamber cam-
paigns e.g. in CERN. The interdisciplin-
ary nature of the programme allows the 
integration of these experimental results 
with the long-term observations of the 
atmosphere and other Earth system 
components, as well as with the mod-
elling framework. And it is this integra-
tion, together with the strong national 
and international co-operation, that 
make ATM community one of the lead-
ing atmospheric research clusters in the 
world. ✴INTERDISCIPLINARY DOCTORAL 

TRAINING IN MATERIALS RESEARCH 
AND NANOSCIENCES – MATRENA

PHOTO VEIKKO SOMERPURO
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The United Nations has introduced 
the 2030 Agenda for Sustain-
able Development to tackle issues 

related to an increasing population and 
climate change. The Helsinki Challenge 
gathers the 17 goals of the 2030 Agenda 
for Sustainable Development under 
themes including, ‘a sustainable planet’, 
‘people in change’, and ‘an urban future’. 
The science based competition and idea 
accelerator, Helsinki Challenge, is a plat-
form for collaboration between science 
and arts communities, business, deci-
sion makers, the public sector, and other 
actors of society. 

Of the over 100 participating teams, 
20 teams were selected to the semi-fi-
nal. One of these is ‘Team Ioncell’, which 
is developing a new type of regenerated 
cellulose fiber, made out of Finnish wood 
pulp. This is a joint project with team 
members from the Department of Chem-
istry at the University of Helsinki (Prof. 

Ilkka Kilpeläinen, Docent Alistair King, 
Docent Susanne Wiedmer), Aalto Uni-
versity (team leader Prof. Herbert Sixta), 
Dr. Michael Hummel, Dr. Elsa Walger, 
Dr. Sanna Hellstén), Stora Enso (Sirpa 
Välimaa), and from Marimekko (Minna 
Kemell-Kutvonen). 

The technology, Ioncell-F, is based on 
the use of a novel green solvent, the ionic 
liquid [DBNH][OAc], developed at the 
University of Helsinki. [DBNH][OAc] has 
the property of being able to dissolve 
cellulose directly. The production of Ion-
cell-F fibers using a dry-jet wet spinning 
technique has been intensively studied 
at Aalto University. The fibers, prepared 
from [DBNH][OAc], have shown excel-
lent strength properties, which open up 
opportunities for their utilization not only 
in textiles but also in technical applica-
tions, e.g. in composites. The devel-
opment of the Ioncell-F technology is 
achieved via a multidisciplinary collabo-

ration between chemists, engineers, and 
designers. The on-going research activ-
ities are focused on the synthesis, char-
acterization, and toxicity testing of novel 
ionic liquids, as well as on the closing of 
chemical and water cycles, scale-up of 
the fibre-spinning process and proto-
typing, e.g. through Marimekko designs. 
The Ioncell-F technology has the poten-
tial of contributing to the transition into 
a circular economy. In addition to forest 
biomass, the cellulose source used for 
fiber production can also be post-con-
sumer waste, such as textile waste or 
waste cardboard. Due to the fast fash-
ion phenomenon, the generation of tex-
tile waste is becoming a serious problem, 
and there is a need for new technologies 
for recycling of textiles. We believe that 
this technology will, at least in part, solve 
these critical issues. ✴

HELSINKI CHALLENGE COMPETITION

TEAM IONCELL: FROM 
WOOD TO TEXTILES

TEXT SUSANNE WIEDMER PHOTO VEIKKO SOMERPURO

VIIVI HIRVONEN

SEE THE WORLD – STUDY ABROAD

The first time I went abroad during 
my studies in Helsinki was in 2015 
for an internship in Germany. I 

spent three months at a local university 
navigating between my research project, 
making new friends and trying to make 
sense out of German. After that summer, 
I have taken countless (or four) German 
language courses, tried to find my spe-
cialization field in chemistry and have 
looked for new chances to go abroad. In 
2016 I spent a semester in Munich doing 
my exchange, and after a brief moment 
back home I left again to do a degree in 
England. At the moment I am living in 
Oxford and doing an MSc in Theoretical 
and Computational Chemistry. 

After the travel bug has bitten you, 
the most important thing is to keep your 
eyes open and to be prepared. There is 
always a deadline and these dates are 
not flexible. Usually many different doc-
uments are required, and not only from 
you but e.g. from the faculty, profes-
sors or maybe even your bank. Inter-
views can also be a part of some appli-
cations. Additionally, I cannot emphasize 
how much it helps to speak the language 
in the country of your choice. I had Ger-
man at school for eight years prior to liv-
ing there, so some of my lectures were 
in German. Despite my prior knowledge, 
the teaching was still sometimes hard to 
follow (this might have also had some-
thing to do with the fact that the lectures 
were about the theoretical background 
of linear scaling quantum chemical meth-
ods, but still). The language centre at the 
University of Helsinki offers preparatory 
courses for people considering doing an 
exchange, which is a great way to brush 
up the forgotten language skills. 

Living abroad is in many ways reward-
ing. In addition to friends and experi-
ences, the grasp you get of the local 
lifestyle is completely different than on 
holidays. However, it is important to 
remember that in a new country the uni-

versity life with its practicalities requires 
learning like your normal courses. For 
example in Germany the exams have 
to be written with a pen, not a pencil, 
so when you accidentally draw a car-
bon atom with five bonds it is not even 
possible to correct this somehow nicely. 
In England all of the lectures are only 
one hour long, and the normal degree 
is MChem, which lands somewhere 
between our BSc and MSc degrees. The 
things that sometimes make sense to 
others may seem confusing for you, but 
with time, you get used to these. 

Going to study abroad is a great way 
to see more sides of the world, while still 
working towards your degree. It seems 
that I will be staying here in England still 
a while, since I am starting my PhD next 
autumn at the University of Bristol in the 
field of computational biomedicine. I’m 
wishing everyone motivation and cour-
age to look for opportunities abroad, 
and taking the most out of your time 
there! ✴

STUDYING ABROAD
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St. Clair Beach.

MIISAMARI JESKANEN

KIELTÄ JA ELÄMÄÄ OPPIMASSA 
UUDESSA-SEELANNISSA 

Kuka ei olisi koskaan unel-
moinut surffauksesta val-
tameren aalloilla, vael-

luksista henkeäsalpaavissa 
maisemissa, pingviinien näke-
misestä, opiskeluista vieraassa 
maassa, tutustumisesta uuteen 
kulttuuriin tai uusien elämän-
mittaisten ystävyyssuhteiden 
luomisista? Nyt miettiessäni 
näitä kysymyksiä olen ylpeä 
itsestäni, että vuosi sitten pak-
kasin laukkuni, itkin muutamat 
kaihon kyyneleet ja matkus-
tin maailman toiselle puolelle 
kokemaan tämän kaiken.

Vietin kevään 2016 opis-
kellen Otagon yliopistossa, 
joka on Uuden-Seelannin 
vanhin yliopisto ja sijaitsee 

eteläisen saaren eteläosissa Dunedi-
nissa. Dunedin on todellinen opiskelija-
kaupunki, jossa yhden kampuksen -peri-
aate kokoaa opiskelijat elämään tiiviisti 
yliopistoalueen ympärille. Julkisia kulku-
neuvoja ei tässä kaupungissa tarvinnut, 
vaan sekä luennoille, kuntosalille että 
kauppaan pääsi liikkumaan kävellen.

Tiedän, että useimmat vaihtoon läh-
tijät ovat miettineet vaihtoa pitkään ja 

hallitsevat usein kohdemaan kielen 
hyvin jo ennestään. Itselleni kielet 
ovat aina olleet heikkous ja siksi olin 
aiemmin useasti vakuuttanut itsel-
leni, etten tule lähtemään vaihtoon. 
Hakuvaiheessa keväällä 2015 tiedos-
tin, että en tule pärjäämään tulevai-
suudessa pärjäämään ilman hyvää 
englanninkielen taitoa. Tiesin, että 
ainoa keino oppia puhumaan englan-
tia pelkäämättä tilanteessa kuin tilan-
teessa, on vaihtoon lähteminen. Sen 
enempää murehtimatta kielitaidostani, 
täytin hakemuksen, sain hyväksynnän 
ja ostin lentolipun Uuteen-Seelantiin.

Vaikka opiskelen kemiaa pääaineena, 
päätin kandidaatin tutkintoni loppuvai-
heessa lähteä vaihtoon lukemaan yli-
määräisen sivuainekokonaisuuden mate-
matiikasta. Matematiikan ja tilastotieteen 
kurssien lisäksi opiskelin yhden englannin 
kielen kurssin. Opiskelu Uudessa-Seelan-
nissa vastasi opiskelua Suomessa. Kui-
tenkin kurssit olivat usein huomattavasti 
laajempia ja ajallisesti pidempiä. Vaikka 
pääpaino arvosteluissa perustui tenttei-
hin, ei kursseja pystynyt suorittamaan 
ilman viikoittaisia palautettavia tehtäviä 
ja testejä.

Käytännön asiat puhelinliittymästä 
opiskelijakorttiin hoituivat helposti kou-
lun henkilökunnan ja ystävällisten pai-
kallisten Kiwi-hoastien avustuksella. 
Yliopisto tarjosi hintatasoon nähden 
edullisia, kalustettuja opiskelija-asuntoja 
vaihto-opiskelijoille. Lisäksi asuminen 
kahden amerikkalaisen ja yhden paikal-
lisen kanssa oli paras mahdollinen tapa 
kielen oppimiseen. Tämän lisäksi erittäin 
hyvä tapa tutustua muihin vaihto-opis-
kelijoihin oli suorittaa Prepare for Otago 
-kielikylpykurssi ennen opiskelujen alkua. 
Kurssi oli ilmainen ja suunnattu opiske-
lijoille, jotka saapuivat ei-englanninkieli-
sistä maista.

Neuvoni niille, jotka miettivät tai edes 
haaveilevat vaihtoon lähdöstä: olkaa 
rohkeita ja lähtekää valloittamaan maa-
ilmaa. Puoli vuotta saattaa tuntua pit-
kältä ajalta, mutta jälkeenpäin se on vain 
silmänräpäys. Vaihto ei ole vain opiske-
lua, vaan enemmän itsensä pistämistä 
mukavuusalueen ulkopuolelle ja siten 
uusien puolien löytämistä itsestäsi. Suo-
ritettujen opintopisteiden lisäksi tulet 
palaamaan koti-Suomeen monta unoh-
tumatonta kokemusta, onnistumista ja 
pettymystä, mutta myös yli kymmentä 
ystävää rikkaampana. ✴

Kepler Track 
-vaellus.

OPISKELIJAVAIHDOSSA

SOLJA SÄDE

KEMIAA, KIELTÄ JA IKEAA 
TUKHOLMAN YLIOPISTOSSA 

Puolitoista vuotta sitten aloittaes-
sani kemian opiskelut päätin, että 
voisin suorittaa kaksikielisen tut-

kinnon, vaikka olin opiskellut lukiossa 
vain ruotsin lyhyen oppimäärän. Etukä-
teen epäilin pärjäämistäni ruotsinkielisillä 
luennoilla, mutta ensimmäisen perio-
din jälkeen luentojen ymmärtämisessä 
ei ollut enää ongelmia. Koska suulliset 
taitoni eivät kehittyneet yhtä nopeasti, 
päätin, että vaihto-opiskelu Ruotsissa 
korjaisi asian. Vaihtoon pääseminen oli 
aina ollut suuri unelmani, joten hain vaih-
toon heti toiselle opiskeluvuodelle.

Opiskelen pääaineenani kemiaa, 
mutta suoritan vaihdossa sivuaineopin-
tojani eli biokemiaa. Tukholman yliopisto 
oli ensisijainen valintani, koska kurssiva-
likoima oli laajempi kuin muissa Ruot-
sin yliopistoissa. Tietysti Tukholma myös 
suurena ja kauniina kaupunkina houkut-
teli: sieltä on hyvät ja nopeat yhteydet 
Helsinkiin. Oli helppoa vierailla HYK ry:n 
vuosijuhlissa helmikuussa. Toivon Tuk-
holmassa asumisen ja kielen oppimisen 

auttavan minua työllistymään 
myöhemmin eri puolille Poh-
joismaita. 

Saavuin Ruotsiin tammi-
kuun toisella viikolla, luennot ja 
orientaatioviikko alkoivat kol-
mannella. Yliopisto oli järjestänyt 
kattavan info-tilaisuuden, ja opis-
kelijajärjestö tarjosi monenlaista 
toimintaa, kuten speed-frien-
ding-tilaisuuden, retken Ikeaan 
ja tervetuliaisjuhlan. Kaikki vaih-
to-opiskelijat olivat todella avoimia 
ja ystävällisiä, mikä teki uusiin ystäviin 
tutustumisen helpoksi. Valitsin itselleni 
ruotsinkieliset luennot eli opiskelen pai-
kallisten kanssa. Ruotsinkielisiin tutus-
tuminen oli vaikeampaa, varsinkin, kun 
päätin aloittaa keskustelut heti ruot-
siksi. Onneksi puhettani enimmäkseen 
ymmärretään ja minä ymmärrän kuule-
maani, vaikka toinkin kerran kaverilleni 
kahvin (kaffe), kun hän pyysi haarukkaa 
(gaffel). 

Oltuani täällä Tukholmassa nyt hie-
man yli kuukauden olen tottunut arkeen 
uudessa maassa ja ruotsiksi puhumi-
nen on parantunut huomattavasti. Odo-
tan tulevia kiinnostavia opintoja, kuten 
säteilybiologian kurssia, sekä erilaisia 
aktiviteetteja vaihtareiden, ruotsalaisten 
sekä muutaman suomalaisenkin 
kanssa. Tällä hetkellä varattuna 
on matka Pariisiin erään kana-
dalaisen kanssa, ja myöhemmin 
mahdollisesti matkoja muualle 
Eurooppaan erään australialai-
sen kanssa. Suosittelen muille-
kin opiskelijoille vaihtoon läh-
töä, vaikka ei kauas Suomesta 
lähtisikään. ✴

OPISKELIJAVAIHDOSSA
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STUDYING AT THE DEPARTMENT

A DIFFERENT CULTURE 
BUT AN INTERNATIONAL 
ACADEMIC ATMOSPHERE

MARINA REDON

I am a chemistry student at the 
Universidad Autónoma of Madrid 
(Spain). Since I started my stud-

ies, I was sure I wanted to par-
ticipate in the Erasmus program 
because I think it is the best option 
to know how the educational meth-
ods and research in different coun-
tries are.

The reasons why I chose Finland 
for my Erasmus program are both 
academic and cultural. Finland has 
the best position in all the educa-
tional rankings, but I also wanted 
to get familiar with a country and 
a culture that are completely dif-

ferent from mine. From the first 
moment, I realized that it had been 
a great choice; Helsinki is not a 
very big city, so even if you are in 
a brand new location you get to 
know it fast, which makes life eas-
ier; Student unions and the city 
of Helsinki itself organize a lot of 
interesting activities to enjoy this 
country.

At the University of Helsinki I 
am attending courses while I am 
working on my MSc thesis at the 
Department Chemistry. The topic 
is related to analytical chemis-
try. I have learned to work in a 

real research laboratory, where I 
have met people who have been 
willing to assist me from the very 
beginning and where I have had 
even the opportunity to work with 
people from different parts of the 
world (Finland, Poland, Italy, Czech 
Republic, Nepal...).

In my personal opinion all stu-
dents should have the opportu-
nity to study abroad and to dis-
cover how life and universities 
are in different places around the 
world because it will contribute to 
improving their personal and pro-
fessional skills. ✴

REALLY ENJOYING 
THINKING ABOUT 

CHEMISTRY FOR THE 
FIRST TIME

TODD ELLIOTT

I am enjoying studying my masters at 
the University of Helsinki. Since fin-
ishing my bachelors in chemistry 5 

years before, it was definitely a chal-
lenge going back to study chemistry. 
However this time round I am enjoying 
it much more. The way my studies are 
set out in Finland are much better, giv-
ing me time to really get to grips with my 
modules. Also, for the first time, I enjoy 
thinking about chemistry rather than 
just trying to get through exams. I come 
up with ideas and talk to my lecturers 
about them. My degree is not like a reg-
ular 9-5 job, where I clock off at the end 
of the day and try to forget about work 
until the next morning. It is something 
that I happily consider. Taking the ideas I 
learn about in lectures and putting them 
together in different ways.

I think that is something I really 
appreciate about studying different 
areas of chemistry, I have a large map of 
them in front of me and I get to learn and 
think about new ways to connect them 
together. How they might work and what 
is possible. 

I eventually want to go into environ-
mental/green/sustainable chemistry, 

which can be quite a multi-disciplinary 
area. I want to do my bit to clean up the 
planet using chemistry. Whether that 
is making our current chemical indus-
try cleaner, more efficient, less wasteful 
or how to better process waste, recycle 
it and all the other things included. If I 
can use my knowledge of chemistry to 
do leave this world in a better way than 
when I entered it, I will feel like I have 
achieved something. Doing something 
good doing something I enjoy. Study-
ing my masters at Helsinki University is 
really giving me the opportunity to pick 
and choose what I think will best suit me 
in my career after university in the field 
of chemistry. A very much appreciated 
opportunity.

Some areas are tougher than oth-
ers, though that can be entirely per-
sonal. While one person can love organic 
chemistry, others may see curly arrows 
in mechanisms as the sign posts to hell. 
I get along with most of it, though some 
exams have felt like I will walk away sore 
afterwards.

Becoming an International student 
tutor in my second semester was an 
interesting experience. Things I did for 

students ranging from picking up keys 
and meeting at the airport to show-
ing around the welcome fair and how 
to buy fruit and vegetables in the shop. 
After living here two and a half years I 
had forgotten myself all the different 
things about how new and scary mov-
ing to a new country can be. Seeing that 
again through the eyes of new students 
reminded me how far you can go with-
out realising it. Gaining new friends and 
helping people out was a very reward-
ing part of being a student tutor. I would 
recommend it to anyone who things they 
can handle the commitment alongside 
their studies.

Part of my studies I have enjoyed so 
far is the wide variety of student societ-
ies, catering to more hobbies and inter-
ests than you thought about indulging. 
Meeting people who like the same things 
as you and getting together to enjoy 
them has been a lifeline at times. For 
me a particular highlight was perform-
ing in a play with Thespians Anonymous 
in November last year. An experience I 
thoroughly enjoyed." ✴

PHOTOS VEIKKO SOMERPURO
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VIKRAM BADDAM 

DEALING WITH POLYMERIC 
IONIC LIQUIDS

I am a fresh Ph.D student from India. I arrived to Kumpula 
campus in January 2016 for my Master’s thesis project, as 
an Erasmus student from Estonia. I had studied in Tallinn 

for one and a half years. I really enjoyed the orientation days. 
The help from the student tutors was very useful to finish all 
the documentation works, and the tutors were also helpful 
in introducing me to the student life in Helsinki.

I completed my Master project and graduated from Tal-
linn University of Technology in June 2016. Fortunately, I 
had a possibility from the Erasmus program as a recent 
graduate trainee to continue the research work which 
started during the Master studies. Meanwhile I applied to 
the CHEMS doctoral school and finally I have been able 
to start my Ph.D studies. I choose University of Helsinki 
mainly because it was recommended to me in Tallinn. 
Meeting a Finnish professor in Latvia on a conference in 
2015 confirmed the choice.

My Ph.D project deals with polymeric ionic liquids, 
PILs. The work started with the synthesis of amphi-
philic block copolymers where the other block con-
sists of ILs. The purpose is to study the self-assem-
bling of the polymers and even better, polymerization 
induced self-assembling. I have a good basis for the 
present research because I got familiar with PILs 
already in Tallinn where we investigated the e-spin-
ning of these materials. 

Since I arrived to Europe already two and a half 
years ago I have started to feel like I am at home. 
Adoption of the local habits occurred surpris-
ingly fast and I have not needed to suffer from 
home sickness. I enjoy the beauty of the Finn-
ish nature, endless forests and numerous lakes. 
My new hobby is a weekly visit to the saunas at 
Kuusijärvi, a beautiful place by a lake. The dif-
ferences between the cultures and climates 
in Europe and India are enormous and I find 
the knowledge of the both most invigorating. 
I got a good start in learning the European 
way of living with my friend Erasmus gradu-
ates during the first half of 2016. Now I feel 
myself independent and safe in this Finnish 
surroundings. ✴

STUDYING AT THE DEPARTMENT

DONG YANG

FALLING IN LOVE 
WITH FINLAND 
AND FUNCTIONAL 
POLYMERS

In the autumn of 2015, I arrived in Finland to do 
my PhD at the University of Helsinki as an inter-
national student, supported by the China Scholar-

ship Council. Walking out of the Helsinki-Vantaa Air-
port after a nine-hour flight, the fresh air, clean streets 
and different styles of architecture implied that I was 
standing on a remote, strange country.

Soon, anxiety and stress were eased by the view 
of beautiful nature and the kind, friendly Finnish peo-
ple. Finland has a large forest cover rate and ten thou-
sand lakes. Wherever you are, a complete and attrac-
tive scenery is always in front of you, making you feel 
like you are in a fairy tale. Finns are the most adorable 
people in the world and they never hesitate to offer their 
help. I still remember the help I got when I was lost on my 
way home.

After I started my studies at the Department of Chem-
istry, the high quality of education left a deep impression 
on me. The teachers here are definitely experts on what 
they are teaching. Not only are they patient, but they are 
also enthusiastic. They would adjust their teaching strate-
gies according to the feedback from students. So overall, the 
teachers here are trying their best to help us students.

Working in the lab has been such an amazing experience 
that you could hardly have anywhere else. It provides us with 
a whole set of instruments to be utilized in our research proj-
ects. These include NMR, light scattering and asymmetrical 
flow field flow fractionation instruments, as well as a rheom-
eter. It is rare to find such a variety of instruments in one lab. 
Moreover, researchers in our lab come from different countries: 
Russia, Germany, Hungary, Spain, India and Bengal. It is won-
derful to work in such an international and multicultural group. 
You can always find interesting topics to discuss and hear inter-
esting stories. 

My current research started with the syntheses of functional 
polymers and now I am concentrating on their thermosensitive 
behavior in water, as well as on their applications in catalysis.

After one year of studies at the University of Helsinki, my English 
and academic knowledge both have improved significantly. Study-
ing in Finland is the best decision I have ever made. Currently I 
am enjoying every moment in this country. I hope one day in the 
future I can tell stories about my time here to my family and friends 
in China. ✴

PHOTO VEIKKO SOMERPURO
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MATEUSZ GRZBIELA

ENJOYING RESEARCH IN ‘EXOTIC’ 
HELSINKI

As my second year of Bachelor 
studies was coming to an end, I 
came across a big poster at the 

entrance of my chemistry department. 
It was an invitation to study at a Mas-
ter program Advanced Spectroscopy in 
Chemistry. All I really knew about spec-
troscopy was limited to the use of IR and 
NMR techniques during organic chem-
istry classes. To be honest, the subject 
hadn't initially stolen my heart. How-
ever, the offer was quite tempting: two 
years abroad, a nice scholarship, at least 
one mobility in the curriculum... I never 
really considered that option, because I 
thought that spectroscopy was not for 
me. The offer sounded amazing, but only 
if it wasn't spectroscopy.

Another year had passed and it was 
the time to make a final decision. I chose 
to stay in Kraków (Poland) and continue 
what I had started there. Just before 
Christmas, I met the local coordinator 
at Jagiellonian University and asked him 
for some details. It felt as if I had missed 

a great opportunity in my life and after 
all, having had some more insight into 
spectroscopy during the first year of 
master, I decided to send my applica-
tion. I managed to do it a week before 
the deadline, which is pretty normal in 
my case. Actually, I should have done 
it a year before, but sometimes I need 
more time to realize what I want to do. 
You can imagine my joy and relief when 
I received an admission e-mail. Why a 
relief? Because in the meantime, I had 
given up on important courses. Had I not 
been admitted, this action would have 
resulted in repeating that year's studies.

Four months later I arrived in Vil-
leneuve d'Ascq, where the campus of 
University of Lille1 is located. I was full 
of expectations and excitement for the 
best adventure of my life, and this has 
proved to be true so far. What struck me 
the most from the very beginning, was 
the kindness and helpfulness of the ASC 
staff. Whether in Lille or Helsinki, I feel 
as if the staff truly prioritizes student 
success. We are treated like important 
guests and contacts are very personal, 
mostly because there were just eleven 
students last year. This made us feel 
very special and all classes were passing 
in a friendly ambiance. The first semester 
was supposed to give general knowledge 
about different fields of spectroscopy as 
well as theoretical from quantum chem-
istry. That was very useful for those who 
had more of biological background and, 
therefore, had never done it before. I was 
afraid, at times, that certain classes may 
be just a repeat of what I had already 
learned. To my surprise, I appreciated 
how similar courses refreshed my knowl-
edge on a subject, or even expanded my 
perspective on a variety of problems. 

After getting the first semester under 
my belt, there came a time for another 
serious decision. What next? There were 

four possible universities that we would 
go to for the third and/or forth semes-
ter. For me the choice was a bit eas-
ier. Given that I had lived in Kraków for 
four years, I would not choose to spend 
my next semester there. University in 
Leipzig (Germany) was the next one 
to be crossed out. The choice was nar-
rowed down to Bologna (Italy) and Hel-
sinki. I picked the latter, because it was a 
dream of mine to live in a Nordic coun-
try (it is considered a bit 'exotic'). Hel-
sinki also offered a much bigger course 
selection than any other participating 
university. As a result, I was the only one 
who wanted to explore Finland. The rest 
of the group split up between Bologna 
and Kraków, with one student going to 
Leipzig. I would be lying if I said that I 
never felt regret. Especially, when at 
one point, the temperature difference 
between Finland and Italy was 30ºC. But 
again, at the end of the day, I was lucky 
to meet some of the greatest people 
here as well.

Upon my arrival to Helsinki, I was pos-
itively surprised by the efficiency of daily 
life. The city seems to be very spacious. 
Everything has its rhythm, and people 
are well-organized and helpful. Except 
for the ambiguous street name signs 
placing over buildings that caused me to 
turn a 300 meter walk into over a half 

an hour walk from 
the train station to 
my flat, everything 
went smoothly. 
Soon I met the local 
coordinator and the 
supervisor of my 
master project, and 
we agreed on the details of my studies in 
Helsinki. What I like the most is that an 
academic year is divided into four peri-
ods, which made me feel somewhat less 
overloaded with work. I started my mas-
ter project in Juho Helaja's group, where 
I am working on the synthesis of NHC 
carbenes as ligands for gold-catalyzed 
addition of CO2 to alkynes. I hope that it 
will be successful. Comparing conditions 
of work here and at my former universi-
ties, there is a visible gap between them. 
On the other hand, studying is more 
strict in Poland. Therefore, I have really 
enjoyed my stay abroad.

There is one thing that makes me sad 
whenever I think about my time abroad: 
the whole adventure is almost over. I am 
pretty sure that I have convinced a few 
people to follow in my steps. If only it 
was possible to make it happen all over 
again, I wouldn’t think twice… I don’t 
know yet what the future holds for me, 
but even if it was only half as good as the 
past two years, I can’t wait for it. ✴

STUDYING AT THE DEPARTMENT

Helsinki also offered a much bigger 
course selection than any other 
participating university.
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Hösten 2013 startade ett tvåsprå-
kigt examensprogram i kemi och 
fysik vid matematisk-naturveten-

skapliga fakulteten. Pilotprojektet i kemi 
och fysik tog slut vid utgången av 2016 
men programmet kommer att fortsätta 
som en del av den tvåspråkiga verksam-
heten vid fakulteten. 

Det tvåspråkiga examensprogram-
met, som allmänt går under benäm-
ningen TvEx (eller KaTu från kaksikielinen 
tutkinto-ohjelma), startade vid Helsing-
fors universitet år 2010 som ett program 
för studerande som vill avlägga kurser 
för kandidatexamen på de båda inhem-
ska språken. År 2013-2014 var TvEx stu-
dier i biologi, ekonomi, fysik, juridik, 
kemi, socialt arbete och socialpsyko-
logi möjliga. Studeranden som hör till 
det tvåspråkiga examensprogrammet 
ska avlägga en tredjedel (eller minst 60 
sp) av sina kandidatstudier på svenska 
och finska. Studieprestationer från både 
huvudämnes- och biämnesstudier beak-
tas. 

TvEx har varit ett fräscht inslag i 
utbildningen vid kemiska institutionen. 
Studerandena har haft en mycket posi-
tiv inställning till programmet, i synner-
het de finskspråkiga som avlagt grund-
kurser på svenska. Vi har ett stort utbud 
svenska kemikurser på kemiska insti-
tutionen och man kan avlägga 60 sp 
på svenska enbart inom kemi. Jag 
själv som föreläser grundkurser i kemi 
har haft glädjen att få bli bekant med 
många motiverade TvEx-studeranden. 
En stor del av de finskspråkiga stude-
randena som tagit steget att börja stu-
dera kemi på svenska under det första 
studieåret har mycket goda grundkun-
skaper. Det här är en fördel, men abso-
lut inte ett måste, för då kan studeran-

dena fokusera mera på den svenska 
terminologin. Eftersom studerandena 
får språkstöd av personal från språkcen-
tret under sina TvEx-studier så behöver 
man inte behärska svenska för att delta 
i programmet. Undersökningar visar att 
majoriteten av studerandena som söker 
sig till programmet har läst svenska som 
B2-språk i skolan, och endast ett fåtal 
som A-språk. Jag har sett så många stu-
deranden som inte vågat öppna munnen 
under de första veckorna i september, 
men sedan glatt vågat kommunicera på 
svenska i december. Studerandena kan 
anmäla sig till det tvåspråkiga kandidat-
programmet genast i början av sina stu-
dier, men senast i slutet av den tredje 
terminen (31.12). 

En för många ansedd motiverande 
faktor inom TvEx-programmet har varit 
de sociala programmen som har arrang-
erats för TvEx-studeranden utanför före-
läsningssalen. Magisterstuderande Fanny 
Bergström är en eldsjäl som koordinerat 
TvEx-programmet. Utan hennes insats 
skulle programmet inte ha varit så popu-
lärt som det blivit. Det här tyder också 
på att TvEx-programmet behöver en 
koordinator för att fungera ordentligt, 
och lyckligtvis finns TvEx-programmet 
med i årets budget för den tvåspråkiga 
verksamheten. 

Sedan 2013 har 47 studerande börjat 
inom TvEx-programmet i kemi. Ingen av 
dem har blivit färdig kandidat så vi vän-
tar ännu på den första TvExaren med 
kemi som huvudämne. Trenden har varit 
stigande, vilket kan ses som ett positivt 
tecken med tanke på framtidens kemis-
ter; en av programmets viktigaste upp-
gifter är att utbilda sakkunninga experter 
för det tvåspråkiga samhällets behov. ✴

Mera information om den tvåspråkiga 
kandidatexamen
Tutkinto kahdella kielellä – Examen på 
två språk
http://blogs.helsinki.fi/multilingua/ 

Språkcentrets rapport ”Bli expert – på 
två språk”
http://issuu.com/mslindst/docs 
/helsingin_yliopisto_asiantuntijaksi/1#

Anmälan till programmet sker via en 
e-blankett som finns under adresserna:
www.helsinki.fi/ml/valinnat/oppiaineet 
/kaksikielinen-tutkinto.html
www.helsinki.fi/matnat/urval 
/tvasprakig.html

TVÅSPRÅKIGA EXAMENSPROGRAMMET

TVEX ÄR DET BÄSTA SOM HÄNT DE 
SVENSKSPRÅKIGA KEMISTERNA VID HEL-
SINGFORS UNIVERSITET. Det är nämli-
gen det första steget för levande två-
språkighet. Samtidigt har det tryggat 
svenskspråkig undervisning samt gett de 
finskspråkiga en möjlighet för smågrupp-
sundervisning.

Det har inte varit ett lätt projekt att 
få de finskspråkiga tillräckligt modiga för 
att våga utrycka sig på det andra inhem-
ska. Det har varit en utmaning som visat 
sig rolig att tackla. Äntligen ett svepskäl 
för att ordna seminariekvällar, ostsmak-
ningar och tvåltillverkning. Det extrakur-

rikulära programmet har både samman-
svetsat och motiverat studerandena till 
att studera kemi och våga tala svenska.

Det är härligt att se hur de nyblivna 
studenterna år efter år vågar börja stu-
dera på svenska. Det kan inte vara lätt 
att börja studera ett nytt ämne på hög-
nivå på ett främmande språk. Stude-
randena verkar dock klara utmaningen 
utmärkt. Jag rekommenderar att alla ger 
det andra inhemska en chans. Man har 
inget att förlora och arbetsmarknaden 
tackar när det finns flerspråkiga exper-
ter. ✴

Fanny Bergström

ROHKEASTI KOHTI KAKSIKIELISIÄ 
OPINTOJA
Olen suomea äidinkielenä puhuva toisen 
vuoden kemian pääaineopiskelija Helsin-
gin yliopistossa, ja suoritan kandidaatin 
tutkinnon kaksikielisesti. Kaksikielisen 
tutkinnon (KaTu) saaminen edellyttää, 
että kolmasosa opinnoista suoritetaan 
ruotsin kielellä. 

Olen aina pitänyt ruotsista ja jo ennen 
opiskeluiden aloittamista suoritin varus-
miespalveluksen ruotsin kielellä Uuden-
maan prikaatissa. Kokemuksesta innos-
tuneena päätin kokeilla myös opiskelua 
ruotsiksi. Kynnystä lähteä tutkintoon 
mukaan madalsi se, ettei kaksikielisen 
tutkinnon aloittamiseen vaadittu hyvää 
ruotsin kielen tasoa, vaan kieltä oli tar-
koitus oppia tutkinnon edetessä. Myös 
ruotsinkielinen fuksiryhmä auttoi paljon. 
Ryhmässä äidinkielenään ruotsia puhu-
vat sekä me, ruotsia heikommin taita-
vat, aloitimme opinnot yhdessä ja tutus-

tuimme toisiimme. Näin ruotsin kieltä 
tuli käytettyä kavereiden kanssa myös 
luentosalin ulkopuolella. Vapaa-ajalla 
tiedekunnan ruotsinkielinen ainejär-
jestö Spektrum on ollut merkittävässä 
roolissa. Hyvien opiskelijatapahtumien 
lisäksi Spektrumin vahvuuksia on ennak-
koluuloton ja avoin asenne ruotsinkiel-
tään harjoittelevia opiskelijoita kohtaan. 

Ruotsinkielisille kursseille on osallis-
tunut 10-20 opiskelijaa. Pienen ryhmä-
koon ansiosta luennoitsija ja opiskelijat 
tutustuvat toisiinsa, opetus on hyvinkin 
henkilökohtaista ja kynnys kysymysten 
esittämiseen sekä kielen aktiiviseen käyt-
tämiseen on matala. 

Parasta kaksikielisessä opiskelussa on 
ollut uusiin ihmisiin tutustuminen sekä 
uuden kielen oppiminen että sellainen 
ruotsin kielen käyttötaito, ettei pelkää 
kielellisiä virheitään. ✴

Meri Sillanpää

KAKSIKIELINEN KOULUTUSOHJELMA

PILOTPROJEKTET ÄR ÖVER 
MEN DET TVÅSPRÅKIGA 
EXAMENSPROGRAMMET 
FORTSÄTTER!
TEXT SUSANNE WIEDMER FOTO VEIKKO SOMERPURO
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MATERIALS CHEMISTRY

Materials Chemistry is an interdisciplinary research program 
compiling research on organic, inorganic, polymer and struc-
tural chemistry. The research in the department of chemistry 

covers all aspects from basic chemistry research (synthesis, under-
standing and characterization) to material applications (utilization in 
electronics, functional materials and everyday consumables).

THIN FILMS AND NANOSTRUCTURED MATERIALS are needed in all 
fields of modern technology from microelectronics to medical appli-
cations and corrosion protection. The research team in the depart-
ment of chemistry is in a worldwide leading position in developing 
ALD chemistry and forms a main part of Finnish Centre of Excellence 
in ALD. The emphasis in the ALD research is in thin film materials 
needed in future generation integrated circuits, but also have appli-
cations in energy technologies, optics, surface engineering and bio-

RESEARCH UNITS

MOLECULAR SCIENCE
THE MOLECULAR RESEARCH UNIT com-
bines many complementary molecular 
and methodological approaches, both 
experimental and theoretical. The main 
directions of experimental studies are 
exhaled human air monitoring, photo-
chemistry, low-temperature chemistry, 
fundamental reaction studies, gas kinet-
ics, solid phase and surface reactions, 
and combustion chemistry. We actively 
develop infrared optical frequency 
combs, precision laser spectroscopy and 
mass spectrometric techniques, to name 
a few. In parallel to experimental tech-
niques, we develop and employ a mul-
titude of theoretical and computational 
methods. Applications include large 
water clusters, the dynamics of chem-
ical reactions on surfaces, and molecu-
lar spectroscopy. Thermodynamics and 

reactions of atmospheric species, bio-
inspired catalysis, biomolecules, weak 
interactions, and solar-cell chromo-
phores are modelled. Methods for com-
puting electronic currents, pathways, 
and aromaticity, and for performing 
computational quantum chemistry are 
developed.

THE RADIOCHEMISTRY GROUP works 
on four areas, the largest one of them 
being study on behaviour of radionu-
clides geosphere in reference to final 
disposal of spent nuclear fuel. Another 
are related to nuclear waste is the devel-
opment of inorganic ion exchangers for 
the selective removal of radionuclides 
from nuclear waste effluents. Third area 
is radiopharmaceutical chemistry and 
fourth environmental radioactivity. ✴

PHOTOS VEIKKO SOMERPURO

CHEMICAL SYNTHESIS AND ANALYSIS

Chemical Synthesis and Analysis is 
a multidisciplinary research pro-
gram, which centers on the deve-

lopment of modern synthetic methods 
and analytical techniques for a broad 
spectrum of important topics including 
fine chemicals, pharmaceuticals, novel 
materials, lignocellulose biomass, and 
environmental and bioanalytical scien-
ces. Besides research projects carried 
out by the program alone, there is con-
siderable co-operation with industry 
and external research institutes. In all 
our research projects, green chemistry 
approaches and sustainability are taken 
into consideration.

In the field of synthetic chemistry our 
main focus is on inorganic and organic 
synthesis, bioorganic chemistry, organo-
metallic chemistry, as well as biocataly-
sis, metal catalysis and metal-free cata-
lysis. The specific research areas include 
carbohydrate synthesis, catalytic activa-
tion of small molecules, biorefinery app-
lications involving lignocellulosic bio-
mass processing and analytics, and the 
chemistry of nucleic acid constituents. 
Computational chemistry assisted synt-

hesis and the design of novel catalysts, 
as well as high-level structural characte-
rization of substrates by various spect-
roscopic techniques are essential parts 
of the research program.

In the field of analytical chemistry 
focus is on the development of novel 
instrumental techniques including the 
whole chain of chemical analysis (samp-
ling, sample preparation, analysis). Spe-
cial emphasis is on theoretical, metho-
dological, and technical challenges. The 
utilization of new materials, miniaturiza-
tion, and hyphenation of techniques play 
an important role in the studies. Problem 
solving by several techniques, such as 
electromigration techniques, chromato-
graphy, and mass spectrometry, is tar-
geted at both environmental and bioana-
lytical chemistry (atmospheric analytical 
chemistry and new biochemical miniatu-
rized instrumental systems). 

The research in the Chemical Synthe-
sis and Analysis program takes place at 
the Department of Chemistry in recently 
renovated, state-of-the-art laboratories 
with excellent infrastructure. ✴

RESEARCH UNITS

Professor Lauri Halonen
Director of the Molecular Research Unit

Professor Ilkka Kilpeläinen
Director of the Material Chemistry 
Research Unit

Professor Timo Repo 
Director of the Chemical Synthesis 
and Analysis Research Unit

materials. Inorganic nanofibers are synthesized by electrospin-
ning and electroblowing techniques and nanoporous materials 
are made by anodization.

SOFT MATERIALS. FUNCTIONAL POLYMERS AND BIO-BASED 
MATERIALS are becoming an integral part of modern society. 
The variety these materials and their applications is wide, rang-
ing from everyday consumables (like textiles) to controlled drug 
release and diagnostic applications. Modern synthetic chemis-
try allows for development of a new era of polymeric materials 
which self-assemble in solid state or in liquids, making it possi-
ble to construct intelligent (nano)devices and materials. Also, 
novel environmentally benign chemistry has allowed possibil-
ities for dissolution and chemical modification of biopolymers 
to produce for example textiles, films and non-wowen prod-

ucts with designed properties. Further, “smart” polymers which 
react to changes in temperature, pH, electric field, or light are 
being intensely studied.

MATERIAL AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION is an inte-
gral part of the materials chemistry research program. For this, 
the department of chemistry has wide range instrumentation, 
including different microscopic, X-ray crystallographic and 
NMR spectroscopy techniques, in addition to a broad spectrum 
of other (like thermal, surface etc.) characterization techniques. 
In the characterization area, we have extensive experience in 
application of these techniques and in method development 
on different topics. ✴
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A NEW 
ASYMMETRICAL 
FLOW 
FIELD-FLOW 
FRACTIONATION 
INSTRUMENT TO 
THE DEPARTMENT 
OF CHEMISTRY

Asymmetrical flow field-flow frac-
tionation (AF4) is one of the most 
widely used technique to sepa-

rate and characterize macromolecules 
and particles over an enormous range of 
masses and sizes. The separation of par-
ticles or macromolecules is controlled by 
differences in the diffusion coefficients. 
The movement of the cross-flow across 
the separation channel causes a larger 
particle with smaller diffusion coeffi-
cient to drift closer to the channel wall. 
As a result, in normal mode the larger 
molecules elute slower than the smaller 
ones. An Eclipse AF4 separation system 
from Wyatt Technologies coupled with 
multi-angle light scattering and refrac-
tive index detectors was purchased by 
the Department of Chemistry in July 
2015. The combination of the two detec-

tors offer the possibility to gain direct 
information on the molar mass distribu-
tion, the root-mean-square radius (the 
radius of gyration), as well as on the 
average molar masses of the analyzed 
compounds. 

AF4 has many advantages, of which 
the most important are robust separa-
tion with excellent resolution of macro-
molecules and nanoparticles with diame-
ters in the range of 1–1 000 nm; versatile 
choice of separation channels that allows 
sample loads from µL to mL; no station-
ary phase diminishing surface interac-
tions; and a simple method optimization 
process by adjusting flow ratios.

Currently, there is a strong research 
focus on conformational changes of ther-
moresponsive diblock copolymers. In 
addition, characterization of nanosized 
cellulosic particles based on novel ionic 
liquids, which have a large potential in 
industry, is under investigation. 

The instrument is located in laboratory 
A436.

Joanna Witos 
post-doctoral researcher

NANOPLASMONIC SENSING – A NOVEL METHODOLOGY 
FOR SURFACE STUDIES

In the last decade, multiple sensing and 
detection methods have been intensely 
explored for dissecting the phenom-

ena taking place on the nanoscale. How-
ever, they often have various drawbacks, 
severely limiting their use. Such short-
comings include poor sensitivity, long 
detection times, and necessity for enzy-
matic, fluorescent, or radioactive label-
ling. Optical spectroscopic methods 
have instead the advantages of being 
fast, label-free, and relatively inexpen-
sive. Among these, nanoplasmonic sens-
ing (NPS) has recently emerged and 
evolved as a powerful and versatile 
experimental platform for probing bio-
molecular interactions. Technically, NPS 
allows the study of surfaces and inter-
faces of metals that are due to light-in-
duced electronic excitations called sur-
face plasmons. The NPS instrument is an 
Insplorion XNano instrument from Ins-
plorion Ab (Gothenburg, Sweden). 

Surface plasmons, embedded in a 
dielectric spacer layer of a metal nano-
sensor, are due to oscillation of the elec-
tric field and polarization localized in 
space (a phenomenon known as local-

ized surface plasmon resonance). The 
position of the observed plasmonic sig-
nal strictly depends on many factors, 
including the solution composition next 
to the nanosensor, tiny conformational/
orientational changes in adsorbed bio-
molecules, and nanomorphology-deter-
mined features. Owing to its superior 
surface-sensitivity, unprecedented ver-
satility and unique ability to study nearly 
any material shape and type on a wide 
range of substrate materials, NPS offers 
practically unlimited applications.

Recently, our research group has 
extensively employed NPS to obtain 
information on the effects of ionic liquids 
on lipid vesicles (liposomes), used as 
model cellular membranes. The research 
topic is highly relevant as ionic liquids 
exhibit outstanding thermodynamical 
stabilities and extremely promising bio-
mass dissolution properties, which make 
their use widespread in industry and aca-
demia. Nevertheless, some of the ionic 
liquids show noticeable toxicity to living 
organisms, realized mainly by inducing 
rupture, structural rearrangement, and 
leakage on membrane bilayers. We have 

used liposomes either as intact vesicle or 
as bilayers immobilized onto hydrophilic 
substrates, and these have been exposed 
to ionic liquids. This set up represent an 
effective and responsive biomimicking 
system to probe interactions between 
ionic liquids and biological membranes. 
Such approach contributes to the eluci-
dation and understanding of the general 
effects of ionic liquids on cellular mem-
branes, and represents a valuable tool 
for a rough estimate of the cytotoxic-
ity of ionic liquids. This is of outermost 
importance when designing novel ionic 
liquids with desired properties. 

The NPS instrument is located in room 
A414.

Susanne Wiedmer

RESEARCH INSTRUMENTS

PHOTOS VEIKKO SOMERPURO
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A NEW GAS CHROMATOGRAPHY–
MASS SPECTROMETER TO THE 
DEPARTMENT

The group of catalytic chemis-
try focuses on the investigation 
of novel catalytic systems and/

or processes for small molecule activa-
tion (hydrogen, carbon dioxide, oxy-
gen, and water) related to major chem-
ical transformations including oxidation, 
reduction, C-H activation, and C-C cou-
pling reactions. Gas chromatography–
mass spectrometry (GC-MS) has been 
an important tool in the group for many 
years, and has been used for character-
izing volatile organic compounds such 
as reaction products and organocata-
lysts. In 2016 our group acquired a new 
Agilent 7890B GC equipped with flame 
ionization (FID) and 5977B MS detectors. 
The GC is equipped with a 7693A auto-
mated liquid sampler that enables simul-
taneous injection into both GC channels 
(FID & MSD) and includes basic sample 
preparation capabilities such as dilution, 

internal standard addition, and heat-
ing. This new GC system provides highly 
intuitive instrument control, data analy-
sis and reporting, enabling easy opera-
tion even with a minimal amount of prior 
experience. 

ADVANTAGES OFFERED BY THE NEW 
INSTRUMENT:

• Improved reliability and ease of use
• Sample injection for both channels 

(FID & MSD) possible during one 
sample sequence

• High throughput (faster oven and 
autosampling)

The instrument is located in laboratory 
B333.

Kalle Lagerblom 
PhD student

RHEOMETER
MATERIALS RESEARCH - NEW CAPABILITIES IN RHEOLOGY 
AND MECHANICAL TESTING 

A new “hybrid” rheometer has 
been installed at the depart-
ment. This instrument is capable 

of classical rheological measurements 
of solutions, dispersions and gels with 
improved sensitivity. In addition, the 
instrument includes accessories for mea-
suring mechanical properties of solids 
in tension, bending and torsion modes, 
complementing the present dynamic 
mechanical analyzer (DMTA). Further, 
tribological accessories enable measure-
ments of friction or lubriciousness on 
surfaces with various contact modes. 

For more information contact 
Sami Hietala
sami.hietala@helsinki.fi

RESEARCH INSTRUMENTS

MICROTOX
BACTERIAL TESTING AT THE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 

When developing novel sub-
stances for various academic 
and industrial applications, 

their toxicological effect is of importance 
due to the environmental responsibilities 
determined by ethical reasons and legis-
lation, such as the European Union regu-
lation regarding registration, evaluation, 
authorization, and restriction of chemi-
cals (REACH). Toxicity measurements 
are often performed using cell-culture 
methods, which require high-mainte-
nance facilities. Instead of such laborious 
methods, commercial systems, which do 
not require specific facilities, are avail-
able for measuring acute toxicity.

The Microtox 500 -analyzer (Mod-
ern Water, USA) is designed to mea-
sure acute toxicities of substances in 
aquatic environment. The apparatus 
itself is a thermostated luminometer and 
the aquatic organisms utilized are Vibrio 
fischeri bioluminescent bacteria. Com-
pared to the cell-culture-based methods, 

Microtox is easier, faster and the oper-
ating costs are lower. The freeze-dried 
bacteria are reconstituted as a water 
suspension and immediately ready for 
use. The bacteria are incubated with 
the toxicant for only 5-30 minutes. The 
response measured is the decay of biolu-
minescence induced by the toxicant and 
the toxicity is typically determined as the 
median effective concentration EC50. 
The main limiting factor preventing the 
toxicity determination is a poor solu-
bility of the substance in 2% NaCl solu-
tion, i.e. EC50 values cannot be defined 
for certain poorly-soluble lower-toxicity 
substances. Otherwise the method can 
be used for toxicity determination of any 
substance.

The instrument is located in the labora-
tory A414. 

Antti Rantamäki 
postdoctoral researcher 

PHOTOS VEIKKO SOMERPURO
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ORBITRAP FUSION 
– ULTRA-HIGH 
RESOLUTION MASS 
SPECTROMETER AT 
DEPARTMENT OF 
CHEMISTRY

In June 2015, a new ultra-high reso-
lution liquid chromatography-mass 
spectrometer – Thermo Scientific 

Orbitrap Fusion – was installed at the 
Department of Chemistry. This pur-
chase had been discussed for a long 
time and, finally, Department of Chem-
istry and Faculty of Pharmacy together 
decided to purchase this flexible state 
of the art research instrument. The 
instrument time is divided between the 
two owners.

The heart of the mass spectrom-
eter is a high-frequency Orbitrap 
mass analyser, which is capable of 
reaching resolutions over 500 000. 
In Orbitrap, the resolution is directly 
linked to the measurement time. In 
practice, when hyphenated with ultra-
high performance liquid chromatogra-
phy (UHPLC), the instrument can mea-
sure using resolution from 60 000 to 
240 000 and obtain reasonable num-
ber of scans per chromatographic peak 
during the short run time. The mass 
accuracies measured with Orbitrap 
are very stable: ≤3 ppm with external 
and ≤1 ppm with internal calibration. In 
practice, the high resolution and mass 
accuracy make the analysis very selec-
tive. Also, at higher resolution settings 
the isotope pattern is split into individ-
ual elements (e.g. 2H, 13C, 15N, 18O, 33S 
and 34S), which will help in verifying 
the calculated molecular formula.

In addition to the Orbitrap, the 
instrument has two additional mass 
analysers: a quadrupole and an ion 
trap. The manufacturer calls this instru-
ment “a tribrid” as it is a hybrid instru-
ment with three mass analysers. The 
quadrupole is in front of other mass 
analysers and it can be used for effec-

tive filtering and selection of ions for 
the other two analysers. The ion trap 
is at the end of the instrument and can 
either be used as normal ion trap or for 
handling of ions before Orbitrap anal-
ysis. Instrument can detect ions with 
both Orbitrap and ion trap simultane-
ously. Using the ion trap for ion isola-
tion, the instrument can produce MSn 
spectra, which can be measured with 
either detector. In practice, the instru-
ment has been used to measure up to 
MS5 product ion spectra. It has also 
two collision chambers, which can be 
used to produce fragment ions with 
CID, HCD and ETD collisions.

The instrument has a Thermo 
Dionex Ultimate 3000 UHPLC instru-
ment for separation of compounds. 
Both heated electrospray ionisation 
(ESI) and atmospheric pressure chem-
ical ionisation (APCI) can be used for 
LC–MS experiments. Additionally, there 
is a nanospray source, but currently 
the nano-LC pump is not available in 
the Orbitrap laboratory.

The basic use of the instrument 
is quite simple. Running normal LC–
HRMS and LC–MS/HRMS measure-
ments is straightforward. However, 
there are a lot of possibilities and 
options for more complex experi-
ments, which require plenty of method 
development.

So far, the main users of the instru-
ment have been VERIFIN employees, 
as well as researchers of analytical 
chemistry and Faculty of Pharmacy. 
Applications have included both tar-
geted and non-targeted analysis. Tar-

get chemicals have included small mol-
ecules (e.g. chemical warfare agents, 
atmospheric chemicals and metabo-
lites), peptides (metabolites for toxic 
chemicals) and proteins (toxins).

The instrument is partly owned by 
the Department of Chemistry and, 
therefore, available for all users from 
the Department. The instrument is 
maintained and managed by VERIFIN 
under its quality system. VERIFIN is 
an accredited laboratory under stan-
dard ISO/IEC 17025:2005. The quality 
system specifies that only authorised 
users who have received proper train-
ing can use the instrument. If you are 
interested in getting your samples ana-
lysed using the Orbitrap Fusion, there 
are two options. If you have a limited 
number of samples to be analysed, you 
can have the sample analysed by VER-
IFIN personnel. On the other hand, if 
you plan to have a longer project and 
larger amount of samples, you should 
ask for training. Then you would be 
able to do the analysis yourself. Autho-
rised users will get access to the labo-
ratory and can reserve instrument time 
in a web-based reservation calendar.

The instrument is located on the K2 
floor in laboratory CK208.

For more information
operator of the instrument
Tatu Köli at VERIFIN
tatu.koli@helsinki.fi

Martin Söderström
senior researcher at VERIFIN

STA-GCMS
NEW THERMAL ANALYSIS EQUIPMENT 
AT THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY 

In summer 2016, the Department of 
Chemistry got a new thermal analy-
sis equipment: a simultaneous ther-

mal analysis gas chromatography 
mass spectrometer (STA-GCMS). The 
responsible supplier of the entirety is 
Netzsch-Gerätebau GmbH. The STA (STA 
449F3 Jupiter) and the transfer line are 
from Netzsch, the coupling unit of STA 
to GCMS is from Joint Analytical Sys-
tems GmbH (JAS valve), and the GCMS 
(7890B GC/MSD5977A) is from Agilent. 

In the equipment, a differential scan-
ning calorimeter (DSC) and a thermo-
gravimetric analyzer (TGA) are com-
bined. This means that energies of 
physical and chemical processes taking 
place in the sample, as well as weight 
changes of the sample upon heating (or 
cooling), can be quantitatively deter-
mined at the same time. This is as an 
advantage from the efficiency point 
of view, but also because all the data 
is from one sample in a single instru-
ment under the same conditions. The 
STA equipment may be used to mea-
sure samples at different atmospheres 
and also in vacuum; a rotary vane pump 
is attached. Measurements can be done 
from room temperature up to 1600 °C. 
However, with the current configuration 
low temperature measurements are not 
possible. 

GCMS coupled with STA makes it 
possible to analyze the composition of 
evolved gases or vapors (EGA = evolved 

gas analysis). This equipment combo is 
the first real EGA system in the depart-
ment. In our system the STA is com-
bined through a heated transfer line and 
a heated special valve box (JAS valve) to 
a gas chromatograph (Agilent 7890B) 
with an MS detector (MSD5977A). The 
JAS valves and the two GC columns (a 
normal 30 m GC column and a 60 cm 
pressure restrictor) enable analysis of 
released gases or evaporated com-
ponents during STA. This is done in 
two ways: I) At desired points of time, 
samples from the carrier gas flow con-
taining the evolved species are taken, 
injected, separated in the GC column, 
and detected by MS (STA-GC-MS), II) the 
carrier gas flow containing the evolved 
species is detected continuously by MS 
(STA-MS). The GCMS equipment also 
contains a CryoTrap (JAS) unit, which 
can be used by cooling it to -50 °C to 
collect samples from the STA carrier 
gas flow containing the evolved species. 
Then, by instantly heating the CryoTrap 
to the furnace temperature, the collected 
samples can be injected into the GC col-
umn at once. 

The instrument is located in premises 
of former Laboratory of Inorganic Che-
mistry in room B319.

For more information:
Timo Hatanpää

RESEARCH INSTRUMENTS
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BENCHTOP NMR-SPEKTROMETRI
ORGAANISEN KEMIAN 
OPPILASTYÖLABORATORIOON UUSI 
NMR-SPEKTROMETRI
Orgaanisen kemian oppilastyölabora-
torioon saatiin oma NMR-spektrometri 
marraskuussa 2015. Aiemmin opiskeli-
jat vain valmistivat NMR-näytteet syn-
teesituotteistaan ja opettajat ajoivat 1H 
NMR-spektrit tutkimuskäytössä olevalla 
300 MHz:n laitteella. Koska 300 MHz:n 
laite oli kovin varattu, piti opiskelijoiden 
NMR-spektrien ajoa rajoittaa niin, että 
kursseilla ajettiin vain yksi tai kaksi pro-
tonispektriä opiskelijaa kohden.

Nyt, kun työsalissa on oma NMR-laite, 
voivat opiskelijat ajaa spektrinsä itse. 
Kaikista synteesituotteista ja kvalitatii-
visen analyysin komponenteista voi ajaa 
myös NMR-spektrin. Näin opiskelijat pää-
sevät käytännössä soveltamaan Orgaa-
nisten yhdisteiden rakenteiden selvitys 
-kurssilla (OYRS) oppimiaan spektrien-
tulkintataitoja.

Opiskelijat ja opettajat ovat olleet 
oikein tyytyväisiä uuteen NMR-spekt-
rometriin. Magritek Benchtop Spinsolve 

NMR -spektrometri on helppokäyttöi-
nen, eikä se vaadi ylläpidon kannalta 
juuri muuta kuin shimmien ajon aamui-
sin. Spektrometrissa on kestomagneetti, 
joten jäähdytystä ei tarvita. Tilaakin laite 
vie vain vähän.

Spinsolve-spektrometrillä voi proto-
nispektrien lisäksi ajaa 13C- ja 19F-spekt-
rejä sekä erilaisia 2D-ajoja, kuten HSQC-, 
HMBC- ja HETCOR-spektrejä. Onpa muu-
tama tutkijakin kokeillut oppilastyölabo-
ratorion spektrometriä omiin ajoihinsa.

Koska laboratorion benchtop NMR:n 
magneettikenttä on vain 43 MHz, ei 1H 
NMR-spektrien hienorakennetta pystytä 
aina havaitsemaan. Tämä puute ei ole 
opiskelijoita juurikaan haitannut, joten 
voidaan todeta, että laite täyttää hyvin 
sille asetetut odotukset.

Laite sijaitsee huoneessa B149

Leena Kaisalo

TUTKIMUSLAITTEET

UUSI MASSASPEKTROMETRI KARKEAMPAAN 
KVALITATIIVISEEN ANALYYSIIN

Kemian laitokselle hankittiin joulu-
kuussa 2016 uusi, rutiinikäyttöön 
soveltuva massaspektrometri. 

Spektrometrin suoritusarvot eivät kui-
tenkaan ole häikäiseviä: resoluutio riittää 
yksikkömassan tarkkuudelle, herkkyys 
on nykytutkimuksen tarpeisiin melko 
vaatimaton ja massa-alue ulottuu 1200 
m/z asti. Mutta tätä massaspektrometria 
ei olekaan tarkoitettu kvantitatiiviseen 
analyysiin tai tuottamaan todella tark-
koja tarkkuudeltaan tuloksia: niitä varten 
Kemian laitokselta löytyy muita laitteita. 
Sen sijaan massaspektrometrin vahvuu-
tena on nimenomaan sen soveltuvuus 
karkeampaan kvalitatiiviseen analyysiin, 
mitä varsinkin synteesikemistit tarvitse-
vat saadakseen nopeasti vahvistuksen 
reaktiotuotteidensa identiteetistä.

Laitteen detektorina on 
yksöis-kvadrupoli ja laitteen mukana 
hankittiin hyvin yksinkertainen yksimän-
täpumppu tuottamaan tarvittavat neste-
virtaukset. Ionisaatiolähteinä voi käyttää 
helposti vaihdettavia ESI- ja APCI-ioni-
saatioyksiköitä (sähkösumutus ja ilman-
paineinen kemiallinen).

Laite on varustettu saman valmistajan 
tekemällä ohutkerroskromatografiale-
vyjen (TLC) lukuyksiköllä, jolla voidaan 
analysoida yksittäisiä pisteitä TLC-le-
vyltä. Käyttäjä kohdistaa laserosoit-
timen UV-valon avulla TLC:n pinnalla 
havaittuun tuotepisteeseen ja käynnis-
tää TLC-lukijan. Laite uuttaa automaatti-
sesti näytteen TLC-levyltä ja näyte siirtyy 
liuottimen mukana ESI- tai APCI-ioni-
saattoriin. Useita TLC-pisteitä voidaan 
lukea perättäin samaan ajotiedostoon 
ja kaikista on oletusarvoisesti saatavina 
sekä positiivisen että negatiivisen ioni-
saation tuottamat massaspektrit. Syn-
teetikolle riittää useimmiten reaktiota 
kehittäessään tieto siitä, että tuotteena 
on muodostunut molekyylimassaltaan 
oikeaa yhdistettä, mutta nyt voidaan 

lisäksi saada nopeasti käsitys mahdollis-
ten TLC-levyllä näkyvien sivutuotteiden 
molekyylimassoista. 

Myös puhdas yhdiste voidaan analy-
soida TLC-levyltä tai vaihtoehtoisesti voi-
daan käyttää APCI-ionisaattorin mukana 
hankittua ASAP-yksikköä. Se on varsin 
yksinkertainen, ruuvimeisseliä muistut-
tava metallitikku, jonka päähän kiinnite-
tään lasikapillaari. Tutkittavaa yhdistettä 
pyyhkäistään tai kastetaan kapillaarin 
pintaan. Näytteensyöttösauva työnne-
tään APCI-ionisaattoriin, jolloin siitä saa-
daan kuivauskaasun lämpötilan avulla 
irtoamaan ionisaattoriin riittävä määrä 
tutkittavaa yhdistettä massaspektrin 
aikaansaamiseksi. Rajoitteena kuiten-
kin on, että tutkittavan yhdisteen täytyy 
kestää suhteellisen korkea lämpötila. 

TLC-lukija ja ASAP-yksikkö autta-
vat estämään laitteen kontaminaatiota, 
joka on merkittävä ongelmien lähde nor-
maalien massaspektrometrien kanssa 

työskennellessä. Useimmiten jopa syn-
teetikko osaa käyttää sopivaa konsent-
raatiota TLC-näytettä valmistaessaan. 
Jos TLC-levy on onnistunut, on toden-
näköisesti näytteen vahvuuskin sopiva 
massaspektrometrille. Joka tapauk-
sessa TLC-lukijan uuttopäässä on suo-
datin poistamassa kiinteitä partikkeleita 
ja lisäksi näyte laimenee uuttoproses-
sissa. Kontaminaatioriski on vähäinen, jos 
ASAP-yksikköä käytettäessä ionisaatto-
riin ei johdeta liuoksia eikä käyttäjä yritä 
laittaa ionisaattoriin näkyvällä analyytilla 
kuorrutettua kapillaaria. 

Näistä syistä olemme uskaltaneet 
sijoittaa laitteen helposti saataville ja 
uskomme kaikkien oppivan laitteen käy-
tön varsin helposti.

Laite sijaitsee huoneessa 232.

Petri Heinonen

KUVAT VEIKKO SOMERPURO
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Kumpula Business Labs (KBL) is a carefully thought, flex-
ible and continuously developing concept for collabora-
tion between companies and Department of chemistry, 

and more broadly also the rest of the Faculty of science. KBL 
involves a range of operations and actions from which the best 
combination is always selected to meet the needs of both par-
ties. The most comprehensive package entitles the company to:

• rent laboratory and office rooms (monthly fee) and mee-
ting rooms (hourly fee)

• exploit the research infrastructure of university either 
by operating the equipment with its own personnel or 
through measurement services provided by the skilled 
operators of university (both with an hourly fee)

• enter into research collaboration with university through 
either direct funding or joint projects 

• hire additional workforce from graduates and students for 
longer or shorter terms as needed

• order workshop services

Campus library services are naturally available too. The daily 
presence within the inspiring academic environment opens up 
also possibilities for communication and consultation with the 
various professionals of the faculty also in informal manner. 

KBL activities have in fact been running long before the 
concept itself was launched. Of the current KBL companies 
ASM Microchemistry moved in already in 2004. This collab-
oration has been very comprehensive covering all the aspects 
listed above, and has served as a model while developing the 
KBL concept. The other companies currently in the Chemistry 
department are Asynea, Karsa and Gasera. 

With the completion of the chemistry department renova-
tion KBL can now offer refurbished laboratories and offices 
for immediate lease. These are located in the third floor of the 
A-wing of the Chemicum building with an easy access directly 
from the entrance hall. The KBL laboratories and offices are 
along a shared corridor but have of course restricted access for 
privacy and secrecy. 

KBL contact person is professor Mikko Ritala who gives fur-
ther information and directs the companies to the relevant per-
sons in both rental and research matters. Room rental agree-
ments are done with university’s Center for Properties and 
Facilities (Tila- ja kiinteistökeskus). Research collaboration is 
negotiated and agreed with the chemistry department. There 
is no universal model for this as each case is unique. For exam-
ple access to research equipment depends on one hand on that 
how much department itself needs the instrument in question 
and on the other hand on the operational skills of the company 
personnel. ✴

Karsa joins the KBL  Aleksei Shcherbinin

KARSA OY is a startup company sup-
ported by the University of Helsinki, 
international industry partners and lea-
ding venture capital investors. It was 
founded in June 2016, closed the seed 
investment round in August 2016, has 
been operational since September and 
moved into 3rd floor offices in Kum-
pula Business Labs in late November 
2016. Based on proprietary technology 
originally developed for ultra-sensitive 
atmospheric research measurements 
by the group of Dr. Mikko Sipilä, Assis-
tant Professor, Department of Physics, 

University of Helsinki, we have develo-
ped a prototype molecular explosives 
detector system. It is based on selective, 
soft chemical ionization, high resolution 
Time of Flight mass spectrometry enab-
ling the unambiguous detection of exp-
losives molecules. Leveraging the uni-
versity group’s outstanding knowledge 
of gas and aerosol sampling, we have 
demonstrated the touch-less detection 
of minute, nanogram amounts of explo-
sives. A prototype has been successfully 
tested in an operational environment at 
the Helsinki International Airport in May 

2016. Karsa is now focusing on com-
mercialising this technology for several 
security applications specifically around 
civil aviation. Karsa is interested to pur-
sue research cooperation and to colla-
borate with other groups and compa-
nies present in the Kumpula Campus and 
beyond.

Please feel free to contact our CEO H.J. 
Jost, Karsa Oy, www.karsa.fi, hj.jost@
karsa.fi, +358 45 699 5005

KBL laboratories are 
ready for immediate 
lease. The rooms will 
be furnished as agreed 
with the user. 

ASM Microchemistry Oy extending its laboratories at Chemistry Department  Marko Tuominen

ASM MICROCHEMISTRY OY (ASMM) is part 
of ASM International N.V., a global com-
pany being a leading supplier of semi-
conductor equipment and material and 
process solutions for wafer processing. 
ASM’s customers include the world’s 
top semiconductor device manufactu-
rers. ASM has broad development orga-
nization from basic chemistry studies to 
implementing solutions in production. 
ASMM in Finland is one of the R&D cen-
ters of the company, conducting challen-
ging process development projects in 
collaboration with ASM’s global product 

lines as well as research partners. 
ASMM has excellent background 

with its long history and knowledge in 
ALD research to produce new innova-
tive processes and materials. In this task 
one of the key elements is research colla-
boration for basic ALD chemistry deve-
lopment with the University of Helsinki 
and the Department of Chemistry. When 
ASMM moved its research laboratories to 
the Department of Chemistry in 2004, 
the more formal and long-term co-ope-
ration started. This turned out to be very 
useful and crucial part of ASM’s research 
activities. Further, possibility of using the 
research infrastructure of the University 
is also an important factor for being pre-
sent here at Kumpula Campus. 

As the dimensions of semiconductor 
devices are further and further shrinking, 
the material requirements are even more 
challenging leading to need for new type 
of equipment in addition to new che-
mistry. Presently, ASMM is expanding its 
activities, and a building project for new 
laboratory space adjacent to the current 
laboratories has started together with 
university’s Center for Properties and 
Facilities. With the new laboratory and 
continuing long-term co-operation with 
the University of Helsinki, ASM wants 
to further ensure proper resources and 
capabilities to continue providing semi-
conductor industry with new innovative 
solutions for future technology genera-
tions.

Gasera teamed up with spectroscopists  Tuomas Hieta

GASERA has the mission to produce cut-
ting edge measurement equipment for 
ultimate performance gas analysis. Main 
focus is in measuring harmful air pollu-
tants in order to protect humans and 
the environment. Other markets include 
environment, power utility, food safety, 
energy, process control, safety and secu-
rity.

Technology solutions are based on 
photoacoustic spectroscopy, Fourier 
transform infrared principle and widely 
tunable mid-infrared lasers. Driven by 
the values of creativity and enthusiasm 
Gasera is looking at rapid growth and 

ongoing progress in providing measure-
ment solutions beyond what others con-
sider possible.

Gasera moved to KBL in late 2015 to 
collaborate with top level researchers in 
the field of lasers and spectroscopy. The 
collaboration with KBL has been steadily 
increasing and first joint publication will 
be published in 2017 demonstrating ult-
ra-low level detection of hydrogen fluo-
ride gas. Gasera is continuously looking 
for partners in gas sensing in project ran-
ging from fundamental research to field 
demonstrations.

Asynea provides safety for construction industry  Siim Heinaste

ASYNEA LTD. is a startup laboratory in 
the field of man-made mineral fibers, 
asbestos, airborne dusts and harmful 
substances analysis. Privately owned, 
the company was founded in 2014 and 
moved to KBL laboratory premises in 
2015.

The analytical methods we employ 
are based on Finnish and international 
standards. For fiber and dust analysis 
we use scanning electron microscopy 
coupled with EDS, for chemical analysis 

we also routinely use X-ray fluorescence 
and gas chromatography-mass spectro-
metry.

Our aim is to provide fast and reliable 
laboratory services to construction and 
waste management industry, in order 
to guarantee correct and safe methods 
of demolition and disposal of asbes-
tos- and harmful substances-containing 
construction materials. We are also loo-
king forward to increase and develop 
co-operation with the University of Hel-
sinki and other companies at KBL.

KUMPULA BUSINESS LABS
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MATIAS KOPPERI

FROM APPLICATIONS TO INNOVATIVE 
INSTRUMENTATION

I defended my dissertation in June 2016 
with a title “Applicability of compre-
hensive two-dimensional gas chro-

matography time-of-flight mass spec-
trometry to environmental non-target 
screening: Special emphasis on waste-

water”. In my research, the main focus 
was to analyze environmental samples 
with a combination of efficient analyt-
ical instrumentation and novel statisti-
cal non-target data analysis techniques. 
The aim was to develop more efficient 
analytical methods to detect emerging 
organic contaminants flowing into the 
environment and to speed up their reg-
ulation.

After my public defense, I was lucky 
to be employed immediately. Due to my 
knowledge in analytical chemistry and 
experience with different analytical tech-
niques, I procured a position as a field 
service engineer at Agilent Technolo-
gies. My previous plan of continuing aca-
demic career as a post-doc was replaced 
by this opportunity to work with mod-
ern analytical instruments within one of 
the biggest companies in the field. Since 

I started at Agilent, I have been through 
many interesting trainings around the 
world while continuing to build my social 
network. I have been able to increase 
my understanding of analytical chemis-
try by adding detailed technical knowl-
edge of the instruments to my theoreti-
cal background. At the moment, my job 
includes installation and repair of Agilent 
instruments as well as customer support 
within Finland. However, as my skills 
and expertise increase, the career paths 
within Agilent are many. 

My story is just another example of 
the different possibilities available after 
academic studies in analytical chemis-
try. Keep your eyes open for new oppor-
tunities and remember to build contacts 
throughout your studies. Your social net-
work is as important as your formal edu-
cation. ✴

Generation Mechanisms of Hydrogen Cyanide and 
Ammonia in Human Exhaled Breath
2016, Chen Wen, Kemian ja molekyylitieteiden toh-
toriohjelma (CHEMS), Fysikaalinen kemia

Acid-Base Conjugate Ionic Liquids in Lignocel-
lulose Processing: Synthesis, Properties and App-
lications
2016, Parviainen Arno P, Kemian ja molekyylitietei-
den tohtoriohjelma (CHEMS), Orgaaninen kemia

Sorption and Speciation of Radionuclides in Boreal 
Forest Soil
2016, Söderlund Mervi J, Kemian ja molekyylitie-
teiden tohtoriohjelma (CHEMS), Radiokemia

Kehittämistutkimus: Pienten lasten tutkimukselli-
sen luonnontieteiden opiskelun edistäminen tiede-
kerho- oppimisympäristössä
2016, Vartiainen Jenni L, Koulun, kasvatuk-
sen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma 
(SEDUCE), Kemia

Determination and Identification of Polyphenols 
and Their Metabolites in Biological Matrices
2016, Hoikkala Antti A P, Kemian ja molekyylitie-
teiden tohtoriohjelma (CHEMS), Orgaaninen kemia

Applicability of Comprehensive Two-Dimensional 
Gas Chromatography – Time-of-Flight Mass Spe-
ctrometry to Environmental Non-Target Screening: 
Special Emphasis on Wastewater
2016, Kopperi Matias, Kemian ja molekyylitietei-
den tohtoriohjelma (CHEMS), Analyyttinen kemia

Chemical and Source Characterization of Ambient 
Fine Particles with Off-Line and On-Line Methods
2016, Aurela Minna A, Ilmakehätieteiden tohtorioh-
jelma (ATM-DP), Analyyttinen kemia

Selective Oxidation of Alcohols and Aldehydes 
with Gold Nanoparticle Catalysts
2016, Rautiainen Sari O, Kemian ja molekyylitie-
teiden tohtoriohjelma (CHEMS), Epäorgaaninen 
kemia

Cyclic Carbonates Synthesis via Catalytic Cycload-
dition of Carbon Dioxide and Epoxides Using Sus-
tainable Metal-Based Catalysts and Organocataly-
tic Systems
2016, Al-Qaisi Fedaa, Kemian ja molekyylitieteiden 
tohtoriohjelma (CHEMS), Epäorgaaninen kemia

Computational Studies of Dispersion Interactions 
in Coinage and Volatile Metal Clusters
2016, Hatz Richard E, Kemian ja molekyylitieteiden 
tohtoriohjelma (CHEMS), Fysikaalinen kemia

New Noble-Gas Compounds and Environmental 
Effects
2016, Zhu Cheng, Kemian ja molekyylitieteiden 
tohtoriohjelma (CHEMS), Fysikaalinen kemia

Automated Analysis of Quantitative NMR Spectra
2016, Mäkelä A Valtteri, Kemian ja molekyylitietei-
den tohtoriohjelma (CHEMS), Orgaaninen kemia

Non-Metal Alkylsilyl Compounds as Precursors 
in Atomic Layer Depositon of Chalcogenides and 
Pnictides
2016, Sarnet Tiina, Materiaalitutkimuksen ja nan-
otieteiden tohtoriohjelma (MATRENA), Epäorgaa-
ninen kemia

Trace Gas Detection and High-Precision Spect-
roscopy in the Mid-Infrared and Visible Wave-
length Regions
2016, Peltola Jari K, Kemian ja molekyylitieteiden 
tohtoriohjelma (CHEMS), Fysikaalinen kemia

Opettajan ammatillisen kehittymisen tutkimuspe-
rustainen tukeminen käyttäen SOLOtaksonomiaa 
– esimerkkinä tutkimuksellinen kokeellinen kemian 
opetus
2016, Tomperi Päivi H, Koulun, kasvatuk-
sen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma 
(SEDUCE), Kemia

DOCTORAL DISSERTATIONS

JENNI VARTIAINEN

LAPSILLE KEMIAA 
VARHAISISTA 
VUOSISTA 
LÄHTIEN 

Lukuisissa aiemmissa tutkimuksissa 
on havaittu tarve esitellä lapsille 
kemiaa ja muita luonnontieteitä jo 

varhaisista vuosista lähtien leikin kautta. 
Lapset, jotka saavat tutustua jokapäiväi-
siin luonnontieteiden ilmiöihin tutkien 
ja havainnoiden jo päiväkoti-iässä, ovat 
myöhemmin koulussa kiinnostuneempia 
näistä tieteenaloista ja heidän oppimis-
tuloksensa ovat parempia. Nämä seikat 
saivat minut kiinnostumaan pienten las-
ten tiedekasvatuksesta. Professori Maija 
Akselan ehdottaessa tätä väitöskirjani 
aiheeksi innostuin valtavasti.

Kehittämistutkimukseen perustuvassa 
väitöstutkimuksessani tutkin 3 – 6 -vuo-
tiaiden tutkimisen taitojen harjoittelua ja 
tutkimuksellista luonnontieteiden oppi-
mista tiedekerhoympäristössä. Tuloksiin 
perustuen kehitettiin tiedekasvatusmalli, 
joka ottaa huomioon lasten omat kysy-
mykset, havainnointitaidon kehittymisen, 
ohjaajan toiminnan ja tuen tarpeen sekä 
leikillisyyden. Tiedekasvatusmalli on käy-
tössä tällä hetkellä LumA -tiedekasvatus-
keskuksen pienten lasten tiedekerhoissa 
sekä muutamissa tiedettä painottavissa 
päiväkodeissa. Lisäksi tutkin kansainvä-
lisestikin ainutlaatuista, kotona virtuaali-

sen tiedekerhon avulla tapahtuvaa tiede-
kasvatusta huoltajien näkökulmasta. 

Varhaisessa tutkimuksellisessa luon-
nontieteiden opiskelussa on keskiössä 
tutkimisen taitojen oppiminen. Tutkimi-
sen taitojen oppimisen asiayhteyksinä 
kannattaa käyttää niitä luonnontietei-
den ilmiöitä, joita kohtaan lapsi osoittaa 
luonnostaan kiinnostusta. Esimerkiksi 
samalla, kun ihmetellään mustikan vär-
jäämää suuta, voidaan tutustua kokeel-
lisesti mustikan värinmuutoksiin eri pH 
-arvoissa kotoa löytyvien happamien ja 
emäksisten aineiden avulla. Tämänkaltai-
set kokeelliset aktiviteetit kehittävät lap-
sen havainnointitaitoa ja harjoittavat tul-

kintaa sekä luokittelua. 
Tutkimuksen etenemisessä on ollut 

kiinteästi mukana oma ‘kotilaboratori-
oni’, eli tällä hetkellä 4- ja 6-vuotiaat lap-
seni. He ovat innoittaneet huomaamaan, 
miten tärkeää lapselle on, että hänen 
kysymyksiinsä paneudutaan yhdessä 
sekä kannustetaan tutkimaan ja ihmette-
lemään arkisia luonnontieteiden ilmiöitä. 
Tokihan väitöskirjan tekeminen pienten 
lasten äitinä on vaatinut välillä melkoista 
venymistä, mutta jos tahto on kova, sel-
viytymiskeinot ja -ratkaisut kyllä löyty-
vät! ✴

Kuva: Veikko Somerpuro VÄITÖKSET
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Kemian laitos järjesti järjesti 
15.12.2016 seminaarin otsikolla 
Chemical Weapons – Science and 

Ethics, osana KumpulaNyt -seminaari-
sarjaa. KumpulaNyt-seminaarisarjalla 
Kemian laitos haluaa esitellä yhteiskun-
nallisesti merkittävää tutkimustaan. 
Seminaaripaikkana oli Kemian laitoksen 
suuri luentosali Kumpulan kampuksen 
Chemicumissa. Luennoitsijavieraaksi oli 
kutsuttu professori Alastair Hay Leed-
sin yliopistosta. Hän on tunnettu kemisti 
ja erikoistunut toksikologiaan, erityi-
sesti kemiallisiin aseisiin liittyvään tie-
teelliseen ja eettiseen problematiikkaan. 
Professori Hay sai vuonna 2015 OPCW-
The Hague palkinnon kemiallisen aserii-
sunnan hyväksi tekemästään ansiok-
kaasta työstä. Ensimmäisen OPCW-The 
Hague palkinnon vuonna 2014 jakoivat 
Kemian laitoksen osana toimiva Kemial-
lisen aseen kieltosopimuksen instituutti 
VERIFIN ja tohtori Robert Mathews 
Australiasta. Kaikki seminaariesitykset 
ja seminaarin aikaiset keskustelut käy-
tiin englanniksi. Seminaaria seurasi ilah-
duttavan runsas ja aiheesta kiinnostu-
nut yleisö. Lieneekö yleisömenestyksen 
syynä ollut aiheen ajankohtaisuus, sillä 
tuoreessa muistissa ovat Syyriasta uuti-
soidut siviileihin kohdistuneet kemialliset 
iskut.

Seminaarin aluksi osallistujille esi-
tettiin Kemiallisen aseen kieltojärjestön 
(OPCW) valmistama elokuva Nobel-pal-
kitusta saksalaisesta kemististä Fritz 
Haberista, joka tunnetaan palkittujen 
kemian saavutustensa lisäksi kemiallisten 
aseiden isänä. Elokuvan mukaan Haberin 
tavoitteena oli kemiallista sodankäyn-
tiä kehittämällä lyhentää ensimmäistä 
maailmansotaa ja näin vähentää sotilai-
den kärsimyksiä, vaan kuinkas lopulta 
kävikään. Ihmisille aiheutuvat kärsimyk-
set konkretisoituivat Irakissa kemiallis-
ten aseiden uhriksi nuorena poikana jou-
tuneen, Itävallassa hoidetun ja asuvan, 
pysyvästi vammautuneen miehen tari-

nassa. Kaikkien läsnä olleiden mieliin jäi 
elokuvan sanoma siitä, kuinka kemistien 
alun perin ihmiskunnan hyväksi tekemiä 
keksintöjä voidaan käyttää myös ihmis-
ten tuhoamiseen.

Elokuvan jälkeen Kemian laitoksen 
johtaja professori Heikki Tenhu avasi 
seminaarin ja esitteli ensimmäiset puhu-
jat, luennoitsijavieraaksi kutsutun pro-
fessori Alastair Hayn ja VERIFINin johta-
jan professori Paula Vannisen. Professori 
Vanninen aloitti yleisesityksellään kemi-
allisista aseista sekä ponnisteluista nii-
den hävittämiseksi. Esityksessään Van-
ninen valisti yleisöä sekä tänä vuonna 
20 vuotta täyttävästä Kemiallisen aseen 
kieltosopimuksesta ja sen velvoitteista, 
että kieltosopimuksen toimeenpanoa 
koordinoivasta OPCW:sta ja sen saavu-
tuksista. Kieltojärjestön toiminnan kan-
sainvälistä arvostusta kuvannee parhai-
ten järjestölle vuonna 2013 myönnetty 
Nobelin rauhanpalkinto.

Professori Vannisen jälkeen estra-
dille astui professori Alastair Hay. Esityk-
sen otsikkona oli vapaasti suomennet-
tuna Kemikaalit aseina: miksi - miksipä 
ei? Professori Hay käsitteli esityksessään 
yleisesti tunnettuja ja päivittäin käytet-
tyjä kemikaaleja, joita voidaan halut-
taessa käyttää myös sodankäynnin väli-
neinä. Esityksessään hän haastoi yleisön 
miettimään, miten he kemisteinä suh-
tautuisivat tilaisuuteen testata yksinker-
taista internetistä löytyvää synteesioh-
jetta huumausaineen valmistamiseen. Ja 
miten he toimisivat, jos synteesi onnis-
tuisi: pitäisivätkö asia omana tietonaan, 
kertoisivat kollegoille onnistumisestaan 
vai jakaisiat tai jopa myisivät tuotetta. 
Yleisön vastausten perusteella monet 
olisivat uteliaisuuttaan valmiit testaa-
maan toimisiko menetelmä, mutta pitäi-
sivät kokeen tulokset omana tietonaan. 
Jotkut olisivat valmiit kertomaan kolle-
goille onnistuneesta synteesistä, mutta 
kukaan ei ollut valmis jakamaan tai myy-
mään valmistamaansa huumetta. Pro-

fessori Hayn kysymyksiin vastanneilla oli 
korkea moraali: he olisivat toimineet eet-
tisesti oikein. Kyseisen huumeen yleinen 
käyttö kuitenkin todistaa, että kaikkien 
ihmisten kohdalla näin ei ole. Tilanne on 
Hayn mukaan samankaltainen myös tais-
teluaineiksi sopivien kemikaalien osalta 
varsinkin, jos ne joutuvat esimerkiksi ter-
roristien käsiin. 

Hay esitteli laajasti myös kemiallisen 
sodankäynnin historiaa ensimmäisestä 
maailmansodasta nykypäivään. Esitys ei 
jättänyt epäselväksi sitä, kuinka epäin-
himillisesti kemikaaleja on käytetty niin 
sotilaita kuin siviilejäkin vastaan ja kuinka 
iskuista selvinneet joutuvat kärsimään 
lopun elämäänsä kemikaalien vaikutuk-
sista. Esitys sisälsi historiallista kuva-
materiaalia rintamilta, joilla kemiallista 
sotaa käytiin sekä tuoreempia, järkyttä-
viä kuvia kemikaalien uhreilleen aiheut-
tamista vammoista. Hayn esityksen jäl-
keen yleisöllä oli tilaisuus esittää aiheesta 
kysymyksiä tai kommentteja. Syntynyt 
keskustelu oli yllättävän vilkasta!

Ennen kahvitaukoa ohjelmassa oli 
yllätysnumero: Suojelu, pelastus ja tur-
vallisuus ry:n edustaja Juhani Juuti-
lainen luovutti professori Vanniselle ja 
VERIFINille vuoden 2016 tunnustuspal-
kinnon. Se myönnettiin pitkäaikaisesta ja 
menestyksellisestä taisteluaineiden ana-
lytiikan kehittämistyöstä, Kemiallisten 
aseiden kieltojärjestön toimintaan osal-
listumisesta sekä kansainvälisestä koulu-

tuksesta, jolla tuetaan maailmanlaajuista 
kemiallisten aseiden kieltosopimuksen 
verifikaatiotyötä. 

Kahvitauon jälkeen seminaari jatkui 
tieteellisillä esityksillä, joissa kerrottiin 
VERIFINin viimeaikaisista tutkimuksista. 
Ensin Martin Söderström valotti Itäme-
reen upotettujen taisteluaineiden ympä-
ristövaikutuksia sekä niiden metabo-
liaa kaloissa ja simpukoissa. Sitten Paula 
Vanninen kertoi Toxi-Triage projektista, 
jossa kehitetään työkaluja kemiallisten 
taisteluaineiden havaitsemiseen, jäljittä-
miseen, yksilölliseen altistuneiden seu-
rantaan ja tarvittavan hoidon kiireellisyy-
den määrittämiseen. Ullastiina Hakala 
esitteli tutkimuksia, joiden avulla on kehi-
tetty ympäristöystävällinen taisteluai-
neille soveltuva dekontaminaatioliuos. 
Kehitetyllä liuoksella uskotaan olevan 
myös kaupallista merkitystä. Tieteelliset 
esitykset päätti Kirsi Harju kertomalla 
levämyrkkyjä koskevasta tutkimuksesta. 
Itämeren, kuten myös monien muiden 
vesistöjen joka kesäisenä riesana ovat 
vesistöjen rehevöitymisestä johtuvat 
leväkukinnot. Ne tuottavat usein myrkyl-
lisiä toksiineja jotka aiheuttavat iho-oi-
reita uimareille ja myrkytyksiä vettä juo-
neille eläimille. Myrkyt saattavat myös 
rikastua erilaisiin ravinnoksi käytettäviin 
mereneläviin ja aiheuttaa niitä syöneille 
vakavia myrkytyksiä. Tutkimuksissaan 
Harju on karakterisoinut levien saastut-
tamista vesinäytteistä lukuisia levämyrk-
kyjä, joista yksi osoittautui aiemmin tun-
temattomaksi.

Seminaarin päätteeksi yleisölle tar-
joiltiin toinen OPCW:n valmistama elo-
kuva työlleen omistautuneesta kemian 
opettajasta, joka kertoi oppilailleen ope-
tuksen ohessa kemistin vastuusta ja etii-
kasta: miten käyttää taitojaan ihmiskun-
nan parhaaksi, ei sen tuhoamiseksi. ✴

KUMPULANYT-SEMINAARISARJA

Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry:n edustaja 
Juhani Juutilainen luovutti professori Vanni-
selle ja VERIFINille vuoden 2016 tunnustus-
palkinnon.

KumpulaNyt-
seminaarisarjalla Kemian 
laitos haluaa esitellä 
yhteiskunnallisesti 
merkittävää tutkimustaan.

Professori Hayn 
kysymyksiin vastanneilla 
oli korkea moraali: he 
olisivat toimineet eettisesti 
oikein.

KEMIALLISET ASEET 
– TIEDE JA ETIIKKA

TEKSTI VESA HÄKKINEN KUVA ANTTI KIVIMÄKI
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perusteella: tiedekunnan laitokset ovat 
isoja ja suurempia kuin pienimmät tiede-
kunnat, jolloin peruste pienten yksiköi-
den karsimiselle on kestämätön. Päätök-
sen mukaan kuitenkin eletään. Vuoden 
2018 alusta yliopistossa ei tule olemaan 
enää laitoksia ja tiedekunnat jakautu-
vat alayksiköihin oman halunsa mukaan. 
Taloudellisesti vastuullisena yksikkönä 
toimii tiedekunta.

Osana toimintarakenteen muutosta 
suunniteltiin myös tila- ja kiinteistökes-
kuksen yhtiöittämistä. Pitkän suunnit-
telun ja asiantuntijoiden kuulemisen 
jälkeen hallitus päätti tämän vuoden 
tammikuussa perustaa sisäisen Tila Oy 
-yhtiön, joka tulee vastaamaan kaikkien 
yliopiston tilojen – yliopiston omista-
mien, rahaston omistamien ja vuokrattu-
jen – hoidosta. Yliopistolle jää pieni tila-
ryhmä, joka toimii palvelujen tilaajana ja 
Tila Oy niiden tuottajana. Osakeyhtiö-
muoto katsottiin parhaaksi tavaksi toimia 
eri tavoin omistettujen tilojen hoidossa.

Yliopiston strategiaa vuosille 2017-
2020 oli valmisteltu jo vuoden 2015 
aikana, mutta lopullinen hyväksyntä 
tapahtui tammikuussa 2016 . Sen jäl-
keen hallituksen tehtävänä on ollut seu-
rata strategian jalkautumista. Strategian 
pohjalta tehtiin ensimmäinen, tätä vuotta 
koskeva toimeenpanosuunnitelma, jossa 
keskeisiksi teemoiksi päätettiin:

• opetuksen toteutuksen digiloikka
• rekrytointi uudistumisen välineenä ja 

tutkijoiden tuki
• Ison pyörän toimeenpano ja opiske-

lijavalintojen uudistaminen
• valmistautuminen yliopiston uuteen 

toimintarakenteeseen
• kansainvälisen tutkimusrahoituksen 

ja varainhankinnan vahvistaminen 
sekä yrityskumppanuuksien solmi-
minen

• yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 
laatima yliopistojen profiloitumishanke 
on nyt menossa kolmatta kauttaan. OKM 
ottaa joka vuosi yliopistobudjetin päältä 
pois määrätyn summan, jota yliopistot 
voivat hakea takaisin profilointihankkeil-
laan. Ensimmäiset profilointirahat saatiin 
Life Science Center -keskukseen, toinen 
profilointirahoitus keskustakampuksen 
Human Mind -aiheeseen. Kolmas hake-
mus tehtiin viime syksynä ja siinä on 
kolme teemaa: Atmospheric and Earth 
System Science, Data Science ja Sustai-
nability Science. Profilointihakemusten 
teemoista päättäminen ei ole hallituksen 
tehtävä, vaan hakemuksen laatii tieteelli-
nen neuvosto.

Hallituksen lain määräämää toimintaa 
ovat muu muassa budjetin hyväksymi-
nen ja seuranta, edellisen vuoden tilien 
hyväksyminen, vuotuisen toimintasuun-
nitelman tekeminen ja tulosten tarkastelu 
4 kuukauden välein, uusien opiskelijoiden 
määristä ja muista OKM: n kanssa käy-
tävissä neuvotteluissa esille otettavista 
asioista päättäminen. Yliopiston talou-
dellinen tila on ollut kohtuullisen hyvä, 
kiitos sijoitusten hyvän tuoton. Vuoden 
2016 toiminnallinen tulos oli negatiivinen, 
mutta sijoitustuottojen ansiosta koko-
naistulos nousee plussalle. Yliopistolla 
on menossa lahjoitusten keruukampanja 
vuoden 2017 loppuun ja valtio on luvan-
nut vastinrahaa, joka saattaa olla jopa 

kolme kertaa keruukampanjan aikana 
lahjoitettu summa. Vastinrahalla on kui-
tenkin 150 miljoonan katto, mikä on kai-
kille yliopistoille yhteinen raja. Tähän asti 
Helsingin yliopisto on saanut lahjoituk-
sia tähän mennessä noin 40 miljoonaa 
euroa, mikä on huomattavasti enemmän 
kuin 25 miljoonan euron tavoite. Muutkin 
yliopistot ovat menestyneet hyvin, joten 
valtion vastinrahan kerroin näyttää jää-
vän välille 1,5-2. 

Hallitus kokoontuu lukukausien 
aikaan noin kerran kuussa, joko varsi-
naiseen kokoukseen tai iltakouluun. Sen 
lisäksi voi olla ylimääräisiä tai epäviralli-
sia kokouksia. Noin kolmasosa jäsenistä 
toimii vielä tarkastusvaliokunnassa, joka 
käy perusteellisesti kaikki talouteen liit-
tyvät asiat läpi ennen jokaista varsi-
naista hallituksen kokousta. Yliopistolain 
mukaan hallituksella on vastuu yliopiston 
toiminnasta, mutta hallitus ei ole opera-
tiivinen toimija. Yliopistolaisille ei ole aina 
selvää, mitä asioita hallitus käsittelee ja 
mitkä asiat kuuluvat rehtorin ja hallinnon 
tehtäviin. Kannattaa tutustua hallituk-
sen pöytäkirjoihin yleiskuvan saamiseksi 
hallituksen toimista. Toki hallituksessa 
voidaan keskustella vapaasti kaikista 
asioista. Jos siis haluaa jotain hallituk-
sen tietoon ja keskusteltavaksi, voi ottaa 
yhteyttä suoraan hallituksen jäseniin tai 
hallintojohtajaan. ✴

YT-neuvottelut ja niitä 
seuranneet irtisano-
miset sävyttivät Hel-

singin yliopiston hallituksen 
kevätkautta 2016. YT-neu-
votteluissa vastuu oli jaettu 
tiedekunnille ja dekaaneille 
jäi tehtäväksi laatia irtisanot-
tavien listat. Lopulliset irtisa-
nottujen määrät jäivät jon-
kin verran pienemmiksi kuin 
mitä neuvottelujen alussa 
ilmoitettiin. Opetus- ja tut-
kimushenkilökunnan osalta 
irtisanottujen määrä jäi noin 
viiteenkymmeneen. Hallinto-
henkilöstöä sen sijaan vähen-
nettiin roimasti, ja sen jokai-
nen yliopistolainen on saanut 
tuntea viimeisen vajaan vuo-
den aikana. YT-prosessia 
moitittiin kovasti salaisiksi ja 
erityisesti sitä, ettei irtisa-
nottavien nimiä, työyksiköitä 

ja lukumääriä ilmoitettu julkisesti. Työn-
antajalla on tässä kuitenkin rajoitteita ja 
onkin työntekijän asia, haluaako hän jul-
kisesti kertoa irtisanomisestaan. Tiede-
kuntakohtiaisa lukuja oli vaikeaa kertoa 
tarkasti, koska henkilöstövähennyksiin 
liittyi oleellisena osana myös sekä vuo-
den 2017 aikana eläkkeelle siirtyvät hen-
kilöt että määräaikaisten työsuhteiden 
päättymiset.

Viime vuoden aikana hallitusta ja 
koko yliopistoa puhutti toimintara-
kenteen muutoksen suunnittelu. Alku-
vuodesta esillä oli uuden Helsinki Life 
Science Center -keskuksen perustami-
nen ja sen asemointi erillisenä yksik-
könä (https://www.helsinki.fi/en/hel-
sinki-institute-of-life-science). Asiaa oli 
valmisteltu jo pitkään ja ensimmäisessä 
profilointihakemuksessa yliopisto haki 
rahaa juuri tämän keskuksen perusta-
miseen. Akatemian myöntämä profiloin-

tiraha oli jo saatu, mutta keskus vielä 
perustamatta ja sen asema päättämättä. 
Lopulta keväällä 2016 perustettiin uusi 
HiLife-keskus. Ongelmia aiheuttivat sekä 
olemassa olevien erillislaitosten (Biotek-
niikan instituutti, Neurotieteiden insti-
tuutti ja Molekyylilääketieteen keskus) 
sijoittuminen HiLifeen sekä tiedekuntien 
ja HiLifen välinen suhde. Vanhat erillislai-
tokset sisällytettiin HiLifeen sellaisenaan 
ja ne jatkavat itsenäisinä vielä käynnissä 
olevien projektien ajan. Profilointirahaa 
saatiin 5-vuotisiin tenure track -paikkoi-
hin, joiden avulla tiedekunnat kytketään 
HiLifeen. Tenure track -paikkojen täytön 
yhteydessä tiedekuntien pitää sitoutua 
valittuihin aloihin ja mahdollisesti hen-
kilöihin, kun vakinaistamisia tehdään. 
HiLife ja bioala ovat tärkeitä Helsingin 
yliopistolle, koska karkeasti arvioiden yli 
50% yliopiston tutkimuksesta sijoittuu 
bioalalle. HiLife-keskukselle on tilausta 
myös laajemmin ja se tuleekin olemaan 
osa Health Capital Helsinki -hanketta 
(www.healthcapitalhelsinki.fi).

Laajempaa toimintarakenteen muu-
tosta pohti erillinen, professori Arto Mus-
tajoen johtama työryhmä. Sen tehtävänä 
oli tarkastella tiedekuntien ja laitosten 
asemaa muuttuneessa tilanteessa, jossa 
hallinto on kokonaan erotettu yliopisto-
palveluihin. Toimintarakenteen, lähinnä 
tiedekuntarakenteen mahdollinen muut-
taminen käynnisti yliopiston sisällä voi-
makasta liikehdintää. Hallitus sai paljon 
yhteydenottoja ja piti siksi ylimääräisiä 
kokouksia. Toimintarakennetyöryhmä 
ehdotti, että nykyinen tiedekuntajako (11 
tiedekuntaa) pidetään ennallaan, mutta 
laitokset taloudellisesti itsenäisinä yksik-
köinä lopetetaan. Ehdotus oli aika yllät-
tävä, mutta sai yliopistolaisten enemmis-
tön tuen eikä hallituksella ollut rohkeutta 
päättää toisin. Matemaattis-luonnontie-
teellinen tiedekunta oli voimakkaasti lai-
tosten lopettamista vastaan ja hyvällä 

HELSINGIN YLIOPISTO

Viime vuoden aikana 
hallitusta ja koko 
yliopistoa puhutti 
toimintarakenteen 
muutoksen suunnittelu.

Opetus- ja 
kulttuuriministeriön 
laatima yliopistojen 
profiloitumishanke on 
nyt menossa kolmatta 
kauttaan.

Professori Markku Leskelä on Helsingin 
yliopiston hallituksen professorijäsen.

HALLITUKSEN 
KUULUMISIA

TEKSTI MARKKU LESKELÄ KUVA VEIKKO SOMERPURO
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Tasavallan Presidentti myönsi viime 
vuonna professorin arvonimen 
dosentti ja yliopistonlehtori Risto 

Harjulalle, joka työskentelee Kemian lai-
toksen Radiokemian yksikössä. 

Dosentti Risto Harjula on ollut kes-
keisin henkilö, kun Helsingin yliopiston 
Radiokemian laboratoriossa on yhteis-
työssä Fortumin kanssa kehitetty aineita 
ydinjäteliuosten puhdistamiseen. Tätä 
tutkimustyötä on tehty jo yli kolmenkym-
menen vuoden ajan, josta viimeiset viisi-
toista vuotta Risto Harjula on ollut yksin 
päävastuussa alan tutkimuksesta. Tällä 
hetkellä hän johtaa kymmenen hengen 
tutkimusryhmää yhdessä dosentti Risto 
Koivulan kanssa (https://tuhat.halvi.hel-
sinki.fi/portal/fi/persons/risto-harjula).

LOVIISASTA FUKUSHIMAAN
Kehitetyt ydinjäteliuosten puhdistusai-
neet ovat epäorgaanisia ioninvaihtimia, 
joiden tärkein ominaisuus on se, että 
ne sitovat liuoksista erittäin valikoivasti 
(selektiivisesti) vain tietynlaisia metal-
li-ioneja. Koska radioaktiivisten metal-
li-ionien pitoisuudet liuoksissa ovat erit-
täin alhaisia ja niiden lisäksi liuoksissa on 
korkeita pitoisuuksia muita, ei-radioak-
tiivisia metalli-ioneja, vaaditaan ionin-
vaihtimilta äärimmäistä selektiivisyyttä, 
jotta ne voisivat erottaa liuoksissa ole-
vat radioaktiiviset metalli-ionit. Tällai-
sia ioninvaihtimia onkin Radiokemian 
laboratoriossa kehitetty runsas joukko 
ja kehitystyössä Risto Harjulan rooli on 
ollut mitä keskeisin. Fortum tuottaa teol-

lisessa mittakaavassa NURES®-tuotemer-
kin (www.fortum.com/nures) alla neljää 
kehitettyä vaihdinta, joiden kauppani-
met ovat CsTreat®, SrTreat®, CoTreat® ja 
SbTreat®. Nämä ioninvaihtimet on tarkoi-
tettu radioaktiivisen cesiumin, strontiu-
min, koboltin ja antimonin erottamiseen, 
ja niillä on jo pitkä, täyden mittakaavan 
käyttökokemus. Ensimmäinen sovellus-
käyttö alkoi vuonna 1991 Loviisan voi-
malaitoksella, jossa CsTreat®-vaihtimen 
avulla erotettiin radioaktiivinen cesium 
laitoksen jäteliuoksista ennennäkemät-
tömän tehokkaasti. Ennen tätä Risto asui 
perheineen useita kuukausia Loviisassa, 
kun hän testasi menetelmää pilot-mit-
takaavassa. Tämän jälkeen ioninvaih-
timille on löytynyt käyttöä yli 60 ydin-
voimalaitoksella maailmassa, muun 
muassa USA:ssa, Japanissa, Venäjällä 
ja Iso-Britanniassa. Viimeisin ja suurin 
käyttökohde on Fukushiman ydinvoima-
laitos Japanissa. Siellä CsTreat®- ja SrT-
reat®-vaihtimia on käytetty vuodesta 
2013 alkaen tsunamissa vaurioitunei-
den valtavien jäteliuosmäärien puhdis-
tamiseen. Tämän sovelluksen myötä 
alan liikevaihto onkin noussut arviolta 
100 000 000 euroon.

MAAILMANLUOKAN ASIANTUNTIJA
Kehitetyt ioninvaihtimet ovat koko maa-
ilmanlaajuisesti ainutlaatuisia. Kukaan 
muu taho ei ole kyennyt kehittämään ja 
valmistamaan vaihtimia, joilla olisi vas-
taava suorituskyky. Risto Harjulan osuus 
kehitystyössä ei ole rajoittunut vain labo-

Risto Harjula Radiokemian laboratorion 
50-vuotisjuhlassa vuonna 2013.

ratoriossa tapahtuvaan ioninvaihtimien 
valmistukseen ja testaukseen, vaan hän 
on ollut keskiössä myös niiden tuotan-
non teollistamisessa. Lisäksi Risto Har-
jula on ottanut aktiivisesti osaa Fortumin 
kaupallisten projektien prosessisuun-
nitteluun sekä käynyt itse useilla laitok-
silla käynnistämässä prosesseja ja neu-
vomassa niiden käyttöä. Kukaan muu ei 
ole tässä kehitystyössä ollut osallisena 
niin monipuolisesti kuin hän. Risto Har-
jula onkin ehdottomasti alansa johtava 
asiantuntija maailmassa.

UUDET HAASTEET
Aiemmin mainittujen ansioiden lisäksi 
Risto Harjulalla on myös vankka tieteelli-
nen tausta. Hän on julkaissut yhteensä yli 
120 tieteellistä ja teknistä julkaisua, joista 
70 on vertaisarvioitua artikkelia tieteelli-
sissä aikakauslehdissä. Hänellä on myös 
yhdeksän myönnettyä patenttia ja kaksi 
patenttihakemusta vireillä. Lisäksi Risto 
Harjulalla on ollut tiiviit kansainväliset 
yhteydet moniin maihin, esimerkiksi usei-
den EU-projektien kautta. Hänen viimei-
simmät EU-projektinsa ovat koskeneet 
harvinaisten maametallien kierrätystä, 
mikä on sekä yhteiskunnallisesti tärkeää 
että uusi aluevaltaus hänen tutkimusryh-
mälleen. Risto Harjula kehittää myös par-
haillaan uutta, radioaktiivisen antimonin 
erotukseen tarkoitettua ioninvaihdinta, 
jota on äskettäin testattu Loviisan ydin-
voimalaitoksella yhteistyössä Fortumin 
kanssa. Uudella teknetiumselektiivisellä 
materiaalilla ja kuitumaisilla ioninvaihti-

millakin on saatu erittäin lupaavia tulok-
sia .

Risto Harjula on merkittävä vaikut-
taja myös Suomen ydinenergiayhtei-
sössä. Hänen aloitteestaan perustettiin 
2011 Ydintekniikan ja radiokemian toh-
toriohjelma, joka kokosi yhteen kaikki 
alalla toimivat tutkimus-, teollisuus- ja 
viranomaisyhteisöt. Hän toimi aktiivi-
sesti tässä ohjelmassa koko sen toimin-
nan ajan. Lisäksi Harjula on toiminut 
asiantuntijana laadittaessa Työ- ja elin-
keinoministeriön ydinenergia-alan tutki-
musstrategiaa vuosina 2013–2014. ✴

Risto Harjula yhdessä professori Timo Jaak-
kolan kanssa Loviisan voimalaitoksella 
vuonna 1991, jolloin käynnistyi radioaktiivi-
sen cesiumin erotuslaitteiston käyttö. Riston 
sylissä kahdeksan litran teräskolonni, jonka 
sisällä on rakeista cesium-selektiivistä heksa-
syanoferraatti-ioninvaihdinta.

PROFESSORI

PROFESSORIN ARVONIMI 
RADIOAKTIIVISTEN 

JÄTELIUOSTEN PUHDISTUKSEN 
ASIANTUNTIJALLE

TEKSTI JUKKA LEHTO KUVAT HELSINGIN YLIOPISTON KEMIAN LAITOS
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A daily face at the Department of 
Chemistry is Professor Emeritus 
Pekka Pyykkö. At 75 and after 

320 published papers he still enjoys 
producing more. According to Google 
Scholar this production has been quoted 
24 thousand times. By the current rules, 
an Emeritus and the Department can 
make an agreement on such a voluntary 
participation to benefit the University, 
where the Emeritus agrees to continue 
publishing under their name, and the 
University agrees to provide the circum-
stances. Gifts for gifts, as it were.

Pyykkö has been at the U of H since 
1984 and before that he was at the Åbo 
Akademi University in 1974-84. He was 

and is one of the pioneers of Quantum 
Chemistry in Finland. Internationally he 
is known for his studies of the theory of 
heavy-element compounds, where rela-
tivistic effects become important.

This is already true for common ele-
ments from platinum or gold to lead or 
bismuth.

The icon of chemistry is the Periodic 
Table, where Pyykkö supports the cur-
rent IUPAC version for the first 118 ele-
ments, all both made and named. A bold 
continuation up to Z = 172 was recently 
proposed by him in 2011 and 2016 as a 
"short-row version"; a "long-row version" 
was already proposed in 1971 by Fricke 
et al. ✴

PHOTO VEIKKO SOMERPURO

Jäin eläkkeelle 1.2.2016 ja olen nyt 
opetellut elämään eläkeläisen 
‘vapaa-aikaa’ vuoden verran. 

Kaikki eläkeläisethän päivittelevät 
eläkkeelle siirtymisen mukanaan tuomia 
kiireitä. Tähän lienee ainakin kaksi syytä: 

1) Työ on ollut niin mieluisaa, että siitä 
kokonaan irrottautuminen on liian vai-
keaa ja eräänlainen jäähdyttelyvaihe vie 
aikansa. Tämä on tietenkin yksilöllistä, 
mutta akateemisen uran päättymiseen 
liittyy jotenkin irrottautumisen vaikeus 
niistä asioista, joita on harrastanut vuo-
sikymmeniä. 

2) Omalla kohdallani paineita on 
kasannut myös perhe toteamalla, että 
nythän sinulla on aikaa tehdä se ja se. 

Tämä on tietenkin mukavaa, mutta 
kohdallani kiireen tekijät 1) ja 2) kilpai-
levat voimalla keskenään. Opettele nyt 
sitten elämään tällaisessa ristitulessa! 
Näyttää siltä, että kalenteriin tulee yhä 
enemmän täytettäviä velvoitteita.

Asun lähellä Kemian laitosta, joten 
kaamosaikaan käyn varsin taajaan lai-
toksella. On mukava tavata tuttuja ja 
vaihtaa muutama sana laitoksen nykyti-
lasta ja erityisesti tämänhetkisestä tutki-
muksesta. Myös hallinnollinen mullistus 
kiinnostaa: sen lopputulos kun on vielä 
hämärän peitossa! Olen tavattoman 
onnellinen siitä, että laitos on pystynyt 
tarjoamaan emeritus-huoneen ja tieto-
koneyhteydet käyttööni. Jaamme huo-
neen professori Pekka Pyykön kanssa ja 
parempaa huonekaveria ei voisi kuvitel-
lakaan. Päivien pidetessä ja kesän lähe-
tessä käyntieni määrä tulee vähenemään 
merkittävästi, sillä kesän ajaksi siirryn 
maalaismaisemiin. Eläkeläisen kesäloman 
pituudellahan ei ole rajoja!

Laitoksella on rentouttavaa käydä 
pohdiskelemassa ratkaisematta jääneitä 
ongelmia. Kemian viehättävyys onkin 
juuri siinä, että jonkin relevantin ongel-
man ratkaisu paljastaa tukun muita mie-

lenkiintoisia kohteita. Niinpä kemiassa 
työt eivät hevillä lopu, vaan tutkimus-
kenttä laajenee koko ajan. On myös huo-
mattava, että kemia liittyy laajemmin ja 
laajemmin monitieteiseen maailmaan, 
jossa esiintyvien haasteiden ratkaisussa 
kemialla on yhä keskeisempi rooli. 

Jalokaasut ovat jaksollisessa järjes-
telmässä noteerattu kemiallisesti reagoi-
mattomina ja jotakuinkin tarpeettomina. 
On osoittautunut, että tämä ei pidä paik-
kaansa, vaan jalokaasujen kemia onkin 
varsin runsasta ja vähän tutkittua. Omat 
työni jalokaasujen kemiallisen luonteen 
selvittelyssä ovat nostaneet esiin esimer-
kiksi seuraavia kysymyksiä: Miksi ksenon 
on niin hyvä anestesia-aine? Mikä on sen 
aiheuttaman anestesian molekyylitason 
mekanismi? Toinen ksenoniin liittyvä 
ratkaisematon kysymys liittyy puuttu-
vaan ksenoniin ilmakehässä (missing Xe 
problem). On jo kauan yritetty keksiä, 
mihin molekulaariseen muotoon ksenon 
voi maaperässä sitoutua ja miten esimer-
kiksi paine vaikuttaa ksenonin kemialli-
siin ominaisuuksiin.

Näiden kysymysten ratkaisun löytämi-
sessä on samaa jännitystä kuin kalastuk-
sessa. Arvokkaimpia kannattaa jahdata 
pitkäjänteisesti, sillä saalis voi olla mel-
koinen. ✴

EMERITUSEMERITUS

PEKKA PYYKKÖ

MUCH INTO 
ELEMENTS

MARKKU RÄSÄNEN

RENTOUTTAVAA 
RATKAISE-
MATTOMIEN 
ONGELMIEN 
POHDINTAA
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Suuri suomalainen kemisti ja 
vaikuttaja on poissa. Jorma K. 
Miettinen kuoli 95-vuoden ikäi-
senä 11.2.2017.

Itse olin opiskellut kemiaa jo useam-
man vuoden ajan, mutta en oikein 
päässyt siihen sisään. Intoa ei löy-

tynyt. Mutta, kun menin radiokemian 
peruskurssille vuonna 1976, motivaa-
tio syntyi heti. Jorma K. Miettinen – tai 
vain Jorma K, kuten häntä on radio-
kemistien kesken tapana kutsua – oli 
innostava luennoitsija. Hän sai opis-
kelijat mukaansa - minutkin. Jorma K 
toimi myös väitöskirjani muodollisena 
ohjaajana, tosin melko suurpiirteisesti. 
Suurpiirteisyys olikin hänelle luonteen-
omaista: tarkat yksityiskohdat olivat 
muita varten. 

SUOMALAISEN RADIOKEMIAN ISÄ
Jorma K oli suomalaisen radiokemian 
isä, perustaen Radiokemian laitok-
sen vuonna 1962. Hän oli tutustunut 
radioaktiivisiin aineisiin jo 1950-luvun 
alussa tehdessään biokemian väitös-
kirjaa A.I. Virtasen ohjauksessa. Jorma 
K sai koulutusta radioaktiiviseen työs-
kentelyyn sekä USA:ssa että Ranskan 
Sorbonnessa. Dosenttina Jorma K. 
Miettinen aloitti ensimmäisenä Helsin-
gin yliopistossa luennoimaan radio-
nuklidien käytöstä ‘isotooppikurs-
sillaan’ vuonna 1956, jo kuusi vuotta 
ennen Radiokemian laitoksen perusta-
mista. Biokemiasta Jorma K ajautui, tai 
pikemminkin suuntautui, muille aloille. 
1950-luvun loppupuolisko oli aikaa, 
jolloin USA ja Neuvostoliitto tekivät 
satamäärin ydinasekokeita ilmake-

Jorma K. Miettinen virittämässä radioaktiivisuuden 
mittauslaitetta vuonna 1965.

hässä. Niiden vaikutuksista ympäris-
töön tai ihmisten terveyteen tiedettiin 
vain vähän. Suomessa asiaa ei ollut sel-
vittänyt vielä kukaan. Jorma K:n ura 
tällä alalla alkoi, kun hän jo vuonna 1955 
keräsi lunta ja mittasi haihdutusjään-
nöksen radioaktiivisuuden, mikä olikin 
melko korkea. Nämä tulokset herät-
tivät varsin laajaa julkisuutta: muun 
muassa Helsingin Sanomat uutisoi ne 
näkyvästi. Alan tutkimuksesta tuli sys-
temaattista jo 1960-alkupuolella, mutta 
viimeistään Radiokemian laitoksen 
perustamisen jälkeen. Ydinasekoelas-
keuman radioaktiivisten aineiden käyt-
täytymistä ympäristössä ja ravintoket-
juissa tutkittiin Jorma K:n johdolla aina 
1980-luvun alkupuolelle asti, eikä se ole 
kokonaan vieläkään loppunut. Erityi-
sen mielenkiinnon kohteena oli Lapissa 
voimakkaasti radioaktiivista cesiumia 
rikastava ravintoketju jäkälästä poron 
kautta ihmisiin. Tutkimukseen kuului 

jäkälän, poron ja sen osien radioaktiivi-
suusmittausten lisäksi myös saamelais-
ten – joita silloin kutsuttiin lappalaisiksi 
– kehon sisäisen radioaktiivisuuden 
mittaaminen. Vuonna 1961 alkaneet ja 
vuosittain vuoteen 1976 asti jatkuneet 
mittaukset suoritettiin Hanomag-paket-
tiautoon rakennetulla kokokehonmit-
tauslaitteistolla.. Tämä aika muodosti 
Jorma K:n tieteellisen uran huipun. 
Tutkimus oli Suomessa ainutlaatuista, 
mikä tunnustettiin myös kansainväli-
sesti. Jorma K hankki tälle tutkimuk-
sella USA:sta pitkäaikaisen rahoituksen, 
ja USA:n Atomienergiakomissio rahoitti 
tutkimusta viidentoista vuoden ajan 
aina vuoteen 1979 asti. En tunne sen 
aikaisia käytäntöjä, mutta luulisin että 
tuollainen tuki oli jo silloin harvinaista. 
Nykypäivänä ei liene kovin montaa, 
jolle tuollainen tuki myönnettäisiin. 

Ennen eläkkeelle jäämistään, 
vuonna 1986, Jorma K oli mukana 

MUISTOKIRJOITUS
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myös muilla radiokemian osa-alueilla, 
kuten minun väitöskirjani ydinjätteiden 
käsittelyyn liittyvässä tutkimuksessa. 
Hän oli Radiokemian laitoksella tutkinut 
rinnan ydinasekoelaskeumatutkimuk-
sen kanssa myös raskasmetallien käyt-
täytymistä ympäristössä ja ravintoket-
juissa. Yhdessä laboratorioinsinööri Timo 
Aution kanssa hän kehitti muovipuun eli 
imeytti puun sisään muovimonomeeri-
liuosta ja polymeroi sen laitoksen gam-
masäteilytyslähteellä. Tuloksena oli erit-
täin kova, kulutusta kestävä puu. 

UUDET HAASTEET
Jorma K ei ollut yhden asian mies, ei mil-
lään muotoa. Jos hänestä kirjoittaisi kir-
jan, voisi yhden sijasta kirjoittaa useam-
man. Miettisen aloitteesta Suomeen ei 
syntynyt vain radiokemia, sen yliopis-
tollinen tutkimus ja opetus, vaan myös 
kemialliseen aseen valvontalaitos. Vuo-
desta 1973 alkaen hän johti viidentoista 
vuoden ajan Helsingin yliopiston kemian 
laitoksella Ulkoministeriön rahoittamaa 
kemiallisen aseen valvontamenetelmien 
kehittämiseen keskittyvää CW-projek-
tia. Vuonna 1994 tuo projekti muutettiin 
Verifin-instituutti, joka on nyt Nobel-pal-
kitun OPCW:n luotetuimpia jäsenlaitok-
sia. 

ISÄNMAALLINEN RAUHANMIES
Jorma K aloitti kemian opinnot Helsingin 
yliopistossa syksyllä 1939. Opinnot tuskin 
pääsivät alkuun, kun yliopiston toiminta 
keskeytettiin Suomen toteuttaessa loka-
kuussa liikekannallepanon sodan uhkan 
vuoksi. Sitten syttyikin Talvisota. Sen ja 
Jatkosodan Miettinen palveli kokonaisuu-
dessaan ja kotiutui sieltä komppanian-
päällikkönä ja kapteenina. Myöhemmin, 
vuosina 1982-1983, hän palasi armeijan 
leipiin toimiessaan Sotatieteen laitoksen 
tutkimusjohtajana. 

Vaikka olikin vakaasti maanpuolus-
tushenkinen, Jorma K ei ollut haukka, 
vaan erittäin aktiivisesti mukana rau-
hantyössä. Ehkä tietoisuus ydinaseiden 
käytön seurauksista oli herättänyt lujan 
pyrkimyksen estää ydinasesodan syt-
tyminen. Yksin siihen ei kukaan kykene, 
ei Miettinenkään. Hän perusti Suomeen 
Pugwashin, tutkijoiden kansainvälisen 
rauhanjärjestön Suomen osaston vuonna 
1971, oltuaan kutsuttuna osallistujana liik-
keen vuosikokouksessa. Miettinen toimi 
osaston puheenjohtajana aina vuoteen 

2008 asti ja valittiin myös Pugwashin 
hallintoneuvostoon vuonna 1974. Jorma 
K oli mukana Pugwashin valtuuskun-
nassa, kun sille luovutettiin Nobelin rau-
hanpalkinto vuonna 1995. 

AKATEEMIKKO
Vuonna 1995 Jorma K nimitettiin akatee-
mikoksi, yhdeksi tieteen kahdestatoista. 
Pääansiot on kerrottu edellä, mutta pal-
jon jää kertomatta - niin paljon hän on 
jaksanut. Minulle, ja varmaan monelle 
muullekin, on aina välittynyt kuva suu-
resta innosta ja tarmosta tehdä asioita, 
luottaa siihen, että omalla toiminnalla 
on merkitystä. Viime vuosiin asti hän on 
tutustunut politiikan ja tieteen uutisiin 
internetin välityksellä, suorastaan ajan-
tasaisesti. Halu tietää ja oppia uutta on 
ollut sammumaton. Hän on myös jaka-
nut tietämystään herkeämättä – ottanut 
vastuunsa asiantuntijana kertoa asioista, 
eikä vain kansallisissa ja kansainvälisissä 
elimissä asiantuntijana, vaan julkisesti 
kaikelle kansalla. Jossain vaiheessa, kun 
Jorma K oli taas ollut usein esillä tiedo-
tusvälineissä, antoi eräskin vääräleuka 
hänelle uuden tittelin: radio- ja tv-ke-
misti. 

SINUNKAUPAT JA HV
Olin ollut muutaman vuoden töissä 
Radiokemian laitoksella, kun menimme 
yhdessä Jorma K:n ja Timo Jaakkolan, 
Miettisen tulevan seuraajan radiokemian 
professorin virassa, kanssa Loviisan voi-
malaitokselle tutustumaan siellä teke-
miimme radionuklidien erotuskokeisiin. 
Matkalla Miettinen teki kanssani sinun-
kaupat, mikä merkitsi silloin paljon. Myö-
hemmin, kun oli USA:ssa töissä, lähetti 
Jorma K minulle kirjeen, joka oli osoi-
tettu HV:lle. Se oli hieman hämmentävää, 
mutta otin sen luottamuksen osoituk-
sena. En silloin vielä tajunnut, minkä-
lainen mies kutsui minua veljeksi mutta 
myöhemmin se on noussut suurempaan 
arvoon. Mitä enemmän hänen toimin-
taansa olen tutustunut, sitä enemmän 
häntä arvostan. Muutama vuosi sitten 
sain Jorma K:lta keskenjääneiden muis-
telmien lapsuutta ja nuoruutta käsitte-
levän osan, noin 40 sivua koneella kir-
joitettua tekstiä. Minä huolehdin niiden 
digitoimisesta. Niiden joukossa oli myös 
Jorma K:n lyhyt esitys siitä, mitkä ovat 
hänen käyttövoimansa. ✴

Jorma K. Miettinen nimitettiin vuonna 2011 
Kemian laitoksen kunnia-alumniksi.

Käyttövoimani on loppumaton ute-
liaisuuteni elämää, sen ilmiöitä, maail-
mankaikkeutta, aineen rakennetta, elä-
män syntyä ja perusteita, yleensä tietoa, 
varsinkin luonnontieteellistä tietoa sekä 
ihmisten, yhteisöjen ja kansojen toimin-
taa kohtaan.

Käyttövoimani on myös rakkauden 
ja kauneuden kaipuuni, pyrkimys luoda 
jotain uutta, isänmaan rakkauteni, halu 
ehkäistä sota, erityisesti ydinsota ja pie-
nentää sen tuhoja, jos se sittenkin syttyy.

Suurinta iloa olen saanut rakkaudesta 
jota olen saanut ylivertaisesti. Toiseksi 
eniten tyydytystä olen saanut luovan 
työn tuloksista, niin vaatimattomia kuin 
ne ovat olleetkin – kokeelliset tulokset 
nuoruudessa, kätten työn tulokset kes-
ki-iässä ja kirjoittamisen tulokset van-
huudessa, ja kolmanneksi eniten tie-
doista, joita joka päivä voin ammentaa 
kun vain vaivaudun niin tekemään.

Olen pyrkinyt edistämään isänmaan 
turvallisuutta ja maailman kansojen tur-
vallisuutta kaikella sillä tiedolla, koke-
muksella ja tarmolla, jota minulle on 
annettu. Ja näin pyrin tekemään niin 
kauan kuin voimani riittävät.

MUISTOKIRJOITUS
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YASUHITO SUGANO

IN A QUEST FOR 
SCIENTIFIC ROMANCE

It was the end of January 2011, in Joensuu, when 
I stepped on the ground of Finland for the first 
time to initiate my self-training as a postdoctoral 

researcher. I still remember my first cultural shock 
about the extreme environment (below -20°C) and 
the exotic language in Finland. I was wondering 
whether I can survive in this country. However, at the 
same time I was convinced that this is the best envi-
ronment for my self-training and objectively assess-
ing my potential of becoming an independent inter-
national scientist. There was a cultural challenge 
where I had to adjust and develop, and this involved 
adapting to new foods, developing my human net-
work and research philosophy.

I will give you a short description on my back-
ground. In the bachelor thesis, I studied the meta-

bolic system of a specific microorganism, used to 
building up a bioinformatics model (‘E-Cell Proj-
ect’), with help of biochemistry and mathematics. 
This was a new approach to studying complex life 
systems systematically. From this I could see the 
added impact and the direct relevance of cross-sec-
toral research. I learned that you can even under-
stand highly complex life phenomena through basic 
research. In my master studies I focused on the func-
tions of biochemical catalysts including purified 
enzymes and microorganisms, designed for the pro-
duction of alternative energy sources from renew-
able resources, such as biomass. In September 2010 
I got my PhD at the Department of Applied Phys-
ics, Osaka University (Japan). In the doctoral work, I 
studied material science and electrochemistry, espe-
cially from a physiochemical perspective. I could 
eventually complete my PhD work by finding a new 
electrochemical reaction pathway, which has still 
been one of the important milestones in my research 
philosophy. At this stage I realized that Ph.D. is just 
a status that allows to start own quest for scientific 
romance based on the curiosity and the dream.

I am currently enjoying my own research project 
in order to investigate the general mechanism of the 
novel electrochemical pathways for direct and selec-
tive oxidation of polysaccharide with solid and flex-
ible support from reliable national and international 
colleagues in the group of Prof. Ilkka Kilpeläinen 
and Dos. Alistair W. T. King at the Department of 
Chemistry. I am satisfied and honoured to work in 
this research group because this lab focus on basic 
scientific research, with its own strong expertise in 
research fields such as structural chemistry. 

Since my curiosity was sparked by just one aspect 
in the natural science world, I have learned a lot and 
grown through the research activity. I believe that all 
the experiences foster me to be a better researcher 
through unexpected circumstances and cultural 
background. I think that the science is not just a tool 
to meet our desires for material goods but a beauti-
ful philosophy of human beings, which elevates our 
consciousness and happiness. I hope I will be able 
to contribute to sharing the scientific romance with 
as many people as possible through my research 
quest. ✴

PHOTO VEIKKO SOMERPURO

JOANNA WITOS

FROM ERASMUS 
EXCHANGE 
TO IONIC 
LIQUIDS AND 
BIOMEMBRANES

My Finnish adventure began in the 
autumn of 2006 and still contin-
ues today. However, let’s start 

from the beginning. I was born in Jasło, 
in a small town in South-east Poland, 
where I grew up and spent carefree 
childhood days playing volleyball. After 
realizing that volleyball is only for tall 
people, I became fascinated with sci-
ence. To expand my particular scientific 
interests, I moved to Kraków to pursue 
a degree in chemistry at the Jagiello-
nian University. Due to the high compe-
tition in the labor market, I decided to 
raise my skills through participation in 
an Erasmus Exchange Program. At first 
I was considering Turku as the destina-
tion, however after coming into con-
tact with professor Marja-Liisa Riek-
kola and hearing a lot of good opinions 
about the University I decided to study 
here. During this period, I had a chance 
to be part of a well-established research 
group, and most importantly to con-
duct my first real research project deal-
ing with bacterial biofilms. At this point 
I realized that research became my 
passion and that it would be my future 
career path. When the option to come 
and do my doctoral degree in Riekko-
la’s group appeared – I did not hesitate 
one moment. Meanwhile, in June 2007, 
I got my M.Sc. degree in chemistry with 
specialization in analytical chemistry at 
the Jagiellonian University in Kraków, 
Poland. The main objective of the the-
sis was to develop an amperometric 
biosensor based on immobilization of 
enzyme in polypyrrole film. Having grad-
uated, I moved back to Finland and pur-
sued my doctoral studies. The major aim 
was to elucidate the biomolecular inter-
actions that occur in extracellular matrix 

with the aid of atomic force microscopy, 
quartz crystal microbalance as well as 
capillary electromigration techniques. 
We also wanted to understand the sig-
nificance of these interactions for ath-
erosclerosis and diabetes. During my 
doctoral studies I was also involved in 
another wonderful project: I gave birth 
to my two great sons, who have kept 
me busy ever since. Upon my return to 
work, I completed my doctoral degree 
and was kindly invited to join docent 
Susanne Wiedmer’s research group as a 
postdoctoral researcher. The main focus 
of the project is to shed light onto the 
impact of novel synthesized ionic liquids 
on phospholipid vesicles, acting as excel-
lent artificial models for biomembranes. 
The use of ionic liquids in industrial pro-
cesses has greatly enhanced, leading 
to the development of advanced and 

unique industrial applications. Due to the 
possible health aspects related to their 
direct interaction with biomembranes, 
there is a strong interest to develop bio-
sensing methods to evaluate the effect 
of ionic liquids on synthetic biomimetic 
systems. In this research, several tech-
niques including nanoplasmonic sensing, 
asymmetrical flow field-flow fraction-
ation, capillary electromigration tech-
niques, and dynamic light scattering are 
applied for study in real-time the interac-
tions between novel industrially relevant 
ionic liquids and phospholipid vesicles. 
The achieved results can be further uti-
lized in the selection of ionic liquids for 
specific applications and to tailor-make 
low-toxicity ionic liquids. In addition, this 
leads to a better understanding of the 
harmfulness of ionic liquids. ✴

PHOTO VEIKKO SOMERPURO
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TUULIA HYÖTYLÄINEN

METABOLOMIIKKAA JA 
YMPÄRISTÖTUTKIMUSTA ÖREBROSSA 

UUSIA LAITTEITA JA OPETUSTAPOJA
Siirryin Ruotsiin, Örebroon yliopistoon 
kemian professoriksi keväällä 2016. 
Örebron yliopiston kemian linja on yksi 
Ruotsin suosituimmista linjoista ja täällä 
on opiskelijoita myös Suomesta. Opetus 
kemian linjalla toteutetaan ongelmaläh-
töisesti. Minut on otettu täällä vastaan 
todella hyvin sekä opetuksen että tut-
kimuksen osalta. Tutkimuksessani olen 
voinut täällä yhdistää kaksi minulle tär-
keää tutkimuksen osa-aluetta, eli meta-
bolomiikan ja ympäristötutkimuksen. 
Sain siirrettyä aikaisempaa tutkimus-
rahoitusta mukanani ja sain myös aloit-
taessani täällä mukavan starttipaketin 
ja pääsimme sen myötä myös päivittä-
mään laitekantaa uusilla laitteilla. Laite-
kanta uudistuu vielä lisää, koska yksik-
kömme sai juuri suuren rahoituspaketin, 
jonka ansiosta voimme hankkia sekä 
useita muita uusia laitteita että palkata 
lisää henkilökuntaa. Täällä on siten loista-
vat edellytykset tehdä tutkimusta. Suu-
rena etuna on myös se, että raja-aidat eri 
oppiaineiden ja eri tiedekuntien välillä 
ovat matalat ja yliopiston johto tukee 
yhteistyötä voimakkaasti.

METABOLISIA MERKKIAINEITA JA 
MIELENKIINTOISIA TUTKIMUSTULOKSIA
Oma tutkimukseni keskittyy metabolo-
miikkaan, jossa tavoitteena on sekä löy-
tää tiettyihin sairauksiin liittyviä meta-
bolisia merkkiaineita että tutkia niitä 
aineenvaihdunnan reittejä, jotka johtavat 
sairauksien kehittymiseen. Tutkimus on 
keskittynyt erityisesti diabetekseen, ras-
vamaksaan ja aivovammatutkimukseen. 
Uutena aihealueena tutkimme ympäris-
töaltistuksen vaikutusta kroonisten sai-

ALUMNI

rauksien, kuten diabeteksen, kehitty-
misessä. Lähes kaikki tutkimusprojektit 
ovat kansainvälisiä yhteistyöprojekteja, 
joita rahoittavat EU ja ulkomaiset ja kan-
salliset säätiöt. Tutkimuksessani yhdis-
tyvät useat kemian alalajit instrumentti-
tekniikasta biokemiaan. Lisäksi tarvitaan 
tietysti erilaisia tilastollisia ja matemaat-
tisia työkaluja sekä yhteistyötä lääketie-
teen ja bioinformatiikan osaajien kanssa. 
Teenkin läheistä yhteistyötä useiden 
suomalaisten tutkijaryhmien, erityisesti 
Turun Biotekniikan keskuksen kanssa 
systeemibiologian osalta, sekä Turun 
yliopistollisen sairaalan ja Helsingin yli-
opiston lääketieteellisen tiedekunnan 
ryhmien kanssa. Kansainvälinen yhteis-
työ on myös tärkeää. Olemme esimer-
kiksi saaneet erittäin mielenkiintoisia 
tuloksia suolistomikrobien ja metabo-
lian vuorovaikutuksista diabeteksen 
kehittymisessä: tutkimus tehtiin lähei-
sessä yhteistyössä alan huippututkijoi-
den kanssa ja tulokset julkaistiin hiljat-
tain Nature-sarjassa.

ERILAISISTA TYÖPAIKOISTA ERILAISIA 
NÄKÖKULMIA TUTKIMUKSEEN
Olen väitellyt vuonna 1998 analyyttisesta 
kemiasta Helsingin yliopiston Kemian lai-
tokselta, missä suoritin myös perustut-
kintoni. Väittelyn jälkeen jatkoin tutki-
musta Helsingin yliopistolla useamman 
vuoden, tein lyhyen hyppäyksen tutki-
musrahoituksen puolelle ja sen jälkeen 
työskentelin useita vuosia tiimipäällik-
könä VTT:llä. Vuonna 2014 siirryin Tans-
kaan, diabetestutkimusta tekevään yksi-
tyiseen tutkimuslaitokseen. Sieltä siirryin 
sitten Ruotsiin ja takaisin akateemiseen 
maailmaan. Kaikki vaiheet tutkijan ural-

lani ovat antaneet hyvinkin erilaisia 
näkökulmia tutkimusmaailmaan ja itse 
tutkimukseen. Hyvä ja kattava tutkimus-
yhteistyöverkosto, useat pitkäaikaiset ja 
luotettavat yhteistyökumppanit eri tut-
kimusalueilta ja mahdollisuudet oppia 
jatkuvasti uutta mielenkiintoisten pro-
jektien myötä ovat olleet minulle tutki-
muksen osalta tärkein asia. Olen myös 
pystynyt hyödyntämään suurintaa osaa 
jo perusopetuksessa oppimistani kemian 
asioista, unohtamatta toisen kotimaisen 
kielen opiskelua, vaikka ihan kaikki alan 
termit eivät vielä olekaan ruotsiksi hal-
lussa. ✴

Kattava 
tutkimusyhteistyöverkosto, 
pitkäaikaiset yhteistyökumppanit 
ja mahdollisuudet oppia jatkuvasti 
uutta ovat olleet minulle 
tutkimuksen osalta tärkein asia.
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NINA HUITTINEN

WORKING ON ACTINIDE 
INCORPORATIONS AND 
COMPLEXATIONS IN DRESDEN

It has been pretty exactly four years 
since I – Nina Huittinen - defended 
my Ph.D. thesis at the Department of 

Chemistry in Kumpula. I got my Ph.D. 
degree in radiochemistry in April 2013 
and a couple of months later I moved 
to Dresden, Germany to work as a post-
doctoral researcher at the Institute of 
Resource Ecology at Helmholtz-Zentrum 
Dresden-Rossendorf. And here I still am, 
working on my second project in the 
field of actinide chemistry since I started 
out here in Dresden in October 2013. 

My first project as a fresh post-
doc, was dealing with LnPO4 monazite 
ceramics as alternative host phases for 
the solidification and immobilization 
of especially minor actinide- (curium, 
americium) or plutonium-containing 
waste streams. My task was to study the 
actinide incorporation process in detail 
using laser spectroscopy as speciation 
tool. Laser spectroscopy was something 
I already was acquainted to as I had 
been using the method in both my Mas-
ter’s thesis and Ph.D. thesis. With a lot of 
help from the national project partners 
that were synthesizing the monazites 
and looking at the material properties 
we could incorporate Eu3+ (as actinide 
analogue) and Cm3+ in any of the stud-
ied ceramics. The size of the host lantha-
nide cation or the dopant concentration 
did not compromise the incorporation of 
actinides within the ceramic structure. 
This flexibility of the monazite structure 
toward dopants with varying cation radii 
would allow for the co-doping of multi-
ple different actinides and deliberately 
added inactive elements serving as e.g. 
neutron poisons to prevent criticality in 
the nuclear waste forms, and certainly 

speaks for the use of the monazites as 
immobilization matrices for highly radio-
active wastes. 

The second project that I am currently 
working on is dealing with actinide com-
plexation reactions with common inor-
ganic ligands such as OH-, Cl-, CO3

2-, and 
PO4

3- at elevated temperatures. When 
we regard a nuclear waste repository, 
the temperatures in the near field of the 
waste-containing canisters can reach 
100°C, depending on the waste form and 
host rock under consideration. Therefore, 
the complexation behavior of actinides 
under these elevated temperatures 
should be investigated in detail to allow 
for the prediction of actinide migration 
in the environment of such heat generat-
ing high-level nuclear waste repositories. 
The project has just started and not quite 
unsurprisingly, coming from the lantha-
nide phosphate monazite background, 
I started looking at actinide complex-
ation with aqueous phosphates. The first 
complexation constants and thermody-
namic parameters have been obtained 
for Eu- and Cm-phosphates, again using 
laser spectroscopy as a speciation tool, 
and I will continue the phosphate com-
plexation study at elevated temperatures 
with other luminescent actinides such as 
americium and uranium. 

During my stay here in Dresden, I 
have not lost contact with the scien-
tists and students at the radiochemistry 
laboratory in Kumpula, or radiochemis-
try unit as I heard it is called nowadays, 
and several students have been visiting 
me or the institute for shorter research 
stays. It has been a nice opportunity for 
the young radiochemists to see how a 

large research insti-
tute operates and to 
be able to use the 
research tools that we 
have to offer. Besides 
supervising Finnish 
students, I have been 
involved in teaching 
activities here in Dres-
den. Two years ago 
I had my first radio-
chemistry lecture in Germany at the 
Dresden University of applied sciences. 
This year I will focus on the topic of radi-
oecology at the technical University in 
Dresden. Even though my German skills 
have improved tremendously during 
the last years, I still give the lectures in 
English. Luckily, my choice of teaching 
language has not scared off the students 
who seem to find some English prac-
tice quite alright. Two students from the 
lectures are now doing their Ph.D. the-
ses for me after successfully completing 
their Master’s degrees at the end of last 
year. 

With the research, the teaching, and 
plenty of activities after work, life in 
Dresden is far from boring. The city of 
Dresden is beautiful and has a lot to offer 
on an everyday basis, and several of the 
colleagues at work have become good 
friends with whom I spend time at work 
and after work. In other words, moving 
here has been a tremendous opportunity 
for me to continue and build up my sci-
entific career and it has brought several 
awesome new people into my life. Peo-
ple that I will most certainly stay in touch 
with, should my life take me elsewhere 
sometime in the future! ✴

ALUMNA

During my stay here in 
Dresden, I have not lost 
contact with the scientists 
and students at the 
radiochemistry laboratory 
in Kumpula
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Missä hoidetaan työsopimukset? 
Millä kertoimella pitää budjetoida? 
Tarvitsetko avaimet tai ihmetteletkö 
mihin majoitetaan ulkomainen vie-
ras? Näihin ja moniin muihin pieniin 
ja suuriin käytännön kysymyksiin 
löytyy vastaus yliopistopalveluista. 

Yliopiston hallinto organisoitui 
uudelleen ja hallintohenkilöstö 
siirtyi laitoksilta ja laboratorioista 

yhteisiin palveluihin vuoden 2016 aikana. 
Talous-, henkilöstö-, viestintä- ja yleishal-
linnon palveluita hoitavat henkilöt löyty-
vät kaikki edelleen Kumpulan kampuk-
selta.

CHEMICUMIN HENKILÖSTÖ– JA 
TALOUSPALVELUT
Henkilöstökoordinaattori Eeva Valanta 
hoitaa Kemian laitoksen ja VERIFINin 
henkilöstöasioita. Hänet löytää Chemi-
cum neljännestä kerroksesta, saman 
käytävän varrelta B-siivestä kuin muut-
kin Chemicumin lähipalvelutiimiläiset. 

Controller Tuomas Uittamo valmiste-
lee laitoksen budjettia sekä tekee raport-
teja ja talousennusteita sekä valvoo työ-
ajan kohdentamista. 

Projektikirjanpitäjät Heidi Malischevs-
kij ja Minna Nukarinen sekä Paula Hak-
karainen keskittyvät tutkimusprojektien 
talousasioihin. 

Sihteeri Kira Sivula hoitaa laitok-
sen ja tutkimusprojektien yleishallin-
nollisia tehtäviä ja osaa neuvoa eteen-
päin monissa asioissa. Häneen kannattaa 
ottaa yhteyttä, jos olet järjestämässä vie-
railuja, kokouksia, tapahtumia tai käsis-
säsi on arkistoitavia asiakirjoja sekä myös 
silloin jos etsit kyniä, lehtiöitä tai teippiä. 

Myös palvelukoordinaattori Erja Pyl-
vänäinen hoitaa monia käytännön 
asioista, hänen tehtäviinsä kuuluvat esi-
merkiksi tilojen hallinnointi, konferenssi-
palveluiden koordinointi sekä laiterekis-
teri.

Hallintopäällikkö Pirjo Mulari vastaa 
YPAn eli Yliopistopalveluiden koordi-
noinnista Kemian laitoksella. Hänen teh-
täviinsä sisältyy päätöksenteon valmis-
telua ja toimeenpanoa, yleishallinnon 
asioiden valmistelua sekä tavoiteohjel-
maprosessin koordinointi. 

UUTTA PALVELUA 
TUTKIMUSRAHOITUKSEN HAKIJOILLE
Yliopisto haluaa lisätä kansainvälisen tut-
kimusrahoituksen osuutta ja sen vuoksi 
lisättiin tukea rahoituksen hakijoille. 
Uutena työntekijänä Kumpulassa aloitti 
grant coach Jari Laamanen. Hän auttaa 
hakemuksen hiomisessa ja varmistaa, 
että tutkimussuunnitelmassa näkyy vai-
kuttavuus vai muu vastaava rahoittajan 
vaatimus. 

Jari Laamanen suosittelee, että 
ensimmäisellä kerralla EU-hankkeeseen 
kannattaa lähteä partnerina, mutta byro-
kratiaa on turha pelätä. Hakemuksen kie-
muroihin sekä rapotointiin löytyy osaa-
mista ja tukea. 

Chemicumin talous- ja henkilöstöpalvelut 
esittäytyy: vasemmalta Tuomas Uittamo, 
Erja Pylvänäinen, Eeva Valanta ja Kira Sivula. 

Grant Coach Jari Laamanen odottaa uusia 
kansainvälisiä tutkimusrahoitushakemuksia 
Kemian alalta.

NATURVETENSKAPER 
NU (NANU) -EN 
MÅNGVETENSKAPLIG 
KURS I MODERNA 
NATURVETENSKAPER
Under våren 2017 kommer en ny mångvetenskaplig kurs i naturve-
tenskaper på svenska att arrangeras på matematisk-naturvetenskap-
liga fakulteten. Målet med kursen är att sprida information om det 
senaste nytt inom följande områden: astronomi, datavetenskaper, 
fysik, geovetenskaper och geografi, kemi, matematik och miljöveten-
skaper. Varje område kommer att presenteras på måndagar kl. 16-18 
i period 4 (13.3.-8.5.17) i Physicum, sal E204 (Gustaf Hällströmsgatan 
2a). Tidtabellen ses nedan: 

Ansvarspersonerna har fått fria händer att arrangera sin session, 
vilket innebär att vi kommer att få träffa inhemska och utländska 
topptalare och toppvetenskapsgörare inom de olika områdena och 
sessionerna kommer att ordnas som paneldiskussioner, interaktiva 
föreläsningar eller som traditionella föreläsningar. Magisterstude-
rande Fanny Bergström är koordinator för kursen. 

Kursen går av stapeln på svenska, men stark svenska är inget krav. 
Kursen är avsedd för en bred publik, så studerande, naturvetenska-
pare och/eller alla som har intresse av naturvetenskapliga fenomen 
är hjärtligt välkomna. Mera information och anmälan till kursen sker 
under länken: https://courses.helsinki.fi/fi/530348/117344923

Tutkimusrahoituksen asiantuntijat 
Ulrika Backman ja Satu Väisänen aut-
tavat vastuullisia tutkijoita tutkimusra-
hoitusmahdollisuuksien löytämisessä, 
rahoitushakemuksen valmistelussa sekä 
sopimusneuvotteluissa, erityisesti EU:n 
Horisontti 2020-rahoituksen ja muun 
kansainvälisen rahoituksen osalta. Myös 
yliopiston ulkopuolisten tutkijoiden kan-
nattaa ottaa yhteyttää tutkimusrahoituk-
sen asiantuntijoihin, jotka he ovat hake-
massa Helsingin yliopiston käyttöön 
tulevaa rahoitusta. 

LÖÖPPEJÄ JA SKUUPPEJA
Jos olet miettimässä miten tutkimuk-
sesta tehdään tiedote tai kirjoitetaan 
uutinen, niin ota yhteyttä viestinnän 
asiantuntija Riitta-Leena Inkiin. Kumpu-
lan viestintätiimistä löytyy myös sosiaali-
sen median, markkinoinnin ja digitaalisen 
viestinnän asiantuntijoita. ✴

YLIOPISTO PALVELEE NY KURS

ARJEN APUA YLIOPISTOLAISILLE
TEKSTI JA KUVAT RIITTA-LEENA INKI

DATUM ÄMNE  ANSVARSPERSON
13.3. Kemi  Susanne Wiedmer, docent
20.3. Datavetenskaper Patrik Floréen, docent
27.3. Miljövetenskaper Mikael Ehn, biträdande professor
3.4. Astronomi Peter Johansson, biträdande professor
10.4. Fysik  Kai Nordlund, professor
24.4. Geovetenskap
 och Geografi Mikael Fortelius, professor
8.5. Matematik Mats Gyllenberg, professor
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Avoimuus on tieteen ja tutkimuk-
sen keskeinen periaate. Käytän-
nössä kuitenkin esimerkiksi tär-

keät tiedelehdet ovat tilausmaksullisia 
eikä edes kaikilla alan tutkijoilla ole mah-
dollisuutta niiden lukemiseen. Avoimen 
tieteen (Open Science) periaatteiden 
mukaisesti julkisella rahoituksella tehdyn 
tieteen ja tutkimuksen tulisi olla kaikkien 
saatavilla. Avoimuus koskee tiedejulkai-
sujen lisäksi tutkimusaineistoja, menetel-
miä, ohjelmistoja ja avointa vertaisarvi-
ointia. Tutkimukseen liittyvät aineistot tai 
osa niistä voidaan salata vain silloin, kun 
jokin perusteltu lainsäädännöllinen, tut-
kimuseettinen, taloudellinen tai muu syy 
estää avaamisen. 

Avoin yhteistyö, avoin tutkimusdata 
ja avoin julkaiseminen tehostavat sekä 
tutkimusprosessia että tulosten saata-
vuutta, vaikuttavuutta, luotettavuutta 
ja hyödyntämistä. Tutkijalle tutkimusda-
tan ja julkaisujen avaaminen tuo näky-
vyyttä ja lisää viittauksia, joiden perus-
teella tutkimusta nykyisin voimakkaasti 
arvioidaan.

KOHTI AVOINTA JULKAISEMISTA 
SUOMESSA 
Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoit-
teena on, että Suomi on yksi johtavista 
maista tieteen ja tutkimuksen avoimuu-
dessa. 

Helsingin yliopistossa avoin tiede on 
yksi painopistealueista strategiakaudella 
2017-2020 ja Kemian laitoksen vuoden 
2017 toimeenpanosuunnitelman mukaan 
avoin tiede toimintatavaksi - periaatetta 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. 

Useimmat tutkimusrahoittajat edel-
lyttävät, että heidän rahoittamissaan 
projekteissa tuotettu tutkimustieto jul-
kaistaan mahdollisuuksien mukaan avoi-
mena. Näin toimivat esimerkiksi Suo-
men Akatemia, TEKES ja EC:n Horisontti 
2020-ohjelma sekä useat säätiöt. Avoi-
men julkaisemisen kustannukset kannat-
taa huomioida jo rahoitushakemuksessa. 

Tieteen avoimuutta vaaditaan entistä 
useammin ja rahoittajien säännökset 
muuttuvat usein, joten ne on syytä aina 
tarkistaa viimeisimmistä ohjeista. 

Helsingin yliopiston kirjasto, kuten 
muutkin yliopistokirjastokirjastot, edis-
tävät avointa tiedettä tarjoamalla pal-
veluita tutkimusdatan hallintaan, avoi-
meen julkaisemiseen ja opinnäytteiden 
avoimeen tallennukseen sekä tukevat 
avointa julkaisemista sopimuksilla kus-
tantajien kanssa.

TIETEELLINEN JULKAISEMINEN KEMIAN 
ALALLA 
Kemistien tärkeimpiä tiedonlähteitä ovat 
aina olleet tieteelliset lehdet, joista mer-
kittävää osaa julkaisevat alan tieteelli-
set seurat, esimerkiksi American Chemi-
cal Society (ACS) ja The Royal Society 
of Chemistry (RSC). Saksan kemian 
seura, Gesellschaft Deutscher Chemiker 
(GDCh), julkaisee lehtiään yhteistyössä 
kaupallisten kustantajien, Wiley-VHC:n 
ja Springer Verlagin, kanssa. 

Kaupallisista kustantajista poiketen 
tieteelliset seurat edustavat samanai-
kaisesti sekä kustantajia että jäsentensä 
kautta artikkelien kirjoittajia ja lukijoita. 
Seurat myös jakavat kustannustoimin-
nasta saamiaan tuottoja tutkimuksen 
hyväksi mm. tukemalla konferenssien jär-
jestämistä ja jakamalla apurahoja. 

Perinteisesti tutkijat luovuttivat artik-
kelinsa ja usein kaikki oikeutensa siihen 
ilmaiseksi kustantajalle, meritoituneim-
mat heistä toimivat maksutta vertaisarvi-
oijina ja organisaatiot ostivat tutkimustu-
loksensa takaisin maksamalla julkaisuista 
jatkuvasti kohoavia tilausmaksuja. 

Internetin ja sähköisen viestin-
nän kehittymisen myötä siirryttiin 
1990-luvulta alkaen perinteisistä pape-
rilehdistä sähköisiin aineistoihin ja tie-
teellinen julkaisutoiminta alkoi nopeasti 
muuttua. Artikkelin julkaiseminen tie-
delehdessä ei enää välttämättä tarkoit-
tanut sitä, että tekijät luopuivat kaikista 

oikeuksistaan kustantajan hyväksi. Kus-
tantajien kilpailuvaltiksi kehittyi esimer-
kiksi mahdollisuus tallentaa artikkelin 
viimeisin versio (final draft) kirjoittajan 
kotisivulle tai hänen edustamansa orga-
nisaation julkaisuarkistoon. 

Kustantajat alkoivat markkinoida leh-
tiään suurina paketteina ja aiempia pai-
nettuina ilmestyneitä numeroita digitoi-
tiin maksullisiksi arkistoiksi. Paperilehden 
lisäksi kirjastoihin hankittiin aluksi myös 
elektroninen versio. Vähitellen käyttö 
siirtyi täysin digitaaliseen aineistoon, 
joka oli luonnollisesti vain maksajaorga-
nisaatiossa käytettävissä.

Kustantajille digitaalinen julkaisemi-
nen toi vakiinnuttuaan varmasti merkit-
täviä kustannussäästöjä paperilehden 
painamiseen ja jakeluun verrattuna. Kui-
tenkin tieteellisten lehtien hankintahinnat 
jatkoivat tasaista nousuaan. Samanaikai-
nen rahoituksen niukkeneminen pakotti 
mm. kirjastot supistamaan radikaalisti 
aineistonhankintamenojaan. Esimerkiksi 
Saksassa useat yliopistot, mm. Uni Göt-
tingen, TU Munchen) lopettivat kaupal-
lisen tiedekustantaja Elsevierin lehtitila-
ukset vuodesta 2017 alkaen. protestina 
jatkuville hinnankorotuksille. Suomessa 
FineLibin johdolla käydyissä hankinta-
neuvotteluissa pyritään saamaan aikaan 
sopimuksia, jotka mahdollistaisivat avoi-
men julkaisemisen. Tilausmaksun sijasta 
maksettaisiin julkaisun avoimesta saata-
vuudesta. Merkittävien kemian alan kus-
tantajien kanssa ei ole vielä saatu neuvo-
teltua tällaista hinnoittelumallia.

AVOIMEN TIETEEN JULKAISUMALLIT

KULTAISESSA MALLISSA (GOL-
DEN OA) artikkeli julkaistaan 
suoraan avoimesti korkeata-
soisessa ja avoimen tieteen 
periaatteiden mukaisesti toi-

mivassa julkaisukanavassa, ns. open 
access -julkaisussa. Tällöin julkaisija vas-

taa artikkelin avoimesta saatavuudesta 
ja artikkeli on heti kaikkien käytettävissä. 
Julkaisemisen kustannukset katetaan kir-
joittajan tai hänen taustaorganisaationsa 
maksamalla kirjoittajamaksulla (APC, 
Article Processing Charge). 

Kattavin kriittisesti laadittu luet-
telo tieteellisistä Open Access –leh-
distä on Directory of Open Access Jour-
nals (DOAJ), jossa on mainittu noin 130 
kemian alan lehteä. 

DOAJ:n ohella tieteellisten lehtien 
tasoa kannattaa tarkastella myös Avoi-
men julkaisemisen oppaassa mainittu-
jen laatukriteerien avulla. Nämä kriteerit 
auttavat välttämään saalistajajulkaisi-
joita (predator publishers), jotka tavoit-
teena on vain taloudellinen hyötyminen 
tieteellisestä laadusta piittaamatta. 

Kemian alan julkaisujen kustantajat, 
myös tieteelliset seurat, ovat perustaneet 
tällä vuosikymmenellä avoimia lehtiä. 
Ensimmäinen kemian tieteellisten seu-
rojen perustama kultaisen mallin avoin 
lehti ChemistryOpen aloitti vuonna 2012, 
Chemical Science ja ACS Central Science 
vasta vuonna 2015. Kirjoittajamaksut 
vaihtelevat, joissain tapauksissa niitä ei 
peritä lainkaan. 

Jan Jensenin blogissa Proteins and 
Wave functions on ajankohtainen kooste 
kemian alan avoimen julkaisemisen vaih-
toehdoista hintatietoineen.

VIHREÄ MALLI (GREEN OA) 
perustuu rinnakkaistallenta-
miseen. Artikkeli julkaistaan 
perinteisessä tilausmaksulli-
sessa tieteellisessä lehdessä ja 

tallennetaan avoimesti saatavaksi säh-
köiseen julkaisuarkistoon tai julkaisu-
tietokantaan. Lehden julkaisija voi aset-
taa tallennettavan artikkelin versioon tai 
sen avaamisajankohtaan liittyviä ehtoja. 
Näitä kustantaja- ja lehtikohtaisia tietoja 
on koottu SHERPA/RoMEO -tietokan-
taan. Rinnakkaistallennusmallin etuna on 
sen maksuttomuus tutkijalle. 

JULKAISEMINEN

OPEN ACCESS 
KEMIASSA
TEKSTI KAIJA SIPILÄ
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tajien avoimen julkaisemisen vaatimusta, 
mutta voivat tehostaa julkaisujen näky-
vyyttä ja tieteellistä kommunikaatiota.

MIKSI KEMISTIT EIVÄT JULKAISE 
AVOIMESTI? 
Rahoittajien vaatimus avoimesta julkai-
semisesta koetaan epäoikeudenmukai-
seksi, koska yliopiston rahoitusmallissa 
painotetaan julkaisun korkeaa arvos-
tusta eikä sen avoimuutta. Tieteellinen 
meritoituminen ja arvostuksen mittaa-
minen julkaisun saamien viittausmäärien 
perusteella ohjaa julkaisemaan oman eri-
koisalan vakiintuneissa lehdissä tai toi-
saalta, mikäli mahdollista, arvostetuim-
missa luonnontieteen lehdissä kuten 
Nature tai Science. 

Oman alan lehti tuttuine toimitus-
neuvostoineen voi olla juuri se tärkein 
verkosto, jonka osana toimiminen, niin 
kirjoittajana kuin vertaisarvioijana, on 
meritoituneelle kemian tutkijalle itses-
täänselvyys. 

Kultaisen mallin mukaista julkaise-
mista on kritisoitu myös sillä perusteella, 
että hyvä tieteellinen artikkeli ei päädy 
sille sopivimpaan arvostettuun lehteen, 
jos kirjoittajalla tai hänen taustaorgani-
saatiollaan ei ole varaa maksaa julkaise-
misesta. On syytä miettiä, ansaitseeko 
merkittäväkään suljettu julkaisu asentei-
den muuttuessa enää tulevaisuudessa 

kovin suurta arvostusta.
Kemian alan erityispiirteenä on tuotu 

esiin, että avoin julkaiseminen suun-
taa väärällä tavalla kustannustaakkaa. 
Kemian alalla on paljon teollista tutki-
musta, joka hyödyntää julkaistua tut-
kimustietoa mutta josta ei juuri synny 
artikkeleita tieteellisiin lehtiin. Avoimen 
julkaisemisen mallissa kustantajat eivät 
enää saisi tilausmaksuja teollisuudelta ja 
julkaisemisen kustannukset täytyisi kat-
taa kokonaan kirjoittajamaksuilla. 

On myös esitetty epäilyjä, että tutki-
musjulkaisujen laatu huononisi avoimen 
julkaisemisen vaikutuksesta. Jos julkai-
sulla ei ole kriittistä toimittajaa ja ver-
taisarviointia, näin toki tapahtuukin. Toi-
saalta avoin ja julkinen vertaisarviointi 
voivat tuottaa entistä parempia artikke-
leita, herättää keskustelua, luoda uusia 
tutkimusideoita ja edistää yhteistyötä 
suljettua järjestelmää tehokkaammin. 

Rinnakkaistallentamista voi suositella 
tieteellisen artikkelin kirjoittajalle, kat-
taahan se toistaiseksi merkittävimpien 
rahoittajienkin vaatimuksetkin. Tavoit-
teena kuitenkin on myös kemian tutki-
musartikkeleiden täysin avoin julkaise-
minen – mahdollisuuksien mukaan. ✴

Helsingin yliopisto edellyttää tutkijoi-
den tallentavan tieteellisessä aikakaus-
lehdessä, sarjajulkaisussa tai konferens-
sijulkaisussa julkaistut vertaisarvioidut 
tutkimusartikkelinsa yliopiston avoimeen 
HELDA-arkistoon. Tallentaminen tapah-
tuu TUHAT-tietokannan kautta ja kirjasto 
auttaa tarvittaessa tallennusoikeuksien 
selvittämisessä. 

Julkaisun voi tallentaa myös tutki-
musyhteistyössä mukana olevan orga-
nisaation julkaisuarkistoon, kansainväli-
seen tieteenalakohtaiseen arkistoon tai 
yleiseen tutkimusarkistoon, esim. CER-
Nin ylläpitämään Zenodoon. Olennaista 
on tarkistaa, että arkisto antaa tallennet-
tavalle aineistolle tarvittaessa pysyvän 
tunnisteen ja vastaa aineiston pitkäai-
kaissäilytyksestä. 

Kemian tutkimusta julkaistaan kuiten-
kin avoimena merkittävästi vähemmän 
kuin esimerkiksi fysiikan, biotieteiden 
tai lääketieteen tutkimusta. Rinnakkais-
tallennusmalli vaikuttaa kansainvälisesti 
olevan kemian alalla suositumpi kuin kul-
tainen malli.

HYBRIDIJULKAISU on tieteellinen lehti, 
jonka toiminta ainakin osittain perus-
tuu tilausmaksuihin ja joka avaa välittö-
mästi vapaaseen käyttöön vain ne yksit-
täiset artikkelit, joista kirjoittaja tai hänen 
taustaorganisaationsa on maksanut eril-
lisen kirjoittajamaksun. Kirjastot siis mak-
savat lehden tilausmaksun ja sen lisäksi 
kirjoittajat vielä erikseen maksavat siitä, 
että heidän artikkelinsa avataan kaikille 
luettavaksi. Eräät tutkimusrahoittajat, 
esimerkiksi Maj ja Tor Nesslingin säätiö, 
kieltävät rahoittamansa tutkimuksen jul-
kaisemisen hybridilehdessä. 

Myöskään Suomen Akatemia ei suo-
sittele julkaisemista hybridimallia käyt-
tävissä julkaisuissa.

RSC houkutteli hybridijulkaisemiseen 
vuosina 2013-2016 jakamalla lehtipaket-
tinsa tilaajakirjastoille ilmaisia OA-koo-
deja tutkijoille annettaviksi. Koodien 

lukumäärä riippui kirjaston maksaman 
tilausmaksun suuruudesta. Mihin tahansa 
RSC:n lehteen hyväksytyn artikkelin sai 
avattua CC-BY tai CC-BY-NC lisens-
sillä. Suosittu hybridilehti RSC Advances 
muuttui täysin avoimeksi ja kirjoittaja-
maksulliseksi vuoden 2017 alusta. Myös 
tilausmaksullisissa lehdissä on edelleen 
mahdollista avata artikkelinsa kirjoitta-
jamaksulla, mutta ilmaiskoodeja ei enää 
ole. 

PRE-PRINT ARKISTOT 
Fyysikot perustivat jo 25 vuotta sitten 
avoimen tieteellisten tutkimusten ennak-
kojulkaisujen arkiston. Periaatteena on, 
että tieteellinen tulos julkaistaan välit-
tömästi avoimessa ArXiv-arkistossa ja 
mahdollisesti myöhemmin myös perin-
teisessä julkaisussa, lähinnä muodolli-
sen meritoitumisen vaatimusten vuoksi. 
Myöhemmin ArXiv on laajentunut myös 
matematiikan, tietojenkäsittelytieteen, 
tähtitieteen ja tilastotieteen julkaisukana-
vaksi, jossa on nyt yli 1,2 miljoonaa artik-
kelia. Arkistossa ei ole vertaisarviointia, 
mutta ensi kertaa tallentava henkilö tar-
vitsee oman alansa ansioituneen tutki-
jan suosituksen. ArXivia ylläpitää Cornel-
lin yliopisto ja mm. Helsingin yliopiston 
kirjasto maksaa toiminnalle vuosittaista 
tukimaksua. 

Kemian alallekin on suunnitteilla vas-
taavanlainen ennakkojulkaisupalvelin. 
American Chemical Society ilmoitti elo-
kuussa 2016 ChemRxiv ennakkojulkai-
suarkiston perustamisesta. ChemRxiv-si-
vusto on avattu, mutta siellä ei vielä ole 
tallennuksia. Kemian avoin preprint-ar-
kisto saattaisi edistää tutkimusideoiden 
ja tulosten nopeampaa ja tuottoisampaa 
kehitystä ja yhteistyötä. Ainakin fyysik-
kojen pitkä kokemus ArXivin käytöstä 
tuntuu viittaavan tähän suuntaan. 

Epävirallisempia julkaisukanavia 
ovat tutkijan itsensä ylläpitämä kotisivu 
tai sosiaalisen median kanavat, esim. 
ResearchGate. Nämä eivät täytä rahoit-

LÄHTEITÄ JA LISÄTIETOJA
Helsingin yliopiston kirjasto. Avoin 
julkaiseminen: Tutkijan Open Access 
-opas.
http://libraryguides.helsinki.fi/oa

Opetus- ja kulttuuriministeriö. Avoi-
muuden käsikirja tutkijoille.
http://avointiede.fi/www-kasikirja

Räisänen, S., Alaterä, A. & Vienonen, 
T. (2017) Tiede avoimeksi – tutkijat 
avainasemassa. Avoin tiede ja tutki-
mus –sivusto.
http://portti.avointiede.fi/tutkimus-
julkaisut/tiede-avoimeksi-tutki-
jat-avainasemassa

Kaija Sipilä
Helsingin yliopiston kirjasto
Tutkimuksen palvelut
kaija.sipila@helsinki.fi

JULKAISEMINEN
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KOHTI KORJAAMISTA
Jo vuonna 2010 pidettiin Chemicumin 
tulevasta peruskorjauksesta ensimmäi-
siä kokouksia ja tiedotustilaisuuksia. Kor-
jauksen pääkohdiksi päätettiin vanhen-
tuneen talotekniikan nykyaikaistaminen 
ja peruskorjaaminen. Ensin kaavailtiin 
teknistä korjaamista niin, että toiminta 
talossa voisi olla käynnissä vain pienin 
katkoin, eikä muuttoja tarvita. Kemian 
laitokselle kun ei korvaavia tiloja ole ihan 
helppo löytää.

Suunnittelun valmistelun aikana kävi 
kuitenkin ilmi, että korjauksen alla ole-
vien tilojen tyhjentämiset ja muutot väis-
tötiloihin ovat välttämättömiä. Syynä oli-
vat erityisesti ilmanvaihtojärjestelmän 
oleellinen muuttuminen sekä vetokaap-
pien ja laboratoriokalusteiden selkeä kor-
jaustarve. Samoihin aikoihin tuli suunnit-
telua ohjaamaan myös Kemian laitoksen 
tavoite vähentää tilojaan ja tilakustan-
nuksiaan. Suunnittelun rinnalle käynnis-
tettiin työympäristön kehittämisprojekti, 
mikä osoittautui laboratoriovaltaisessa 
toimintaympäristössä varsin haasta-
vaksi. Toimistotyön lainalaisuudet, joista 
muissa projekteissa oli jo kokemusta, 
eivät sopineet työskentelyyn labora-
torioissa. Laboratoriotoimintoja saatiin 
kuitenkin järkeistettyä niin, että kaik-
kein kalleimpien laboratoriotilojen tarve 
väheni. Toimistotilojen määrä vastaavasti 
kasvoi eikä toimistotyötä tarvitse enää 
tehdä ilmanvaihdon vuoksi vetoisissa 
ja meluisissa labotarioissa. Tilaa saatiin 
säästymään yhteensä noin 700 neliötä.

SUUNNITTELUSTA SORVIN ÄÄREEN
Hankesuunnitelma, joka määritteli hank-
keen laajuuden, laadun ja kustannuk-
set, valmistui syksyllä 2011. Varsinainen 
suunnitteluvaihe piti normaalin raken-
nussuunnittelun lisäksi sisällään raken-
nushankkeen vaiheistuksen suunnitte-
lun. Kun jo tiedettiin, että kokonaista 
taloa kemian laitoksen kaltaisen toimin-
nan väistöille ei koko pääkaupunkiseu-
dulta löydy, päätettiin hanke jakaa pin-
ta-alaltaan niin pieniin osiin. Väistöt 
tulisivat järjestymään pienellä tiivistämi-

sellä jossain muualla laitoksen tiloissa tai 
Kumpulan kampuksella. Kaikkein laajim-
man korjausvaiheen aikana toimistotilaa 
oli käytössä Kumpulan kartanolta, mutta 
muuten väistötilat löytyivät laitoksen 
sisältä. Loppujen lopuksi peruskorjaus-
työ tehtiin kahdeksassa eri osassa, kun 
otetaan ensimmäinen valmisteleva vai-
hekin mukaan.

Ensimmäinen vaihe oli vuoden 2013 
lopulla alkanut rakennuksen C-osan 
IV-konehuoneen laajennus ja epäor-
gaanisen kemian ALD-laboratorioiden 
siirto rakennuksen K1-kerroksessa ole-
vien vajaakäyttöisten opetuslaboratori-
oiden paikalle. ALD-laitteet olivat aiem-
min olleet tavallisissa laboratoriotiloissa 
huonosti tiloihin sopien ja tilaa tuhlaten, 
joten tämä siirto oli ratkaiseva väistöti-
lan järjestymiseksi. Kun samaan aikaan 
oli tiedossa, että tiloja voidaan laitok-
sella muutenkin tiivistää, alettiin nähdä, 
että vaiheittaiset väistöjärjestelyt todella 
tulevat onnistumaan.

JÄNNITYSTÄ JA TÖRMÄYKSIÄ
Toinen vaihe alkoi kevättalvella 2014 ja 
viimeinen vaihe valmistui lokakuussa 
2016: koko remonttiin meni aikaa 
yhteensä noin kolme vuotta. Kolmatta 
ja neljättä vaihetta tehdessä ei edes 
vielä tiedetty, miten viimeisen vaiheen, 
eli rakennuksen A-osan, väistöjärjeste-
lyt tulevat onnistumaan. Siellä sijaitsi 
sekä kaksi pientä itsenäistä yksikköä 
että radiokemian laboratorio, jolle sopi-
via tiloja ei ollut tarjolla missään muualla. 
Rohkeasti olimme kuitenkin remontin 
aloittaneet toisesta päästä taloa, ja mat-
kan varrella ratkaisut A-osan väistöillekin 
löytyivät.

Remontti törmäsi matkallaan muun 
muassa NMR-spektrometreihin, joiden 
alasajo olisi ollut todella kallista. Siksi 
spektrometrit toimivat työmaan keskellä 
alkuperäisillä paikoillaan, mutta suojat-
tuina saarekkeina . Näissä tiloissa kul-
jettiin kypärät ja huomiovärivaatteet 
päällä, koska rakennustyömailla ei saa 
liikkua ilman tarvittavaa suojavarustusta 
ja perehdytystä työmaahan. Radioke-

mian töitä ja auditointeja aikataulutettiin 
tarkoin yhteistyössä kemistien ja työ-
maan kanssa, jotta myös ne tilat, joille 
ei ollut mahdollista järjestää väistötilaa, 
saatiin remonttiin. Joissain radiokemian 
töissä pidettiin taukoa remontin ajan. 
Tauotus onnistui aikaisen tiedottamisen 
ansiosta. Opetustilat, Kemian opettajan-
koulutusyksikkö ja ruokala olivat remon-
tin alla toukokuusta elokuuhun, jolloin ei 
ollut opetusta ja kampuksella oli muuten-
kin hiljaista. 

Työ oli vähintäänkin haastava. 
Remontin sujumista edisti erityisesti, 
että varsinkin talon B- ja A-osien remon-
tin urakoitsija taisi hyvin haastavat ja 
monimutkaiset rakennushankkeet. Kaik-
kiin laitoksen toimintaan liittyviin seikkoi-
hin suhtauduttiin vakavasti, ja aina löytyi 
jokin ratkaisu toimintojen järjestämiseksi. 
Myös Kemian laitoksen henkilökun-
nan ymmärrys siitä, millä askelmerkeillä 
päästään maaliin, edisti huomattavasti 
peruskorjauksen onnistumista. Ensim-
mäiset vaiheet olivat puolin ja toisin 
pientä alkukankeutta ja opettelua, mutta 

vauhtiin päästyä menivät muutotkin 
rutiinilla. Laitoksen laboratorioinsinöörit 
olivat kaikessa käytännön järjestelyissä 
ensiarvoisen tärkeä joukko. Osa kemis-
teistä muutti remontin aikana kerran, toi-
set kolmekin kertaa.

SAMA MUTTA UUSI
Kun astuu nyt vähän yli 20-vuotiaan, 
peruskorjatun Chemicumin aulaan, niin 
näyttää kuin mikään ei olisi vastaremon-
toidussa talossa muuttunut. Tämä on 
oikeastaan hyvä asia: rakennus edustaa 
aikansa arkkitehtuuria, jonka pitää säi-
lyä myös jälkipolville. Silti moni asia on 
muuttunut. Aulojen akustointi paran-
nettiin kerroksissa 2-4 niin, että toimi-
vat nyt oppimisympäristöinä. Kalusteita 
sijoiteltiin uudella tavalla ja jotain uutta-
kin hankittiin. Toimistojen kalustus uusit-
tiin tarvittavilta osin ergonomisemmaksi. 
Laboratoriot ovat terveellisempiä ja tur-
vallisempia. Ilmanvaihdon hallittavuus 
mahdollistaa ilmanvaihdon siihen tilaan, 
missä sitä tarvitaan. Tästä syystä Kemian 
laitos on nyt myös varsin energiatehokas 

toimintaansa nähden. Uusi jäähdytysjär-
jestelmä pystyy hoitamaan kaiken tarvit-
tavan laitejäähdytyksen ja huoneilmaa 
viilennetään jäähdytetyllä tuloilmalla. 
Sähköjärjestelmät on uusittu ja valais-
tusta parannettu. Turvallisuutta talossa 
lisää myös se, että rakennuksessa on 
kulunvalvottuja ja kontrolloitavia välio-
via: voidaan valita, mihin tiloihin pääsee 
vapaasti kulkemaan ja mihin ei.

Joskus olen verrannut tätä ja muita-
kin tilajärjestelyjä lapsena pelaamaani 
pieneen kämmenellä pidettävään Nume-
roneliö-peliin, jossa on 15 neliötä ja yksi 
tyhjä kolo. Pelaajan pitää järjestää sen 
ainoan tyhjän kolon avulla neliöitä erilai-
siin järjestyksiin. Chemicumin peruskor-
jaus oli juuri tuon pelin kaltainen: perus-
luonteena ja haasteena, että mikään 
neliö ei mene suoraviivaisesti yhdellä 
siirrolla lopulliseen oikeaan paikkaansa, 
vaan vaatii aina vähän useamman peräk-
käin tehtävän siirron hahmottamista ker-
ralla. ✴

CHEMICUMIN UUSI AIKA
TEKSTI PIRJO RANTA KUVA VEIKKO SOMERPURO

CHEMICUMIN REMONTTI

Chemicumin peruskorjaus 
oli numeroneliöpelin 
kaltainen – mikään neliö ei 
mene suoraviivaisesti yhdellä 
siirrolla lopullisiseen oikeaan 
paikkaansa.

Näyttää kuin mikään ei 
olisi vastaremontoidussa 
talossa muuttunut. Tämä 
on oikeastaan hyvä asia: 
rakennus edustaa aikansa 
arkkitehtuuria.
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Me tulevat kemistit olemme juhli-
neet koko alkuvuoden ajan run-
saasti ja vauhdikkaasti 90-vuoti-

asta opiskelijajärjestöämme. Nyt erittäin 
onnistuneet vuosijuhlat ovat jo takana. 
Vieraita juhlissa oli noin 230, joten jär-
jestämisessä oli työtä monille, varsinkin, 
kun suuri osa uudesta hallituksestamme 
koostuu ensikertalaisista.

Jo ennen juhlia järjestimme monen-
laista tapahtumaa: kävimme muun 
muassa trampoliinipuistossa pomppi-
massa ja harjoittelimme tansseja vuo-
sijuhlia varten. Juhlat vaativatkin halli-
tukselta erittäin paljon ja nyt on haikea 
ja hieman väsynyt olo, kun koko iso juh-
laurakka kulminoitui vuosijuhliin eli muu-
tamaan syömisen, puheiden ja tanssin 
täyttämään tuntiin. Kuvassa esiintyvä 
järjestön maskotti, Arto-possu, palkit-
tiin juhlissa kunnianauhalla. Vanhemmat 
opiskelijat lahjoittivat sille myös puvun-
takin.

Kemistiopiskelijoilla on menossa 
monella tapaa erilainen lukuvuosi kuin 
aiemmat. uudistuneen yhteishaun seu-
rauksena Kemian laitoksella aloitti syk-
syllä noin 50 uutta opiskelijaa aiemman 
noin 80 sijaan. Keväällä uusia opiskeli-
joita ei otettu kandivaiheeseen enää lain-
kaan. Tämä varmasti lisää meidän kemis-
tien yhteishenkeä entisestään.

Tutkintouudistus on myös nurkan 
takana tuoden uusia mahdollisuuksia, 
mutta myös lisähaasteita, kun laitosten 
olemassaolo lakkautetaan ja sekä kan-
diohjelmaa että maisteriohjelmia uudis-
tetaan merkittävästi.

Haalea huhu kertoo, että HYK:kiläiset 
olisivat tulevana syksynä matkaamassa 
ekskursiolle Eurooppaan. Siitä kuulette 
lisää sitten tuonnempana. ✴

Terveisin,  
Iiro Niskala  

HYK:in puheenjohtaja 2017

HYK:in puheenjohtaja Iiro Niskala, 
toiminnanjohtaja Julia Rantala, 
taloudenhoitaja Timo Sundström 
ja palkittu Arto-possu.

Luontoetsivätoimisto Vesakon Kukat 
tutkivat StarT-projektissaan täh-
tiä ja avaruutta. Suomi100 -juhla-

vuoden kunniaksi StarT-projektia toteu-
tetaan koko kerhoryhmän voimin. StarT 
on LUMA-keskus Suomi -verkoston 
käynnistämä uusien opetussuunnitel-
mien mukainen toimintamalli, joka tukee 
monialaisten oppimiskokonaisuuksien 
toteuttamista yhteistoiminnallisena pro-
jektioppimisena. Lapsista ja nuorista 
koostuvat tähtitiimit jakavat oppimisen 
iloa kansainvälisessä StarT-yhteisössä, 
jossa on mukana jo lähes 800 oppimis-
yhteisöä 36:sta eri maasta.

StarT tukee LUMA-aineiden harras-
tuneisuutta erilaisissa harrasteryhmi-
ssä, kuten kerhoissa ja pyrkii tuomaan 
esiin matematiikkaa ja luonnontieteitä 
hauskalla ja innostavalla tavalla. Luon-
toetsivätoimiston kerhotiloissa innostus 
tarttuu ja nauru raikuu, kun lapset askar-
televat tähtikarttoja, opettelevat tähtiku-
vioita ja laskevat avaruuden välimatkoja. 
”Mihin avaruus loppuu?” kerho-ohjaaja 
Kati Hirviniemi kysyy salaperäisesti. 
”Ässään!” vastaavat lapset kikattaen.

Jokaiselle kerhokerralle kuuluu myös 
mehutarjoilu. Mehua ja keksejä voi lunas-
taa kahviosta: tällä kertaa tarjoiluvuo-
rossa ovat 10-vuotiaat kerholaiset Han-
na-Maija ja Milla sekä 5-vuotias Terhi. 
Valuuttana käy tietämys avaruus-ai-
heesta. ”Mikä on se kauhan muotoinen 
tähtikuvio?” kysyy Terhi. ”Otava!” tietää 
asiakas ja saa herkkunsa.

Kerho-ohjaaja Kati kertoo innostu-
neensa StarTin seurauksena projek-
tioppimisesta. ”Projektioppiminen on 
ehdottomasti tuonut lisää syvyyttä tut-
kimuksiimme.” Kati on hyödyntänyt 
menestyksekkäästi StarTin tarjoamia 
projektioppimiseen liittyviä tukimateri-
aaleja. Hän kokee, että projektioppimista 
toteuttaessaan hän on pohtinut lasten 
kanssa entistä enemmän sitä, mitä he 
oikeastaan itse haluavat tehdä ja tut-
kia, ja mitä projektissa tuotetaan. On 
myös tullut keskusteltua paljon ja lopuksi 
reflektoitua yhdessä koko projektin 
toteutusta. ”Projektioppiminen on tuonut 
hirveän paljon enemmän kerhokerroil-
lemme.” Projektioppimisen myötä myös 
keväinen tomaattien kasvattaminen on 

jalostunut projektimuotoiseksi: ”Ennen 
vain ostettiin mullat, kasvatettiin taimet 
purkeissa ja istutettiin kasvimaalle. Nyt 
ollaan päätetty tutkia kasvatuksen yhtey-
dessä kasvamista yleisemmin: mitä siellä 
kasvavassa taimessa oikein tapahtuu?”

Avaruusprojektin tiimoilta on suunnit-
teilla myös näyttely, jota kaikki naapurus-
ton lapset ovat tervetulleita katsomaan. 
Näyttelyssä on esillä projektiluomuk-
sia, joissa näkyy avaruusteeman lisäksi 
matematiikka ja kuvataide. Myös tekno-
logia on projekteissa läsnä, sillä oppilaat 
kuvaavat projektivaiheitaan älypuheli-
milla ja avaruusprojektin rinnalla kulke-
van kasvatusprojektin tutkimustuloksia 
jaetaan kavereille Whatsapp-sovelluk-
sen välityksellä.

Kerhossa aiotaan jatkossakin keskit-
tyä projektioppimiseen StarTin tuke-
mana. ”Avaruusprojekti on elinikäinen. 
Aina voi oppia lisää – tähtiä riittää!” ✴

Lue lisää StarTista 
start.luma.fi

ELINIKÄINEN AVARUUSPROJEKTI 
ALKUUN ETSIVÄTOIMISTOSSA
TEKSTI JA KUVA ESSI PURHONEN

HYK:IN TERVEISET
TEKSTI IIRO NISKALA KUVA VEIKKO SOMERPURO
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YRITYKSELLE TOIMITILAT JA TIETEELLINEN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ KUMPULAN TIEDEKAMPUKSELLA 

KUMPULA BUSINESS LABS @ HELSINGIN YLIOPISTO 
TARJOAA YRITYKSELLE:

LABORATORIO- JA TOIMISTOTILAA
vuokrattavaksi kemian laitokselta, lisäksi 
kokoustiloja ja lisätiloja tuntiveloituksella

TUTKIMUSLAITTEIDEN
vuokrausta ja mittauspalveluja tapaus-
kohtaisesti sopien tuntiveloituksella

TYÖPAJAN PALVELUJA
tapauskohtaisesti sopien tuntiveloituksella

KAMPUSKIRJASTON
käyttömahdollisuudet

ASIANTUNTIJAKONSULTAATIOTA

TUTKIMUSYHTEISTYÖTÄ
Tekes, EU tai suorarahoitteiset projektit

TYÖVOIMAN REKRYTOINTIA JOUSTAVASTI
opiskelijat, maisterit, tohtorit...

WWW.HELSINKI.FI/KEMIA/BUSINESSLABS

OTA YHTEYTTÄ
Professori Mikko Ritala
Kumpula Business Labs -yhteyshenkilö
02941 50193
mikko.ritala@helsinki.fi

Pohjoismaiden suurimmalla 
luonnontieteiden 
kampuksella on tarjolla 
runsas ja monipuolinen 
tutkimuslaitevalikoima sekä 
osaavaa henkilökuntaa. 

Yrityksen tai sen t&k-
yksikön sijoittaminen 
yliopiston tiloihin on hyväksi 
todistettu tapa tiivistää 
yhteistyötä yrityksen ja 
yliopiston välillä.

Start-upeille Kumpula 
Business Labs tarjoaa 
pääomiltaan kevyemmän 
tavan aloittaa yritystoiminta 
varsinkin laboratoriotiloja ja 
-laitteita vaativilla aloilla. 

Kemialla ja kemisteillä on aina ollut 
keskeinen rooli suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja teollisuudessa. 

Kaksi esimerkkiä itsenäisyyden alku-
ajalta löytyy 23.4.1919 pidetyn Suoma-
laisten kemistien seuran (SKS) perusta-
van kokouksen pöytäkirjasta. 

Professori Gustaf Kompan tultua vali-
tuksi uuden seuran puheenjohtajaksi 
kokouksessa keskusteltiin Suomen lipun 
värejä koskevasta toimeksiannosta. Laki 
Suomen lipusta oli vahvistettu 29.5.1918. 
Sen 1 §:ssä määrättiin, että ”Suomen 
valtiolippu on suorakaiteen muotoi-
nen vaate, jossa on valkealla pohjalla 
meren-(ultramariini-) sininen risti. Risti 
jakaa lipun neljään suorakulmaiseen 
yhtä korkeaan alaan. Ristin keskellä on 
Suomen vaakuna.” Valtioneuvosto oli 
pyytänyt uuden lipun väristä lausuntoa 
värikemisti ja insinööri Väinö M. J. Vil-
jaselta. Hän ehdotti SKS:n ottavan huo-
lekseen sopivien värien tarkastamisen ja 
tutkimisen Suomen lippua varten. Asian 
huolehtiminen jätettiin Viljaselle ja seu-
ran vastavalitulle sihteerille tohtori Sulo 
Hintikalle. 

Myös kauppa- ja teollisuusministe-
riö oli lähettänyt kemisteille kirjelmän, 
missä pyydettiin ehdotusta jäseniksi 
eräitä kemian teollisuuden aloja suun-
nittelevaan komiteaan. SKS:n perustava 
kokous nimesi 12 ehdokasta komitean 
jäseniksi. ✴

Lähde: Niinistö, L. (1994). 75 vuotta 
toimintaa kemian hyväksi: Suomalais-
ten kemistien seura 1919-1994. Helsinki: 
Suomalaisten kemistien seura.



Jo yli puolet maailman väestöstä asuu suurkaupungeissa. 
 Tiivistyminen luo mahdollisuuksia, mutta myös haasteita.  

Tieteen avulla voimme oppia menneestä ja ennakoida tulevaa.  
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