KEMIAUUTISET
KEMINYHETER
CHEMISTRYNEWS

2022

HELSINGIN YLIOPISTO
HELSINGFORS UNIVERSITET
UNIVERSITY OF HELSINKI
KEMIAN OSASTO
AVDELNINGEN FÖR KEMI
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

KEMIALLA
huipulle ja yhteiskuntaan

Hae
aussa
yhteish in.
keväis

Suomen suurin ja laaja-alaisin kemian osasto
Syvällisestä perustutkimuksesta teollisiin sovelluksiin.
Monipuolista kotimaista ja kansainvälistä opetus- ja tutkimusyhteistyötä.
Kemianluokka Gadolin koulujen opetuksen tukena.

WWW.HELSINKI.FI/FI/MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN-TIEDEKUNTA/TIEDEKUNTA/KEMIA/KEMIAN-OPISKELU

EDITORIAL

PÄÄTOIMITTAJAN ALKUSANAT

T

ervetuloa lukemaan Kemiauutisten 14. vuosikertaa. Kemiauutiset on Helsingin yliopiston kemian osaston julkaisema kolmikielinen lehti, joka esittelee tiedeyhteisömme tutkimusta ja opiskelukulttuuria laajalle yleisölle. Kemiauutiset on vakiinnuttanut paikkansa alan ammattilehtenä, sillä sitä ladataan vuosittain tuhansia kertoja.
Lukijoita lehdellä on sekä akateemisessa maailmassa että yrityspuolella. Lisäksi lehteä
lukevat kemiasta kiinnostuneet tulevaisuuden kemistit kouluissa.
Tämä numero koostuu 20 artikkelista, joiden kirjoittamiseen on osallistunut 30 osastomme opiskelijaa, tutkijaa ja opettajaa. Kiitokset kaikille sisällöntuottajille. Tässä numerossa artikkelit on jaettu kolmeen teemaan: Tutkimus/Research, Opiskelu/Studying ja
Ihmiset/People.
Tutkimus-teemasta löytyy ajankohtaisia uutisia ja mielenkiintoisia tekstejä aina
Nobel-palkinnosta uuden huippututkimusyksikkö VILMAn esittelyyn. Huomaa myös essee
polyelektrolyyttien ominaisuuksista ja VERIFINin esittely.
Opiskelu-teeman artikkelien yhdistävä näkökulma on kansainvälisyys. Erityisen mukavaa oli, että pitkän tauon jälkeen saimme Kemiauutisiin jälleen HYKin tervehdyksen.
Lisäksi osiossa on erinomaiset kuvaukset kandiohjelman laboratoriokursseista ja Kumpulan kampuksen opetustilojen kehittymisestä.
Ihmiset-teemasta voit lukea meidän nuorista polymeerikemisteistä ja tutustua professori Lauri Halosen upeaan akateemiseen uraan. Professori Halosen merkittävät saavutukset toimivat kaikkien nuorten tutkijoiden inspiraationa.
Kiitokset kaikille lehden kirjoittajille, lukijoille ja muille tukijoille.
Johannes Pernaa
Päätoimittaja
Yliopistonlehtori, dosentti
Kemian opettajankoulutusyksikkö
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EDITORIAL

GETTING
BACK
TO NORMAL

I

started as the new head of the Department of chemistry at the beginning
of the year. Looking backward, there was not much planning in my career.
My first profession is tinsmith. However, at some stage I noticed that I
need to get something more to think of, so I went to vocational training to
be a laboratory technician. Almost unnoticed, I ended to studying chemistry at the University and continued to Ph.D in organic chemistry ‘because it
was there’ and there were inspiring persons around, like my teacher professor Gösta Brunow. The beginning of the current year has again been intense
learning for me, both at the department and university. I am happy to see
you all here with your expertise, knowledge, background and personality.
For the 4th teaching period 21/22, the university teaching is finally being
normalized towards normal contact teaching/lectures. For me, this is a real
relief, as nothing is more boring that speaking to a computer – it has been
very challenging to read the audience from their reactions or to arise discussion about teaching topics. However, there were also positive things arising from the pandemic. Perhaps most importantly, I learned that some topics are very well suited for self-learning. It was a real pleasure to discover
that all of the students took the exercises in a brilliant manner. Thank you.
Looking on the recent wellbeing surveys, most people adopted to
‘remote university’ relatively well, but for some of us the isolation and lack
of human contacts caused severe issues in studies and life. I hope that we’ll
be able to recover as individuals and as a community. One action is that in
the beginning of next autumn, we’ll organize an event with current workname ‘Kemian päivä’. The intention is to have a proper scientific meeting
with the personnel and all our students. The program is planned to consist
of presentations from Bachelor & M.Sc. students, PI’s and professors (with
coffees, lunch etc.). This would be an excellent way to welcome our new students and get familiar. The planned date for Kemian päivä is 8.9.2022. Also,
we need to recover our other communal activities, like the spring event.
Just when we expected that pandemic is getting over and life will return
to normal flow, we received striking news on 24th February: Russia has
attacked Ukraine and Europe is now facing biggest war since WW2. University has strongly condemned this violent action and is supporting Ukraine
in numerous ways. University is also taking actions to minimize institutional collaboration and contacts with Russia. Above all, we support all our
researchers/personnel/visitors/students, regardless of origin. I sincerely
hope that will get over this crisis as one, united community.
Ilkka Kilpeläinen
Head of the Department of Chemistry
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Kemian päivä would be an excellent
way to welcome our new students
and get familiar. The planned date
for the event is 8.9.2022.
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OUR YOUNG CHEMIST
WITNESSED THE NOBEL
PRIZE ANNOUNCEMENT
IN THE FIELD

O

n the occasion of 120th Anniversary of Nobel Prize,
the 2021 Nobel Prize in Chemistry was announced.
German scientist Benjamin List and American scientist David Macmillan were awarded "for the development of asymmetric organocatalysis". Chemistry PhD student Ming Guo from the University of Helsinki was on site.
After the announcement, our doctoral researcher Ming
Guo from Prof. Timo Repo’s group in the Department
of Chemistry at the University of Helsinki interviewed
one member of the Nobel Chemistry Committee ZOU
Xiaodong. Xiaodong Zou is a full professor and chair of
the Inorganic and Structural Chemistry Unit and deputy
head of the Department of Materials and Environmental
Chemistry, Stockholm University.

8
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Ming: Hello Xiaodong. I am very pleased to interview you. The Nobel Prize in Chemistry was announced
just now and with that there is a wave of hot reviews
online. The Nobel Prizes announced this year range
in categories from medicine to physics to chemistry.
Netizens find it very interesting. We can think of tactile sensing in neuroscience, physical interpretation of
environment and climate and today’s chemistry winner, asymmetric organocatalysis. It is a coherent, great
discovery. The great discoveries of the two award-winning scientists today, what good news will they bring
to us in real life?
Xiaodong: Thank you. Everyone knows that chemical catalysis is very important in human life. In fact, 35%
of the world’s total GDP involves chemicals. The 2021

RESEARCH

Nobel Prize in Chemistry was awarded for asymmetric
organocatalysis, that is, to use small organic molecules
to catalyze the synthesis of organic molecules. Asymmetric catalysis used to have two branches, organometallic catalysis (metals) and biocatalysis (enzymes),
which were awarded the Nobel Prize in Chemistry in
2001 and 2018, respectively. This year, the two Nobel
Prize winners discovered that small organic molecules
have the same or even more effective catalytic functions as metals and enzymes, thus opening up the third
branch in the field of catalysis. Many examples in real
life, such as plastics, medicines and solar cells, are constructed from various organic molecules. These substances are synthesized via chemical catalysis.

Everyone knows that chemical
catalysis is very important in human
life. In fact, 35% of the world’s total
GDP involves chemicals.

Ming: I didn't expect the contribution of material
catalysis to be so great, how can we explain it further?
Xiaodong: This year's Nobel Prize in Chemistry was
awarded to small molecule asymmetric organocatalysis, which brought up a new concept. Its discovery
added a new catalytic tool to the toolbox of the “catalysis family”. Compared with metals and enzymes, small
molecules are easy to synthesize and do not require
metal elements, which are not only low in cost, but also
environmentally friendly. It can be said that asymmetry organic catalysts will bring milestones in our lives.
Especially in the pharmaceutical industry, the synthesis
of many drug molecules requires many steps and many
reactions to achieve, and some can only be extracted
from natural products, because the yield is limited, so
it is very expensive. If there are better chemical synthesis methods to increase the product yields, drugs will be
cheaper and easier to meet human needs in the future.
For example, many intractable diseases, AIDS, and new
coronary diseases now require a lot of drugs.
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This year's Nobel Prize in Chemistry
was awarded to small molecule
asymmetric organocatalysis, which
brought up a new concept. Its
discovery added a new catalytic
tool to the toolbox of the “catalysis
family”.
Ming: How can your research inspire the young generation of researchers?
Xiaodong: I want to use this year's Nobel Prize in
Chemistry as an example. You may have noticed that
the two Nobel laureates are relatively young. Their
prize-winning work was done only 3–4 years after their
PhD. This is because they changed the research directions and didn’t follow the main research streams.
Instead, they developed a new research field, asymmetric organocatalysis. Young scientists should sometimes
“think out of the box”, and raise more critical questions:
‘‘Is this the best approach or solution?’’ ‘‘Can we do it
differently?’’
I have been supervising a lot of students. My main
focus is to create a good research environment, make

10 kemiauutiset keminyheter chemistrynews

them interested in research, motivate them to think and
find their own ideas, and encourage them to explore
their own ideas. I want to give them inspiration.
Ming: Where do you get your research inspiration
(i.e. arts/music/networking)?
Xiaodong: I get inspiration from discussions with
colleagues and students. I also get my inspiration from
challenging scientific problems. What are the problems that are both important and challenging? Do I have
unique competences to tackle the problems? Why haven’t other people done it before? Do I have new ideas
to tackle the problems? If I am convinced, I will devote
myself and focus on the problems over many years.
Ming: I sometimes feel frustrated about my research.
For example, the synthesized catalyst may not perform
well. Do you have any solutions regarding it?
Xiaodong: I have supervised many students through
the years, and all students have had frustrations during
their studies. This is normal. In fact, frustration is not
always a bad thing, it is part of the training as a scientist. In research, most of the experiments will fail. Do
you want to give up or continue? Being a scientist, you
should not easily give up and instead try to learn something from your failures. It is important to learn how to
find new ideas and new solutions despite the frustration.
As an old saying: “Failure is the mother of success”.

Frustration is not always a bad
thing. It is part of the training as a
scientist.
Ming: How did the environment, your surrounding
or the society or laboratory conditions influenced the
progress of your work or your work in general?
Xiaodong: A good working environment is extremely
important. My main focus is to create an open and stimulating research environment for scientists, make sure
they can focus on their research, and encourage them
to explore new things, and test their own hypotheses.
During my career, I have benefited from such an environment. It is extremely important to be able to identify challenging scientific questions and find approaches
and methods to tackle them. It is also important to have
good research facilities.
Ming: Thank you so much for your time.

Catalysis and Green Chemistry
Catalysis is very central concept in modern
chemistry and lies at the heart of the research
activities in the Department of Chemistry at
the University of Helsinki.
Research activities include heterogeneous
catalysis involving light activated plasmonic
catalysis and carbocatalysis as well as homogeneous catalysis with and without metal.
Research topics like catalytic activation of carbon dioxide are aimed to provide sustainable
solutions for modern society.

Ming Guo and Timo Repo
Reference
Prof. Xiaodong Zou
https://www.mmk.su.se/zou
Prof. Timo Repo
https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/
catalysis-and-green-chemistry

The news is also published at the website of University
of Helsinki.
https://www.helsinki.fi/en/news/mathematicsand-science/eye-witness-nobel-prize-chemistryaward-ceremony

kemiauutiset keminyheter chemistrynews

11

RESEARCH

STRANGELY BEHAVING POLYELECTROLYTES:

POLYMERS SELF-ASSEMBLING
INTO NANOPARTICLES
We describe some interesting properties of charged
polymers in water. We show how their solubilities
may be changed with counterions. We also show
two ways of preparing nanoparticles in a controlled
manner, either through phase separation or during
the synthesis. Finally, a short description of zwitterionic polymers will be given.

P

olyelectrolytes are polymers,
which are everywhere around us
in numerous applications. They
are polymers with electric charges in all
repeating units, that are extremely soluble in water, therefore commonly used. If
you have tacky hair, you may buy shampoo which contains polycations. Cationic
polymers absorb to the hair surfaces,
resulting in the hairs repelling each other.
Short hair, though, may turn crew cut!
Electrically charged polymers are used
in water purification, drug formulations
and drug delivery, electric switches, and
many others. Crosslinked polyelectrolytes, i.e. polymers covalently bound to
each other, are used as absorbents, often
even called superabsorbents, because
they absorb water many times their own
mass. Crosslinked polyacrylic acid is an
absorbent used for example in diapers;
environmentally friendlier ones, however,

12
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are electrically charged cellulose derivatives. Several of the biopolymers in living organisms, as DNA and proteins are
polyelectrolytes. Huge DNA molecules
may be packed in small compartments
in cells because of their capability to
undergo a reversible coil-globule transition, a transition from a highly swollen to
a tightly packed state. The process has
been observed for synthetic polymers as
well.

Polyelectrolytes are
polymers, which are
everywhere around us in
numerous applications.
Polyelectrolytes dissolved in water
behave differently from the non-charged
ones. They take larger dimensions

because of the repulsion of like charges.
Upon diluting a polyelectrolyte solution,
at some point its reduced viscosity, i.e.
viscosity per molecule, starts to increase.
This is totally opposite to non-charged
polymers. This strange phenomenon is
due to the possibility of counterions to
escape into the increasing amount of
water – the polymer gets half-naked and
the repulsion between the like charges
again comes to play. The increasing
dimension of the polymer coil leads to
increasing viscosity. One can make the
polyelectrolyte behave as a non-charged
one by adding salt to the solution.
From what is said above, one can
notice that the counterions (and added
salts) affect the properties of the
charged polymers in an important manner. If the polymer contains charges fixed
to the chain, there are always oppositely

Figure 1. Three polycations discussed in the text. Triflate binding to PVBTMAC makes the polymer insoluble at low temperature.

Figure 2. Block copolymer consisting of a polycation and PEG. On the right: transmittance of block copolymer solutions with temperature.
Numbers in the figure show the degrees of polymerization of the polycation blocks. Transmittance drops while the polymer phase separates.
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Figure 3. A soluble polymer is extended with a monomer, which grows into a particle. Several particle morphologies
as spheres, worms, or vesicles are possible.

charged ions around them. The latter are
relatively free to move around but those
in the chain are not. The binding energies between the charges vary depending on the ions.
We have recently studied how the
solubilities of polyelectrolytes may be
changed with counterions. The ‘ordinary’ counterions include chloride, bromide, or ammonium ions. If the counterion becomes bulky or hydrophobic, the
polymer may become totally insoluble.
Another possibility is that the polymer
becomes thermo-responsive. This means
the polymer is insoluble at a certain temperature but dissolves when the system
is either heated or cooled. The transition
usually takes place within a narrow temperature interval

Thermoresponsive polycations
Three polycations are shown in Figure 1.
The addition of a hydrophobic triflate ion
(also shown) has a strong effect on one
of the polymers, PVBTMAC. Triflate binds
to the styrenic polycation and the polymer becomes responsive to temperature:
the polymer dissolves only at elevated
temperatures.
We have connected the styrenic polycation poly((vinylbenzyl) trimethylammonium chloride, PVBTMAC (the one
on the left in Figure 1) to a poly(ethyleneglycol), PEG, block. PEG is soluble in
water within the whole range 0–100 ⁰C,
and its ether oxygens like to bind to the
quaternary ammoniums of the polymer.
At low temperature, when the polycation
is insoluble, PEG tries to keep the poly-

Figure 4. Electron microscopy images of polymeric spheres, worms and vesicles
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mer in the aqueous phase. Phase separation taking place cooling a warm solution
becomes a complex process that is very
much dependent on the length of the
cationic block. Figure 2 shows how the
transmittance of the solutions decreases
with decreasing in the case of polymers
with varying lengths of the polycation
blocks.
In dilute systems, phase separation
does not lead to the precipitation of the
polymer but to particle formation. The
particles are different, depending on
the length of the polycation. If the cationic block is short, particles with cationic
cores and PEG shells build up. This kind
of sterically stabilized particles are colloidally very stable. Polymers with long
cationic blocks phase separate into par-

Figure 5. Poly(sulfobetainemethacrylates) bind to each other
with ionic bonds.

Figure 6. Phase diagram of polymer
solution

ticles where the PEG blocks are buried
inside and mixed with the polycation and
thus, the particles are stabilized with the
cationic charges of the polymer. These
types of electrostatically stabilized particles are very stable in pure water. If salts
are added, the particles tend to aggregate and precipitate.
The above example shows how the
phase separation process and nanoparticle formation can be controlled by
fine-tuning the chemical composition of
the polymer. Next, we turn to polymers,
which spontaneously form nanoparticles
during the synthesis.
Polymerization induced self-assembly
(PISA)
When a soluble polymer is extended
with a monomer that forms an insoluble
chain, the insoluble polymer can self-organize into a particle. During the particle formation, the soluble polymers are
left outside, on the surfaces of the particles. They play an important role in stabilizing the particles. The polymerizations
are usually conducted using a controlled
polymerization technique called RAFT
(we do not go into the details of this),
and when this is the case, the soluble
polymer is a macro-sized chain transfer
agent. This enables the reaction to pro-

ceed as is shown in Figure 3. A homogeneous polymerization mixture changes
into a dispersion. The particles may
take various morphologies as spheres,
worms, or vesicles.
Recently, the polycations shown in
Figure 1 were used in PISA polymerization of diacetone acrylamide. Use of
an ionic chain transfer agent often only
allows the preparation of spherical particles owing to the electrostatic repulsion.
However, in saline water it was possible
to create particles through the whole
spectrum of morphologies.
When the polymerizations were conducted in aqueous lithium triflate solutions at elevated temperature using
PVBTMAC as the chain transfer agent,
the newborn particles fused together.
Upon cooling they organized into
worms/fibres or networks.
The quite recently introduced PISA
technique is intensely studied around the
world, for good reason!
More complex polyelectrolytes:
polyzwitterions
Finally, interesting zwitterionic polymers
will be discussed briefly. We must also
review polymer phase diagrams.
Polyelectrolytes carrying negative
and positive charges in every repeating

unit are zwitterionic polymers. Owing
to the ionic interactions between the
repeating units, the polymers usually do
not dissolve in pure water but one needs
to add salt to at least partially screen the
positive charges. Usually, heating is also
needed. Two 2-[(methacryloyloxy)ethyl]
dimethyl-(3-sulfopropyl)ammonium
hydroxide chains bound to each other
are shown in Figure 5.
The polymer shown in Figure 5 is
thermoresponsive and phase separates,
when a warm solution is cooled. Polysulfobetaines are known for their excellent anti-fouling properties, and they are
regarded as biocompatible polymers.
We have recently shown that this kind of
polymer can be used, for example, in stabilizing and solubilization of curcumin in
water.
Discussion on the thermoresponsivity of polymers forces us to define some
concepts concerning the phase diagrams of polymer solutions. A polymer
dissolved in good solvent will, when the
(thermodynamic) quality of the solvent
decreases, phase separate. This means
solid matter separates from the liquid
phase. Solvent quality may be changed
by changing (increasing or decreasing)
temperature. Some polymers phase separate upon heating; the minimum in the
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Figure 7. Polymers with the UCST backbone (red) and LCST grafts (green). Some
recognized particle structures.

phase boundary in Figure 6 is called the
lower critical solution temperature, LCST.
In a case the polymer precipitates upon
cooling the system crosses the phase
boundary, the maximum of which is
the upper critical solution temperature,
UCST.
Classical studies on polymer solutions conducted by Paul Flory (1910–
1985, Nobel prize 1974) were mainly
performed using non-polar polymers
(known of their use in plastics) and
non-polar organic solvents. In those
cases, the researchers typically observed
UCST-type behavior: polymers precipitated upon cooling. Both LCST and UCST
can be observed also in aqueous polymer solutions. A typical LCST polymer is
poly(N-isopropylacrylamide), PNIPAM;
LCST is around 32 °C. The polycations
with hydrophobic counterions discussed
above, and most polysulfobetaines, show
UCST-type behavior. Looking at Figure 5
makes it easy to understand that the polymer solution needs to be heated to such
an extent that thermal energy overrules
the binding energy between the ionic
groups.
Thus, we can finalize the story by
showing polymers, which were synthesized a few years ago. In these, both
UCST and LCST polymers were combined. The polymers were graft copoly-

16
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mers. The main chain was poly(sulfobetaine methacrylate), the polymer shown
in Figure 5, and the grafts were polymerized of methacrylated oligo(ethyleneoxide)s. Thus, the main chain was an UCST
polymer, whereas the grafts showed
LCST behavior. Chemical structure is
shown in Figure 7 but the lengths of the
grafts were varied.

Polymers are huge
molecules with several
interesting properties.
We try to show in this
short article how one can
change the behaviour
of the polymers with
chemical modification,
counterions/salts, and
temperature.
A set of fairly complex polymers was
now created. Because different parts of
the polymer react differently to temperature and in addition, the polymer backbone is sensitive to salt, one can imagine
that playing with these variables leads to

a multitude of nanoparticles with different sizes and structures. A third parameter was the length of the side chain,
affecting the solubility of the polymers,
as well as the sizes and structures of the
nanoparticles. Some of the suggested
structures are shown in Figure 7.
Final words
Polymers are huge molecules with several interesting properties. Polymer solutions may be surprisingly complicated,
and this is true especially with charged
polymers, polyelectrolytes. In spite of
the technical importance and wide use
of polyelectrolytes, there is still room for
basic research concerning the intra and
intermolecular interactions in the systems. We try to show in this short article how one can change the behaviour
of the polymers with chemical modification, counterions/salts, and temperature.
Polymeric nanoparticles are usually prepared by conducting the polymerizations
in emusions or dispersions. However, as
was described above, the polymers can
also do the trick by themselves.
Vikram Baddam, Qilu Zhang* and
Heikki Tenhu
*present address:
Xi’an Jiaotong University

I Kemian tiedekasvatuksen
päivät 2022
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Kumpulan tiedekampuksella
Ohjelmassa mm.
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tutustumista kemian koulutukseen ja tutkimukseen
sekä kemian opettajankoulutukseen
Kemianluokka Gadolinin avoimet ovet
yhteinen illanvietto ja aikaa verkostoitumiselle

Tapahtuma on maksuton.
Yhteistyötahoina mm. Helsingin yliopiston kemian osasto, Suomalaisten
Kemistien Seura ja SKS:n Kemian opetuksen jaosto, MAOL ry, Opetushallitus, Kemia-lehti, HY tiedekasvatus (osa LUMA-keskus Suomi -verkostoa)

Tervetuloa Kumpulaan!
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TUTKIMUS

Ammatillista relevanssia tuetaan
tutkijavierailuilla sekä kemian
opintojen ja uramahdollisuuksien
esittelyllä.

KEMIANLUOKKA
GADOLINISSA
KEHITETÄÄN UUSIA AVAUKSIA JA
TOIMINTAMALLEJA YHTEISÖLLISESTI

K

emian osastolla toimivan LUMA-tiedeluokan –
Kemianluokka Gadolinin – toiminnan kantavia teemoja ovat kestävä kehitys, kestävä kemia ja kiertotalous ja näiden alateemoina uudet materiaalit sekä
terveys ja hyvinvointi. Näiden aihepiirien kautta tulevaisuuden tekijät pääsevät tutustumaan erilaisten aktiviteettien kautta, miten kemia mahdollistaa hyvän tulevaisuuden rakentamisen. He pääsevät perehtymään kemian
alan uusiin keksintöihin ja innovaatioihin. Tämä edellyttää jatkuvaa kehittämistyötä, mikä toteutetaan Gadolinissa tutkimusperustaisesti ja yhteisöllisesti kemian
osaston, elinkeinoelämän ja koulujen asiantuntijoiden
kanssa. Tärkeää uusissa avauksissa on opiskelijakeskeisyys ja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden
tukeminen. Ne kehitetään pedagogisesti sopivaksi eri
ikäryhmille, ja levitetään koko Suomeen LUMA-verkostoyhteistyön kautta.
Tavoitteena ammatillinen ja yhteiskunnallinen relevanssi
Gadolin tekee tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän
kanssa. Sen sponsoreiden edustajista koostuva kehittämistyöryhmä pyrkii edistämään erityisesti kemian
ammatillista ja yhteiskunnallista relevanssia. Tämä on
tärkeää, sillä se tukee oppilaiden valmiuksia ymmärtää
yhteiskunnan ja tieteen välistä yhteyttä, mikä taas edesauttaa tietolähtöistä osallistumista yhteiskunnalliseen
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keskusteluun tulevaisuudessa. Lisäksi relevanssin kokemus tukee kiinnostuksen syntymistä ja syventymistä
kemiaa ja muita luonnontieteitä kohtaan. Tutkimustiedon
mukaan kemian yhteys oppilaiden omaan arkeen lisää
kiinnostusta kemiaan, millä on vahva yhteys tulevaisuuden uravalintaan.
Käytännössä relevanssin eri muodot tehdään oppilaille näkyviksi kokeellisten töiden työohjeiden kautta.
Esimerkiksi vuonna 2021 kehitettiin kaksi ajankohtaista
työtä, Koronatestaus ja Ioniset liuottimet, joissa yhteiskunnallista relevanssi on selkeästi osoitettavissa kestävän kehityksen ja koronatestauksen ajankohtaisuuden
avulla.
Ammatillista relevanssia tuetaan tutkijavierailuilla
sekä kemian opintojen ja uramahdollisuuksien esittelyllä. Vierailijoista on innostavaa kuulla Gadolin-ohjaajien kertomana, miksi he ovat halunneet lähteä opiskelemaan kemiaa, ja mitä tulevaisuudensuunnitelmia heillä
itsellään on. Palautteen perusteella tutkijavierailut ovat
erittäin pidettyjä. Lisäksi ne ovat tuoneet myös opettajille paljon uutta tietoa kemian ajankohtaisesta tutkimuksesta. Tutkijat ovat olleet osa vierailua aina kymmenen
minuutin lyhyestä esittelystä lähemmäs tuntia kestäneisiin esityksiin heidän omien aikataulujen ja toiveiden
mukaisesti räätälöitynä. Vierailijoita kiinnostaa sekä tehtävä tutkimus että tutkijan kuvaus omasta työstä ja ura-

Kuva. Relevanssimalli ottaa huomioon relevanssin kokemuksen eri osatekijät nykyhetkestä tulevaisuuteen. Tarkastelua voidaan
tehdä sisäisestä tai ulkoisesta näkökulmasta. (Stuckey ym. 2013)

polusta. Tavoitteena vuodelle 2022 on, että saisimme
tiivistettyä tutkijayhteistyötä ja kuvattua valmiita tutkijahaastatteluita koulujen käyttöön.
Ammatillista ja yhteiskunnallista relevanssia tuetaan myös laajemmin onlinekurssilla Luonnontieteet nyt
ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa.
Kurssi avattiin Avoimen yliopiston kurssitarjontaan viime
elokuussa. Kurssi on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille,
mutta erityisesti lukiolaisille sekä kemian opettajille ja
opettajaopiskelijoille. Kurssi keskittyy nimensä mukaisesti esittelemään ajankohtaista kemian tutkimusta sekä
kemian tutkimuksen ja teollisuuden merkitystä yhteiskunnassa ja kestävän tulevaisuuden ratkaisujen kehittämisessä. Oppimiskokemukset ja palautteet kurssita kertovat kurssin avartaneen kurssilaisten näkemystä siitä,
mitä kaikkea kemian alaan kuuluu, miten moninaisia
aiheita kemian tutkimus käsittää sekä miten suuri yhteiskunnallinen merkitys kemian alalla on kokonaisuudessa.
Relevanssinäkökulmien kehittäminen pohjautuu tiedeyhteisössä laajasti käytettyyn relevanssimalliin, joka
jakaa relevanssin kokemuksen henkilökohtaisiin, ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin osatekijöihin (Stuckey ym.
2013). Malli on tiedeyhteisössä laajasti käyttöönotettu,
sillä se antaa aikaisempaa monipuolisemmat työkalut
ilmiön ymmärtämiseen. Aikaisemmin relevanssiajattelussa painotettiin henkilökohtaista näkökulmaa, mutta

tämä relevanssimalli mahdollistaa ilmiön kokonaisvaltaisemman analysoinnin.
Yhteistyötä ja tutkimusta
Tutkimusperustaisuus näkyy taustateorioiden lisäksi
myös käytännön kehitystyössä. Töiden kehittäminen
edellyttää monipuolista yhteistyötä sisältöasiantuntijoiden ja pedagogisten asiantuntijoiden välillä. Esimerkiksi
Ioniset liuottimet -työ kehitettiin yhteistyössä kemian
osaston tutkijoiden kanssa. Ioniset liuottimet on tutkimustyypiltään opinnäytetyö (ks. Kämppi, 2020). Opinnäytetöiden lisäksi kemian opetuksen tutkimusryhmä
SECO hyödyntää Gadolinia tutkimusresurssina. Tästä
esimerkkinä VirtuaaliGadoliniin liittyvä TikTok-tutkimus.
Kemianluokka Gadolinin TikTok perustettiin osaksi
VirtuaaliGadolinia helmikuussa 2021. TikTok-tilin kautta
tavoitteemme on tehdä Kemianluokka Gadolinia ja Helsingin yliopistoa tunnetuksi, ja samalla lisätä kiinnostusta
kemiaa kohtaan esittelemällä arjen ilmiöihin liittyvää
kemiaa videoiden kautta. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana se keräsi yli 27 000 seuraajaa, ja suosituinta
videota katsottiin yli 700 000 kertaa. Julkaistut videot
saavuttivat yhteensä yli puoli miljoona tykkäystä. Katsojien reaktiot ja kommentit muodostavat valtavan mielenkiintoisen aineiston, johon liittyvä tutkimus aloitettiin
alkuvuodesta 2021. Aineiston avulla voidaan esimer-
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kiksi tutkia, että millaista keskustelua arkipäivän ilmiöitä
käsittelevät kemian videot inspiroivat nuorissa. Alustavia
tutkimustuloksia esiteltiin kansainvälisessä LUMAT-symposiumissa kesällä 2021.
Videoiden keskusteluketjut mahdollistavat vuorovaikuttamisen suoraan katsojien kanssa. Verkkokeskustelujen tavoitteena on madaltaa kynnystä kysymiseen, ja
edistää vuoropuhelua kemiasta kommentoijien välillä.
Nuoret voivat katsoa TikTok-videoita yksin tai kavereiden kanssa, mutta myös yhdessä perheen kesken.
Lisäksi olemme saaneet positiivista palautetta opettajilta, jotka ovat ottaneet TikTok-videoita osaksi opetusta
näyttämällä videon tunnilla käsiteltävästä aiheesta luokalle.
Kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä
Kemianluokka Gadolinin tekee tiivistä kansallista yhteistyötä LUMA-keskus Suomi -verkostossa osana sen valtakunnallista tehtävää. Gadolin osallistui kesällä 2021
monitieteisen virtuaalileirin järjestämiseen ja toteuttamiseen yhdessä Kumpulan muiden LUMA-tiedeluokkien kanssa, ja syksyllä Gadolin oli mukana virtuaalisen
ZAU-kerhon järjestämistä. Gadolin myös osallistui toimintansa esittelyyn kesällä 2021 kansallisilla LUMA-päivillä ohjaten työpajan opettajille kokeellista koronatestaustyöstä. Osallistuminen tyttöjen päivään kemiaa ja
teknologiaa yhdistävällä työpajalla oli meille tärkeää,
ja toimintaamme toimme jälleen tunnetuksi tammikuun
Tieteiden yössä lähes sadalle osallistujalle.

VirtuaaliGadolin kehitettiin etäajan alkaessa edistämään oivaltamisen ja onnistumisen iloa kemiasta ajasta, asuinpaikasta
tai opiskelupaikasta riippumatta. VirtuaaliGadoliniin on koottu
kemian tiedekasvatusta tukevia työohjeita, etäluentoja ja virtuaaliopintokäyntejä kotona ja kouluissa katsottavaksi ja tehtäväksi.
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Gadolin-tiimi vuosimallia 2022.

Kemianluokka Gadolin osallistui LUMA2020-hankkeen myötä syntyneen Luonnonvärit kuvataiteessa
-teoksen oikolukuun kemian näkökulmasta. Teoksen
pohjalta toteutettiin videona Työohje: Luonnonvärejä ja
kuvataidetta Kemianluokka Gadolinissa. Video on nähtävissä täällä. Video on ollut laajasti jaossa myös muiden LUMA-keskusten kautta, ja siihen liittyviä töitä on
esitelty LUMA-aineiden opettajille suunnatuissa tapahtumissa.
Kansainvälinen toiminta on myös yksi tavoitteistamme. Professori Maija Aksela ja väitöskirjatutkija
Emmi Vuorio esittelivät yhteisöllisesti kehitettyjä Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa -kursseja ja niihin liittyvää kehittämistutkimusta ESERA-konferenssissa. Kemianluokka Gadolin osallistui kansainvälisen tiedeyhteisön
väliseen yhteistyöhön myös olemalla mukana Erasmus+
KA2 -projektissa “Integrated Approach to STEM Teacher
Training”.

Vierailijoista on innostavaa
kuulla Gadolin-ohjaajien
kertomana, miksi he
ovat halunneet lähteä
opiskelemaan kemiaa, ja mitä
tulevaisuudensuunnitelmia
heillä itsellään on.

Edellisen vuoden onnistumisia ja kuluvan vuoden
tavoitteita
Etäopintokäyntien ottaminen osaksi Gadolinin toimintaa on vahvistanut kemian opiskelua eri puolilla Suomea. Olemme kehittäneet erilaisia etäopintomalleja.
Viime vuoden aikana ohjasimme etänä oppilaita, jotka
osallistuivat ohjaukseen koululuokassa tekemällä kokeel-
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lisen työn itse tai seuraamalla Gadolinissa tehtävää
demonstraatiota, sekä etäopetuksessa olevia oppilaita,
jotka joko tekivät työn ohjaajiemme ohjeistuksen avulla
kotona tai seuraamalla demonstraatiota. Ennen vierailuita oppilaat tutustuivat työhön Forms-kyselystä löytyvien ennakkotehtävien kautta, ja niiden kautta pääsimme aloittamaan etäohjauksetkin vuorovaikutteisesti.
Gadolinin opintokäynneille osallistui vuoden 2021 aikana
lähes 1400 oppilasta ja 89 opettajaa.
Kehitämme uusia avauksia ja toimintamalleja myös
non-formaalissa opiskelussa. Kemianluokka Gadolin järjestämät tiedekerhot ovat olleet suosittuja, ja ne jatkoivat jälleen toimintaansa maaliskuussa. Kesän ajan
olemme myös kiireisiä StarT- ja kemialeirien parissa, ja
elokuulle suunnittelemme kemialeiriä lukiolaisille. Tavoitteenamme on myös järjestää opettajille omia tilaisuuksia ja kehittää Gadolinin vierailutoimintaa yhteisöllisesti
heidän kanssaan. Maaliskuussa olimmekin jo mukana
järjestämässä opettajailtaa Designmuseon Vihreää väriä

-näyttelyn yhteyteen yhdessä BioColour-hankkeen
kanssa.
Aloitimme innoissamme jälleen lähivierailut oppilaiden kanssa Kumpulassa maaliskuun alussa, ja kohtaamiset oppilaiden kanssa ovat olleet innostavia sekä vierailijoille että ohjaajille. Kemian iloa kaikille!
Reija Pesonen, Johannes Pernaa, Emmi Vuorio ja
Maija Aksela
Kemianluokka Gadolin: www.kemianluokka.fi
SECO-tutkimusryhmä: https://helsinki.fi/seco
Lähteet
Kämppi, V. (2020). Kehittämistutkimus: Ioniset nesteet kokeellisen työn kontekstina
[Maisterintutkielma, Helsingin yliopisto]. http://hdl.handle.net/10138/316592
Stuckey, M., Hofstein, A., Mamlok-Naaman, R., & Eilks, I. (2013). The meaning of
‘relevance’ in science education and its implications for the science curriculum.
Studies in Science Education, 49(1), 1–34. https://doi.org/10.1080/03057267.2013.8
02463

Linkit
Luonnonvärit kuvataiteessa -teos: https://www.forssa.fi/client/forssa/userfiles/forssan-kuvataidekoululuonnonvarit-kuvataiteessa-svt.pdf
Tiedettä ja taidetta luonnonväreistä -video: https://youtu.be/ZhtGKTzrhCc
Uusi verkkokurssi LUMA-tiedekasvatuksesta: Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa: Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa:
https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/tietoa-meista/uutiset-ja-tiedotteet/uusi-verkkokurssi-luma-tiedekasvatuksesta-luonnontieteet-nyt-ja-tulevaisuudessa-kemia-tieteena-ja-yhteiskunnassa
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NUCLEAR IMAGING TOOLS
HELP UNDERSTAND THE BEHAVIOR OF MICROAND NANOPLASTICS IN MAMMALS AFTER
ENVIRONMENTAL EXPOSURE
Academy of Finland postdoctoral researcher Dr. Outi Keinänen studies how radiolabeled tracers can be leveraged to study the biodistribution, accumulation, and elimination
of plastic micro- and nanoparticles in mice and rats, two widely used model organisms
in biomedicine, to increase our knowledge on the potential health effects of plastic
exposure in humans. For the past three and a half years, Outi has been conducting her
postdoctoral research primarily at the Department of Chemistry, Hunter College, City
University of New York, in New York City, under the mentorship of Prof. Brian M. Zeglis.
Outi holds a triple affiliation at Hunter College, Memorial Sloan Kettering Cancer Center,
also in NYC, and the Department of Chemistry at the University of Helsinki. In Helsinki,
Outi is a member of the Radiopharmaceutical Chemistry group led by Associate Professor Mirkka Sarparanta and co-supervises a doctoral researcher. She earned her Ph.D. in
Radiochemistry from the Doctoral Program in Chemistry and Molecular Science at the
University of Helsinki in 2018 and was awarded the Academy of Finland postdoctoral
researcher project in 2020. Outi’s previous research experience is in the field of cancer
imaging and radiotherapy, specifically on the application of the bioorthogonal inverse
electron-demand Diels-Alder cycloaddition to pretargeted strategies to improve tumorto-background contrast, decrease radiation burden in healthy tissues and improve the
safety of molecular radiotherapy.

P

lastics are highly tunable, inexpensive, lightweight,
corrosion-resistant, and durable. As a result, they
have become the dominant material for a wide variety of commercial and industrial applications. Currently,
the global production of plastics exceeds 300 million
metric tons per year, 40% of which is dedicated to single-use products.1 The unfortunate consequence of the
popularity and durability of plastics is that considerable
amounts have accumulated as environmental pollutants.

In recent years, both microplastics (<5 μm) and nanoplastics (<100 nm) have been increasingly recognized
as global environmental threats and potent hazards to
human health. 2, 3 Indeed, micro- and nanoplastics have
been found in a diverse array of environments, including oceans, rivers, sediments, sewage, soil, and even the
air. Even more concerningly, they have been isolated in
tap water, bottled water, table salt, and seafood. Recent
studies have even demonstrated their human consump-
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Positron emission tomography–computer tomography (PET-CT) images of mice at 6, 12, 24, and 48 h after oral administration of
radiolabeled 20 nm polystyrene particles (top row) and 1 µm polystyrene particles (bottom row). Green border: MIP, blue border:
coronal slice, orange border: sagittal slice, and yellow border: transverse slice. Scale is percentage of injected dose per gram of
tissue (%ID/g).

tion by uncovering the presence of microplastics in
human fecal matter. Even more recently, and concerningly, microplastics were isolated from human placenta.
Several investigations into the toxicity of micro- and
nanoplastics have suggested that these materials can
be fundamentally and irreversibly harmful at the cellular, tissue, and organism levels.4-6 However, only a handful of investigations have focused on the fate of plastic
particles in mammals.

Plastics are highly tunable,
inexpensive, lightweight, corrosionresistant, and durable. As a result,
they have become the dominant
material for a wide variety
of commercial and industrial
applications.
When reading the alarming stories about plastic pollution, I started thinking if I – as a radiochemist – could
help answer some of the questions surrounding the biology of plastic exposure, especially their effect in mammalian systems. The earliest attempts at elucidating the
in vivo behavior of microplastics have relied upon fluorophore-labeled particles. Yet this approach has several
critical drawbacks, including the poor tissue penetration
of fluorescence, the lack of a quantifiable output, and
the perturbation of the surface of the particle with bulky
fluorophores. In contrast, the exquisite sensitivity of
positron emission tomography (PET) and single photon
emission computed tomography (SPECT) would enable
the quantitative evaluation of the in vivo fate of micro-
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and nanoplastics at very low, environmentally relevant
concentrations. Both PET and SPECT are non-invasive
and sensitive nuclear imaging modalities used in hospitals and in preclinical research to visualize and quantify the distribution of radiolabeled tracers in the living
organism. In pursuit of this work, my first goal was to
design a simple, robust, and stable method to radiolabel micro- and nanoplastic particles. I decided to focus
on polystyrene (PS) particles because they are commercially available in a wide range of sizes and with an
array of surface modifications. I turned to my expertise
in radiometal chemistry due to the high (often quantitative) radiolabeling yield accessible with these radionuclides as well as the easy availability of positron-emitting radiometals such as 89Zr and 64Cu. The longer
half-life of 89Zr (t1/2 ~ 3.3 d) seemed better match for the
in vivo tracking of plastics, so my first studies were conducted with 89Zr-labeled PS particles. Luckily, the stability of 89Zr-labeled PS particles in simulated gastric and
intestinal fluids was high, and I was able to continue to
first PET imaging studies in mice.7 The radiolabeled plastic particles travelled through the gastrointestinal tract,
and did not accumulate to any substantial degree in any
other organ systems (Fig. 1). The low activity concentrations of PS particles in all organs outside of the GI tract
demonstrate the inability of the radioplastics to leave
the gastrointestinal tract and reach the systemic circulation in any substantial quantities. However, in this study
the animals received one-time small dose of PS particles.
Further studies on chronic exposure and inhalation route
are required to confirm the bioaccumulation behavior of
plastics. I will also want to expand my research to other
plastic materials than PS (e.g. polyethylene and polypropylene) and to weathered jagged-shaped particles
instead of spherical particles. Recent reports have made
it clear that weathered particles with odd shapes are

more toxic than spherical particles in in vitro studies. In
fact, I have already started to produce these weathered
particles from polyethylene terephthalate water bottles.
Currently, I have confirmed the formation of micro-sized
particles and will continue to optimize the production of
nano-sized particles in large quantities for future experiments. The generation of particles that truly represent
the plastic pollution we are exposed to is at the core of
my research and sets it apart from most other endeavors to date. I am hopeful that in the future I will steer
my own research group focused on the application of
nuclear medicine tools to study environmental problems.
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Outi Keinänen, Mirkka Sarparanta

I am hopeful that in the
future I will steer my own
research group focused on
the application of nuclear
medicine tools to study
environmental problems.

The state-of-the art biomedical research
and imaging facilities at the Tri-Institute area of New York City encompassing the Weill Cornell School of Medicine,
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
and Rockefeller University are essential
for Outi Keinänen’s research work. The
Department of Chemistry at the University of Helsinki in turn has great facilities for the safe handling of radioactive
iodine which will be used in future work.
(photo credit: Samantha Delaney)
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The ALD Center of Excellence
agreement significantly expands
our nearly two-decade long and
successful collaboration with
University of Helsinki.

HELSINKIALD AND ASM INTERNATIONAL N.V.

EXPAND COLLABORATION
ON ATOMIC LAYER DEPOSITION WITH ALD
CENTER OF EXCELLENCE

D

epartment of Chemistry at the University of Helsinki and ASM International N.V. (“ASM”) have
signed an agreement for forming and funding of
the ALD Center of Excellence (ALD CoE). Dutch-based
ASM is a leading supplier of semiconductor manufacturing equipment.
The new five-year agreement entails a significant
expansion of the collaboration that already began in
2004 and now gets extended to the impressive length
of 23 years. ASM will more than double the funding
provided to the University as part of this agreement.
The accelerator laboratory of Department of Physics
receives part of the funding. ASM also plans to expand
the team at its subsidiary ASM Microchemistry Oy at the
Kumpula campus.
ASM Microchemistry has been pioneering ALD
(Atomic Layer Deposition) technology since its founding in 1987 and has been co-located since 2004 in the
Chemicum building. In chemistry department ALD
research started in 1990 upon appointment of Markku
Leskelä as a professor of inorganic chemistry. Today
the HelsinkiALD group is one of the world's best known
research groups in the field of ALD chemistry. The ALD
CoE will focus on ALD and other atomic layer processes
and thin film materials that are necessary for future
microelectronics. ALD is an advanced technology for
depositing thin film materials in highly controlled manner for integrated circuits and other applications. Semiconductors in all today’s mobile phones and computers
contain materials made by ALD. One recognition of the
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importance of the ALD technology was the Millennium
Technology Prize that was awarded in 2018 to Dr. Tuomo
Suntola, the Finnish inventor of ALD.
Benjamin Loh, CEO of ASM International, commented:
– The ALD Center of Excellence agreement significantly expands our nearly two-decade long and successful collaboration with University of Helsinki. We are
very excited about this partnership aimed for breakthroughs around ALD that will enable future semiconductor technologies.
– The newly formed ALD CoE will further build out
the strength of Europe in ALD technology as an essential part of the European semiconductor infrastructure,
so helping to realize the strategic objectives of the European Chips Act, he continued.
– Collaboration with ASM, which is exceptional in
terms of both length and volume, is highly valuable
for the University of Helsinki, stated vice-rector Paula
Eerola, who at the day of the agreement announcement
was appointed as the new President of the Academy of
Finland.
Professor Mikko Ritala and associate professor Matti
Putkonen who head the HelsinkiALD research group at
the University added:
– We greatly appreciate ASM for the long-term commitment and collaboration. Our research area is clearly
exceptionally fruitful and rewarding for academia-industry collaboration. The research questions we are

In front ASM International CEO Benjamin Loh and vice rector Paula Eerola. Behind from left emeritus prof. Markku Leskelä, CTO
and Corporate VP R&D Ivo Raaijmakers, VP of Technology & Corporate R&D Vamsi Paruchuri, prof. Mikko Ritala, CEO of ASM
Microchemistry Kees van der Jeugd, dean Kai Nordlund and assistant prof. Matti Putkonen. (Image: Jani Närhi)

addressing are fundamental by their nature, yet our
results may find immediate use in the future semiconductor devices. Therefore division between basic and
applied research is meaningless.
A critical element behind the successful collaboration
is the mutual understanding and respect of each party’s
interests, in particular intellectual property protection
for ASM and open science for the university.
– When new innovations are made, these are first patented, after which we are free to publish all the results
without any undue delay, said Ritala.
In 2020 ALD center Finland research infrastructure,
formed by HelsinkiALD in chemistry department and
accelerator and x-ray physics laboratories in physics
department, was selected by Academy of Finland to the
national research infrastructure roadmap. ALD center
Finland serves as a national platform for research and
education in atomic layer level processing techniques.
The center also supports other fields of research requiring state-of-the-art techniques for thin film deposition,
characterisation and surface chemistry, catalysis in particular.
ALD research has also a strong educational dimension.
– It is a pleasure seeing how wanted chemists graduating from us are in the industry and elsewhere. To make

It is a pleasure seeing how
wanted chemists graduating
from us are in the industry and
elsewhere

the training even more attractive, a unique Master´s programme in ALD has been launched. The students will
be majoring from Inorganic materials chemistry study
track of Master’s Programme in Materials Research, and
their courses are directed so that they cover all important aspects of ALD, including precursors, thin film deposition and characterization as well as potential applications, explains Matti Putkonen, who was appointed in
2019 as an associate professor in atomic layer deposition and etching, seemingly the first one of its kind in
the world. – Our education and hands on training create an exceptionally good starting point for our graduates to become part of the rapidly increasing global ALD
community.
Mikko Ritala

Alkuperäisartikkeli: https://www.helsinki.fi/en/news/mathematics-and-science/university-helsinki-and-asm-international-nv-expand-collaboration-atomic-layer-deposition-ald-center-excellence
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AI
TUTKIMUS

UUSI TUTKIMUKSEN
HUIPPUYKSIKKÖ VILMA
VIRTUAALINEN LABORATORIO ILMAKEHÄN
MOLEKYYLITASON REAKTIOILLE JA
FAASIMUUTOKSILLE
Ilmastonmuutos ja ilmansaasteet ovat aikamme suurimmat ympäristöongelmat. Molemmat ovat seurausta
päästöistä, joita ilmakehään päätyy ihmisen toiminnan
seurauksena. Näiden ongelmien keskiössä on toistaiseksi huonosti ymmärretty kaasujen ja höyryjen muuntuminen nestemäiseksi ja kiinteäksi aineeksi (aerosoliksi)
radikaalireaktioissa ja molekyyliklusterien muodostumisessa. Ilmakehän olosuhteissa näihin aerosolien muodostumisprosesseihin osallistuu valtava määrä pääasiassa
orgaanisia yhdisteitä, joista monien mallintaminen ja
mittaaminen yksittäinkin on hyvin vaativaa ja vaikeaa.
Myös jodia sisältävillä yhdisteillä on osansa aerosolihiukkasten muodostumisprosesseissa. Huippuyksikön tutkimuksessa keskeisenä haasteena onkin sekä lyhytikäisten tai epästabiilien molekyylien ja molekyyliklusterien
mittaaminen, että kaasumaisten lähtöaineiden (prekursorien) ja hiukkasia muodostavien molekyylien valtava
kemiallinen monimutkaisuus. Lokakuussa 2021 Suomen
Akatemia valitsi uudet tutkimuksen huippuyksiköt (11
kpl), mukaan lukien VILMAn, jossa on mukana kolme
kemian osaston tutkimusryhmää.
Yhdistämme VILMAssa kemiaa ja fysiikkaa sekä ilmakehä- ja tietojenkäsittelytieteen menetelmiä rakentaaksemme virtuaalisen laboratorion ilmakehän aerosolien muodostumiselle. Virtuaalinen laboratorio yhdistää
kymmeniä eri mittalaitteita, data-analyysityökaluja ja
eri tasoisia malleja itseään korjaavaksi ja vuorovaikutteiseksi työkalupakiksi. Tekoälyyn perustuva lähestymistapamme mahdollistaa ilmakehän hapetusreaktioiden
ja noen muodostumisen mallintamisen, jolloin voimme
ennustaa tiivistymiskykyisimpien yhdisteiden muodos-
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tumista erilaisissa ilmakehän olosuhteissa. Kehitämme
laskennallisesti kevyitä menetelmiä ilmakehän monikomponenttisten molekyyliklusterien stabiilisuuden mallintamiseksi sekä massaspektrometreihin perustuvia kokeellisia menetelmiä molekyyliklusterien havaitsemiseksi.
Erityisesti mittausepävarmuuksien pienentäminen halkaisijaltaan 1–50 nm kokoisille klustereille on haastavaa,
mutta sitäkin tärkeämpää.

Yhdistämme VILMAssa kemiaa
ja fysiikkaa sekä ilmakehä- ja
tietojenkäsittelytieteen menetelmiä
rakentaaksemme virtuaalisen
laboratorion ilmakehän aerosolien
muodostumiselle.
Uudet mallimme, joiden ennustuskyky vahvistetaan
kehittämillämme koejärjestelyillä, mahdollistavat pääasiassa orgaanisista aineista koostuvien nanometrien
kokoluokan klusterien muodostumis- ja kasvunopeuksien ja niiden virherajojen ennustamisen erilaisissa ilmakehän olosuhteissa. Tällainen malli on edellytys esiteollisen ajan (aika ennen 1850-lukua) ilmakehän tarkalle
rekonstruktiolle, jota puolestaan vaaditaan luotettaviin
ilmanlaadun ja ilmaston ennusteisiin. Uusilla data-analyysimenetelmillä voimme saada myös aiemmasta mittausdatasta louhittua lisää tietoa ilmakehän aerosoleista
ja ehkä kemiastakin. Suomi on ilmakehätutkimuksen joh-

kemiauutiset keminyheter chemistrynews 29

tavia maita maailmassa ja korkeatasoista mittausdataa
on olemassa valtavasti esimerkiksi Helsingin yliopiston
Hyytiälän metsäasemalta ja Värriön tutkimusasemalta.
Yleisemmällä tasolla VILMAssa kehittämämme menetelmät viitoittavat tietä kombinatoristen ongelmien ratkaisulle muissakin tutkimuskohteissa, joissa kemiallisia
komponentteja on valtava määrä, esimeriksi biologisissa systeemeissä tai energian tuotannossa. Kemian
osastolta VILMAssa ovat mukana prof. Theo Kurtén,
prof. Matti Rissanen, ja vanhempi yliopistotutkija Arkke
Eskola.

Suomi on ilmakehätutkimuksen
johtavia maita maailmassa ja
korkeatasoista mittausdataa on
olemassa valtavasti.
Kemian ja kemistin näkökulmasta aerosolihiukkasten
muodostuminen ilmakehässä ihmisen toiminnasta ja
kasvillisuudesta vapautuvista orgaanisista yhdisteistä
sekä näiden yhteisvaikutuksesta auringon valon kanssa
on hyvin kiinnostava mutta myös vaativa tutkimuskohde. Tutkimuksessa kokeellinen ja laskennallis-teoreettinen lähestymistapa ovat hyvin läheisessä vuorovaikutuksessa keskenään ja tukevat toisiaan. Esimerkiksi
mitattaessa radikaalireaktioiden kinetiikkaa laboratoriossa saadaan usein tärkeää tietoa tutkittavasta reaktiosta, reaktion nopeudesta ja/tai lopputuotteista.
Kuitenkin usein jotain tärkeää jää puuttumaan.
Kineettisissä mittauksissa ei välttämättä saavuteta haluttua lämpötila- ja painealuetta, tai mahdollisesti muodostuneita tuotteita ei havaita, tai havaitaan
useampikin tuotesignaali, mutta esimerkiksi VILMAssa
paljon käytettävien massaspektrometrien signaalista
ei pystytä määrittämään tuotteiden isomeeristä koostumusta ja/tai saantoa, koska tuotteen tai tuotteiden
ionisaatiohyötysuhdetta ei tiedetä. Näissä ongelmissa
laskut auttavat paljon. Reaktionopeusteorioihin perustuva master-yhtälömallinnus antaa hyviä ja luotettavia
tuloksia, kunhan laskut kalibroidaan kokeellisiin tuloksiin
jollakin lämpötila- ja painealueella. Vastaavasti kvanttikemialliset laskut tuotteiden ionisaatiohyötysuhteista
auttavat havaittujen tuotesignaalien karakterisoinnissa
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ja saantojen määrittämisessä. Aerosolihiukkasten muodostumisessa, ja siten VILMAssa, erittäin tärkeää osaa
näyttelee orgaanisten yhdisteiden hapettumisessa
muodostuvien paljon happea sisältävien ja hyvin monimutkaisten yhdisteiden höyrynpaineet. Hapettuneiden, usein hyvinkin monimutkaisten yhdisteiden höyrynpaineilla on ratkaiseva merkitys aerosolihiukkasten
muodostumisessa ja varsinkin pienten aerosolihiukkasten kasvamisessa. VILMAssa keskeinen kvanttikemian,
koneoppimisen ja tekoälyn soveltamisalue on juuri erittäin monimutkaisten, monta happiatomia sisältävien
hapettuneiden yhdisteiden höyrynpaineiden arviointi
ja määrittäminen erittäin suurelle joukolle potentiaalisia yhdisteitä.
VILMAn 10 partneria erikoisaloineen ovat: Hanna
Vehkamäki (johtaja, laskennallinen aerosolifysiikka,
Helsingin yliopisto), Theo Kurtén (varajohtaja, laskennallinen ilmakemia, Helsingin yliopisto), Arkke Eskola
(kokeellinen reaktiokinetiikka, Helsingin yliopisto), Juha
Kangasluoma (kokeellinen ilmakehätiede, Helsingin yliopisto), Kari Lehtinen (aerosolidynamiikka ja käänteismallinnus, Itä-Suomen yliopisto), Kai Puolamäki (tekoäly, Helsingin yliopisto), Patrick Rinke (koneoppiminen
materiaalitieteessä, Aalto), Matti Rissanen (vapaiden
radikaalinen hapettumiskemia, Tampereen yliopisto &
Helsingin yliopisto), Siegfried Schobesberger (kemiallinen ionisaatio -massaspektrometria, Itä-Suomen yliopisto) Mikko Sipilä (massaspektrometrian laitekehitys,
Helsingin yliopisto)
Huippuyksikköohjelma on Suomen Akatemian rahoitusinstrumentti ja siinä valitut huippuyksiköt kuuluvat
oman tieteenalansa kansainväliseen kärkeen. Huippuyksiköiden valinta tehdään kansainvälisten arviointien
ja tutkimuspoliittisten näkökohtien perusteella kahdeksaksi vuodeksi (katso https://www.aka.fi). Huippuyksiköitä rahoittavat Suomen Akatemia, yliopistot ja tutkimuslaitokset. VILMAn tapauksessa budjetti on noin 8
miljoonaa euroa kahdeksalle vuodelle, josta Suomen
Akatemia maksaa 70 % ja osallistuvat yliopistot 30 %.
Yliopistot tarjoavat lisäksi huippuyksiköille tavanomaisen omarahoitusosuuden ylittävää tukea omien käytäntöjensä mukaisesti. Helsingin yliopiston VILMA – tutkimusryhmien suora lisätuki koko huippuyksikön ajalle on
runsaat 2 miljoonaa euroa.
Arkke Eskola, Theo Kurtén ja Matti Rissanen

VERIFIN as a research institute
contributes strongly to the scientific
quality and societal impact of the
Chemistry Department.

THE FINNISH INSTITUTE FOR VERIFICATION
OF THE CHEMICAL WEAPONS CONVENTION

VERIFIN

F

or some people, VERIFIN seems to be an oddity –
slightly intimidating but still interesting. Older folks
still remember the “CW project” tucked away in
the old Chemistry building in Vuorikatu, where walking
along the corridor leading to the laboratories was considered a dare. VERIFIN, established in 1994, was indeed
preceded by the Finnish Research Project on the Verification of Chemical Disarmament (“The CW-project”)
founded in 1973 and has supported chemical disarmament for decades by focusing strongly on analytical
chemistry to develop tools for verification of the Chemical Weapons Convention (CWC).
VERIFIN’s activities are built around four cornerstones that support the mission of the Organization
of the Chemical Weapons Convention (OPCW). VERIFIN acts as the National Authority for the purpose of
cooperation with the OPCW and the other States Par-

ties to the Convention under the guidance of the Ministry for Foreign Affairs. VERIFIN performs scientific
research in its own scope, guides students performing
pre- and post-graduate studies, and develops analytical methods for the verification of chemicals related to
the CWC. In addition to the research activities, VERIFIN
dedicates significant effort on training of chemists and
other experts from developing countries, thus supporting the Finnish Government and its goal for the universal
adherence of chemical disarmament. Since 1990, VERIFIN has trained over 1700 individuals from 140 countries.
In 1998, VERIFIN received its status as a designated laboratory of the OPCW among the first laboratories within
the international network and currently has designation
to assist the OPCW in analysis of both environmental
and biomedical samples. The designation criteria include
requirement for an accredited quality assurance system
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RESEARCH

VERIFIN’s international
visibility and expertize is well
demonstrated by the contribution
towards the “Blue Books”.

(by FINAS according to standard ISO/IEC 17025:2017,
TO73) and successful performance in the official annual
interlaboratory proficiency tests organized by the
OPCW.
VERIFIN actively participates in collaboration
between authorities and assists the police and emergency services when necessary. VERIFIN is a part of the
national CBRNE strategy published by the Ministry of
the Interior, which aims to prevent the misuse of chemical substances (C), biological pathogens (B), radioactive material (R), nuclear weapons (N), and explosives
(E). VERIFIN serves as the expert institute in the Centre
of Expertise on Chemical Threats, a joint force focusing
on chemical threat preparedness and mitigation. VERIFIN has also been involved in developing the EU CBRN
Action Plan and has worked with the Finnish Defence
Forces in development of CW related analysis strategy
in the field.
Director Paula Vanninen leads VERIFIN with the assistance of research director Hanna Hakulinen. VERIFIN’s
staff (currently ca. 20 persons) consists of researchers,
laboratory analysts, and students at different career levels. The whole staff participates in VERIFIN’s activities
as a team, whether it is training, proficiency test activities, industry inspections, or research. Good communication and team spirit play a key role in workplace wellness, and students involved in scientifically stimulating
projects are nurtured in an environment where professional growth and individualized level of instruction are
combined.
VERIFIN as a research institute contributes strongly
to the scientific quality and societal impact of the Chemistry Department. VERIFIN currently participates in several research projects funded by the European Union
and the Academy of Finland. The GIDPROvis project
(www.gidprovis.eu), coordinated by VERIFIN, is a consortium research project where radically new technologies are being developed to provide separation, iden-
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tification, and visualization of airborne vapors in our
surroundings. This interdisciplinary project also investigates human responses to massive access of chemical information. These technologies are envisioned to
have benefits in multiple sectors of industry and society
when brought to engineering maturity in years to come.
The EuroBioTox project (www.eurobiotox.eu) focuses on
the development and validation of quantitative methods
for different biotoxins and comprehensive trainings to
increase European preparedness. The WARTOX project,
funded by the Academy of Finland, builds on the previous research projects on sea dumped chemical munitions in the Baltic Sea, such as CHEMSEA (www.underwatermunitions.org/chemsea), and DAIMON & DAIMON2
(www.daimonproject.com). In WARTOX, biotransformation products of sea dumped chemical warfare agents
and their toxicity as well as bioaccumulation and potential sub lethal effects are being studied in close collaboration with the Finnish Environment Institute (SYKE).
Results will be communicated to the academic community, officials, and decision makers to highlight the significance of this international conundrum.
VERIFIN’s international visibility and expertize is well
demonstrated by the contribution towards the “Blue
Books”, which are Recommended Operating Procedures
(ROPs) for analysis in the verification of chemical disarmament. VERIFIN has recently initiated preparations for
the 2023 edition, a year that also marks VERIFIN’s 50th
anniversary. VERIFIN’s efforts and international collaboration in advancing attribution analysis in the framework of Chemical Forensics will have its mark in the
upcoming volume. Furthermore, the inclusion of new
or updated methods for analyzing the newly scheduled
chemicals, such as the infamous Novichoks, will be of
utmost importance to the whole CWC community in its
path towards the world free of chemical weapons.
Hanna Hakulinen

TUTKIMUS

KEMIAN TIEDEKASVATUS:

KEMINFORMATIIKAN
TUTKIMUKSEN ONTOLOGINEN
ASEMOINTI

T

ämä artikkeli on jatkoa edellisessä Kemiauutisissa
julkaistulle artikkelille (Pernaa & Aksela, 2021),
jossa esittelimme keminformatiikan kemian ja sen
tiedekasvatuksen tutkimusalana, ja esittelimme tutkimusryhmämme aikaisempaa tutkimusta aiheen parissa.
Olemme työskennelleet keminformatiikan tutkimuksen
parissa ohjelmistokehityksessä (Pernaa, 2015; Pernaa &
Aksela, 2011), mutta emme vielä silloin tienneet keminformatiikan olemassaolosta. Viime vuosina ryhmämme
ymmärrys keminformatiikasta on kasvanut, ja osaamme
entistä paremmin muotoilla keminformatiikkaan pohjautuvia tutkimuskysymyksiä kemian tiedekasvatuksessa. Tästä yhtenä esimerkkinä on alkuvuodesta 2022
julkaistu tutkimusartikkeli kansainvälisessä Journal of
Chemical Education -lehdessä (Pernaa, 2022). Selvästi
keminformatiikan tutkimus tiedekasvatuksessa vaatii
vielä paljon metatyötä ja yhteistyötä kemian tutkijoiden
kanssa. Päämääränämme on vahvistaa tutkimusperustaisesti keminformatiikan osaamista sekä kansallista ja
kansainvälistä tutkimusyhteistyötä kemian ja sen tiedekasvatuksen asiantuntijoiden kanssa. Tässä artikkelissa
määrittelemme keminformatiikan tutkimuksen ontologisen aseman kemian tiedekasvatuksen osana.

Ontologia on tieteenfilosofinen
termi, jolla viitataan olemassaolon
kysymysten tutkimiseen.
Kemian tiedekasvatuksen tutkimuksen päämäärä
Kemian tiedekasvatuksen (engl. chemistry education)
tutkimusta on tehty maailmalla muutamia vuosikymmeniä (Gabel, 1999; Gilbert ym., 2003). Tutkimusalana se
on kehittynyt ja vahvistunut vuosien varrella. Keminformatiikka on muun muassa uusi avaus tutkimusaiheena,
ja siksi käsittelemme sitä tarkemmin tässä artikkelissa.
Suomessa kemian tiedekasvatusta on edistetty

eri tavoin noin 30 vuotta. Suomalaisia asiantuntijoita on osallistunut muun muassa ensimmäiseen alan
ECRICE-tutkimuskonferenssiin vuonna 1992 Ranskassa.
Professori Aksela on ollut myös alan kutsupuhujana
em. konferenssissa. Kemian tiedekasvatusta on tutkittu kemian osastolla 20 vuotta vuodesta 2001 alkaen.
Kymmeniä tieteellisiä julkaisuja on julkaistu yhteistyössä
kansallisten ja kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Viimeksi yhteistyötä on tehty muun muassa chileläisten
kemian tutkijoiden kanssa (Cáceres-Jensen ym., 2021;
Rodriguez-Becerra ym., 2020). SECO-tutkimusryhmästä on valmistunut tähän mennessä 15 väitöskirjaa,
uusin keväällä 2022. Kemia tieteenä, moderni teknologia ja kestävyys ovat olleet muun muassa kiinnostuksen
kohteitamme vuosien varrella.
Kemian tiedekasvatuksen päämääränä on kemian
tiedeosaamisen vahvistaminen tutkimusperustaisesti.
Yksi hyvä luokittelu kemian tiedekasvatuksen tutkimuksen päämäärästä ja merkityksestä on Taberin (2017) julkaisu. Siinä tutkimusfokus voidaan jakaa kolmeen luokkaan:
• sisäinen (engl. inherent) fokus: Kemian tiedekasvatusta tutkitaan tieteen sisäisistä kysymyksistä lähtien, kuten esimerkiksi kemian oppiminen kemiallisia ilmiöitä mallintamalla ja visualisoimalla.
• upotettu (engl. embedded) fokus: Kemian tiedekasvatusta tutkitaan jonkin muun tieteenalan kontekstissa, kuten esimerkiksi kemian oppimisen tukeminen ongelmalähtöisellä oppimisella.
• rinnakkainen (engl. collateral) fokus: Jonkin muun
tieteenalan tutkimusta, joka mahdollistaa työskentelyn kemian tiedekasvatuksen kontekstissa. Rinnakkaista tutkimusta olisi esimerkiksi erilaisten oppijoiden oppimishaasteiden kartoitus, joka toteutetaan
laboratorioympäristössä.
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Kuva 1. Kemian tiedekasvatuksen tutkimuksen yksi luokittelutapa (Taber, 2017).

Luokittelu osoittaa kemian tiedekasvatuksen tutkimuksen monimuotoisuuden. Alalle mahtuu tutkijoita,
jotka rakentavat tutkimusongelmia enemmän kasvatustieteisiin nojaten sekä tutkijoita, jotka lähestyvät
tutkittavia ilmiöitä kemian tieteenalan sisäisten kysymysten kautta (ks. kuva 1). Me Kemian opettajankoulutusyksikössä kuulumme tähän jälkimmäiseen ryhmään
– olemme koulutukseltamme kemistejä, ja sijoituspaikkamme on kemian osasto matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Kemian tiedeosaamisen
edistäminen on kemian tiedekasvatuksen tutkimuksessamme päämääränä. Pyrimme löytämään erilaisia tapoja
saada kemia kiinnostavasti eri kohderyhmille sopivaksi.
Teemme yhteistyötä muiden luonnontieteiden kanssa
monitieteisissä kysymyksissä (esim. kestävyys, keminformatiikka), ja LUMA-yhteistyössä. LUMA-tiedeluokka,
Kemianluokka Gadolin on yksikön tutkimus- ja kehittämislaboratorio.
Keminformatiikan opetuksen tutkimuksen päämäärä
Kemininformatiikka tarjoaa mahdollisuuden kehittää
kemian tiedekasvatusta erityisesti sisäisellä fokuksella
(Taber, 2017). Siinä kemian tiedonalan sisäinen lähestyminen on keminformatiikan opetuksen tutkimukselle
luonnollista, sillä sen perimmäinen tarkoitus aina ratkaista kemialliseen informaatioon liittyviä kysymyksiä.
Poikkitieteellistä yhteistyötä siinä voidaan tehdä esimer-
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Keminformatiikan perimmäinen
tarkoitus aina ratkaista kemialliseen
informaatioon liittyviä kysymyksiä.

kiksi tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan sekä tilastotieteen kanssa.
Tietokoneavusteiset molekyylimallit ovat yksi konkreettinen keminformatiikan sovellus, joka on levinnyt
laajalle kemian opetuksen jokaiselle opetusasteelle.
Tästä meidän tutkimusryhmällämme on yli 20 vuoden
tutkimuskokemus (Aksela & Lahtela-Kakkonen, 2001).
Olemme tarkastelleet kemian tiedekasvatusta mallien ja
molekyylimallintamisen avulla (Aksela & Lundell, 2008),
ja nykyisin myös mallien tuottamista keminformatiikan
työkaluja hyödyntäen (Pernaa, 2022). Pääfokus siinä oli
poikkitieteellinen LUMA-opetus (engl. STEM) keminformatiikan kontekstissa (ks. kuva 2).
Tervetuloa mukaan yhteistyöhön
Kemian tiedekasvatuksen tutkimuksen kehittyminen
keminformatiikan osalta vaatii sisäisen tutkimusfokuksen (Taber, 2017) vahvistamista kemian tieteen näkökulmasta. Pidämme erittäin tärkeänä yhteistyötä kemian

Kuva 2. Poikkitieteellinen keminformatiikan tutkimus (Pernaa, 2022).

Kemian alan sisäisten näkökulmien
vahvistaminen edellyttää yhteistyötä
kemian tutkimusryhmien kanssa.

tutkimusryhmien kanssa, ja pyydämme aiheesta kiinnostuneita tulemaan mukaan tutkimusyhteistyöhön.
Yhteistyöstä meillä on kokemusta sekä kansainvälisellä
(esim. Rodriguez-Becerra ym., 2020) että kansallisella
tasolla lukuisten opinnäytetöiden kautta (esim. Kämppi,
2020). Yhteistyötyöskentely vaikuttaa uuden tutkimusalan kehittymiseen. Yhdessä olemme enemmän!
Johannes Pernaa
Yliopistonlehtori, kemian tiedekasvatuksen dosentti
Maija Aksela
Luonnontieteellisen tiedekasvatuksen professori
Kemian opettajakoulutusyksikön ja tutkimusryhmän
johtaja

Kemian opettajankoulutusyksikkö:
https://blogs.helsinki.fi/kem-ope
SECO-tutkimusryhmä: helsinki.fi/seco
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STUDYING

FROM US BACHELOR’S TO
HELSINKI MASTER’S
Silja Känsäkoski and Cristina Youngren, two fresh students in
the Master’s Programme in Chemistry and Molecular Sciences,
have the common history of taking the bachelor’s degree in the
USA, although in quite different environments and with different
backgrounds. However, both found personal reasons to choose
a Finnish university for Master’s. Let’s ask how they feel about
their studies at Helsinki after the first semester.
What’s your education history before
coming to Helsinki?

2021, I earned my bachelor’s degree in
chemistry with a minor in Finnish.

Cristina: I received a two-year associate’s degree in chemistry from Minneapolis College (formerly Minneapolis Community and Technical College) in 2012.
While working full-time as a laboratory
technician in the chemistry department
at the University of Minnesota, I studied
chemistry and Finnish part-time. In May

Silja: Throughout my life I have travelled
between the US and Finland, so I have
studied quite a bit in both countries.
Most recently I completed my Bachelor
of Science in chemistry at Arizona State
University. Before then I went to high
school and completed most of my basic
education in Oulu, Finland.
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What made you choose Helsinki
University and the CHEMS Master’s
Programme?
Cristina: After reviewing the faculty, their
research and the range of courses available in analytical chemistry at the University of Helsinki, it was clear that it was
my top choice for graduate school. I was
especially intrigued by the work being
done by the VERIFIN Institute in conjunc-

Cristina Youngren on the left and Silja Känsäkoski on the right.

tion with EuroBioTox and its strong positive humanitarian impact. The opportunity to experience life in Finland for an
extended period of time while improving my Finnish language skills also made
attending a Finnish university quite
appealing to me. I have Finnish ancestry on my mother’s side so being able to
learn more about my family history has
been wonderful.
Silja: I knew that after completing my
bachelor’s degree I would move back to
Finland because my family is here, and I
also knew that I wished to continue my
chemistry studies. Then it was only a
matter of finding a suitable program. I
investigated all of the chemistry master’s
programs here in Finland and also some
in Tartu. After researching the options,
it became clear that the University of
Helsinki was the place I wanted to continue my studies. One of the main reasons behind this choice was the variety
and options that the CHEMS master program provides. Most other universities
focus on one area, but this program provides opportunities in numerous fields of
chemistry.
Are you satisfied with your decision,
how does it feel after the first
semester?
Cristina: I am satisfied as a student at
UH. While some of the classes have been
challenging, the knowledge of the faculty and their willingness to engage have
made it a pleasure to learn from them. I
am on track to complete my degree in
two years as planned. My education has
been enhanced through an internship as
well, in which I have been able to apply
many of the lessons from my courses in a
practical manner and deepen my experience with analytical instrumentation.
Silja: So far I have been very satisfied
with my decision to study here. The only
downside is that we haven’t been able to
study much in person due to COVID so
there hasn’t been as much of a chance to
meet our fellow students.

The student life is probably different
compared to that in US? Did you face
many surprises thus far?
Cristina: The pandemic has made it more
difficult to fully participate in student life,
both here and in my undergraduate program. Being a non-traditional student
also means that my experiences are different than a student in the same age
range as their peers. That said, the tutors
who work with us international students
have been excellent. They really go
out of their way to make sure we know
about opportunities for events and activities at the university and HYK. Through
the tutors, the international chemistry
students were also able to form a network in which to socialize and that has
been fun to participate in. One difference between Finnish and American
academic culture is that it seems Finnish students are more independent. The
overall stress level is also lower, which is
not to say the classes are easy! Not having the large financial burden of paying
for higher education is quite a benefit for
a Finnish student.
Finland certainly has some unique
aspects of student life such as the student overalls and patches. Going to my
first fuksisitsit was an experience not to
be soon forgotten and marching in the
student torchlight parade for Finnish
independence day was chilly but special.
Back in Minnesota I participated in many
Finnish traditional cultural activities so
my learning curve was not as steep as
some when it comes to those aspects of
life. Despite this, there are new things to
learn, new art exhibits to see and new
neighborhoods to explore every day. I
feel very fortunate to have the opportunity to experience Helsinki from this perspective.
Silja, I may guess that for you it was a
greater cultural jump earlier, when you
enrolled the B.Sc. studies in Arizona?
Maybe you’d like to comment briefly
on that also?
As mentioned, I went to high school in
Oulu. While I was there, I got recruited

by a swim coach to swim on the ASU
team. As there are no university sports
in Finland, I decided to take this chance
to continue my swimming career. I had
lived in the US when I was younger (I
was born there) and being bilingual
meant that going to Arizona to do my
bachelor’s degree wasn’t too intimidating. ASU is a very big university, with a
lot of different programs, so they also
offered chemistry, which I ended up
majoring in.
One of the main differences that I personally noticed was how much more
relaxed student life is here than in the
US. We can choose how to complete our
courses and there is a lot of freedom
(also possibilities to retake the exam). In
the states I felt like I was always rushed
to finish my coursework and there was
only one chance to take an exam, so it
added to my stress. Now I feel like I can
focus on learning without any added
stress.
And the final question: How would you
advertise this Master’s Programme for
a prospective applicant?
Cristina: From my experience on the
analysis and separations path, it offers
a solid base for advanced instrumental
theory with many opportunities for practical applied research. The skills taught
are highly applicable both to industrial
employment and further academic pursuits.
Silja: I would say that the large selection
of courses that this program offers is one
of the main points I would use to advertise. There is a little bit of something
for everyone. Especially for those people who aren’t sure what area to focus
on, there is the possibility to still figure
out what topics interest them. Another
really amazing thing I would mention is
how easy it is to approach the professors
here, before I even started studying here,
I felt like I had contact with professors
here which is something I haven’t experienced elsewhere.
Mikko Oivanen
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OPISKELU

Tähän asti ohjelma on ollut
juuri sitä mitä odotinkin:
mielenkiintoisia kursseja,
uudenlaisia kokemuksia ja
haasteita.

MAISTERIKSI KOLMESSA
YLIOPISTOSSA
KANSAINVÄLISYYSKOKEMUS RANSKASTA

Hei! Minä olen Heini Sundström. Opiskelen Advanced Spectroscopy in Chemistry maisteriohjelmassa, joka on viiden eurooppalaisen yliopiston yhteistyössä järjestettävä koulutusohjelma.
Helsingin yliopiston lisäksi mukana on yliopistot
Ranskasta, Italiasta, Saksasta ja Puolasta. Käytännössä homma toimii niin, että ohjelmaan valitut
opiskelijat aloittavat yhdessä ensimmäisen lukukauden Ranskassa Lillen yliopistossa ja seuraavana keväänä hajaantuvat eri yliopistoihin omien
valintojensa perusteella. Ideana on, että jokainen
opiskelija on vähintään kahdessa eri yliopistossa
kahden vuoden maisteriopintojen aikana. Minä
olen juuri suorittanut syyslukukauden Lillessä ja
nyt helmikuun lopulla aloitan kevätlukukauden
Italiassa Bolognan yliopistossa. Toisen opiskeluvuoteni aion viettää Puolassa Krakovassa, missä
myös teen tutkimusharjoittelun ja kirjoitan gradun.
Syyslukukausi ei ollut helppo. Opiskelu oli
aivan erilaista verrattuna siihen mihin totuin
Helsingin yliopistossa. Luentoja oli joka päivä
aamusta iltapäivään, joskus jopa aamuyhdeksästä iltakuuteen. Itsenäistä työtä oli varsin vähän, kun laskuharjoituksetkin ratkottiin
yhdessä luennoilla. Laboratoriotöitä sisältyi
lähes joka kurssiin ja niistä kirjoitettiin raportit pareittain tai ryhmätyönä. Jokaisen kurssin suoritukseen kuului 2–3 tenttiä ja vaatimustaso niiden läpäisemiseksi oli kova. Onneksi olin
saanut hyvän pohjan kemian kandiohjelmasta.
Pääosa aiheista oli minulle ennestään tuttuja,
kuten massaspektrometria, optinen spektrosko-
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pia ja NMR. Näihin aiheisiin perehdyttiin syvälle niin teoriaan kuin käytännön
asioihin. Lisäksi uppouduimme kvanttimekaniikkaan, johon minulla on epämääräinen viha-rakkaussuhde. Muutamia uusia aihealueita tuli vastaan, kuten
röntgensädediffraktio ja ryhmäteoria.
Näillä kursseilla jouduin tehdä selkeästi
enemmän töitä. Opinnoissa oli kuitenkin mielestäni huomioitu hyvin se, että
meistä jokaisella oli erilaiset taustat ja
lähtötiedot.
Meitä aloitti syksyllä 24 opiskelijaa
yhteensä 18 eri maasta ja en yhtään liioittele, kun sanon, että meitä on maapallon joka puolelta. Kuitenkin ystävystyminen on ollut helppoa, koska meistä
jokainen on kaukana kotoa ja yhdessä
olemme käyneet läpi samanlaisia kokemuksia niin uuteen arkeen totuttelemisessa kuin opintojen parissa puurtamisessa. Meistä on muodostunut tiivis
porukka ja tulemme varmasti pitämään
yhteyttä, vaikka jakaudumme nyt eri yliopistoihin. Lillessä asuimme kampuksella samassa asuntolassa, joten läheltä
löytyi aina apua opiskeluun tai seuraa
illanviettoon.

Lille oli hieno kaupunki asua ja sen
sijainti on kätevä. Vain tunnin junamatkan päässä ovat Pariisi ja Bryssel sekä
päiväreissu Luxemburgiin onnistui bussilla. Osa porukasta on matkustellu vielä
innokkaammin kuin minä. Minä taas olen
nauttinut siitä, miten helposti olen voinut
matkustaa Suomeen. Osa opiskelijoista,
varsinkin Aasiasta ja Etelä-Amerikasta
kotoisin olevat, aikovat mennä seuraavan
kerran kotiin vasta valmistuttuaan kesällä
2023. Minulla on kotona Suomessa avopuoliso ja kaksi kissaa, sekä minulle on
tärkeää tavata aika ajoin äitiäni ja parasta
ystävääni, joten olen tietysti tullut joka
lomalla kotiin.
Olen ollut aiemmin Saksassa työharjoittelussa ja sinne sopeutuminen oli varsin helppoa. Siihen verrattuna yllätyin,
miten vaikeaksi koin sopeutumisen Ranskaan. Nyt ymmärrän, että suomalaisilla ja
saksalaisilla on samanlainen täsmällinen ja
suoraviivainen tapa hoitaa asioita. Ranskassa asiat ovat toisin eli kaikkeen tuntuu
liittyvän ylimääräistä säätämistä. Esimerkiksi kurssien arvosana ei suinkaan perustunut pelkästään tentteihin ja raportteihin, vaan lisänä oli vielä “jury day” eli

päivä, jolloin kurssin opettajat kokoontuvat keskustelemaan jokaisen opiskelijan
suoriutumisesta ja määräävät sitten lopullisen arvosanan. Muitakin kummallisuuksia
tuli vastaan niin arjessa kuin opinnoissa,
mutta lopulta opin suhtautumaan näihin
turhautumisen sijaan huumorilla. Jännityksellä odotan, millaisia elämyksiä Italia
ja Puola minulle tarjoavat.
Tähän asti ohjelma on ollut juuri sitä
mitä odotinkin: mielenkiintoisia kursseja,
uudenlaisia kokemuksia ja haasteita. Selvää on, että tänne ei lähdetä vain matkustelemaan ja viettämään aikaa uusien
ystävien kanssa vaan keskiössä on kemian
opiskelu. Opinnot ovatkin ehdottomasti
tämän ohjelman suurin anti. Kun valittavana on opintoja viidestä eri yliopistosta
voi tehdä itselleen juuri sellaisen opintokokonaisuuden kuin haluaa. Tämä ei missään nimessä ole helppo reitti maisteriksi,
mutta se antaa hienot eväät akateemiselle
uralle ja varsinkin kansainväliseen verkostoitumiseen se on mitä oivallisin. Tällainen kokemus on elämän mullistavaa, enkä
vaihtaisi tätä mahdollisuutta mihinkään.
Heini Sundström
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OPISKELU

KEMIAN KANDIOPINTOJEN
LABORATORIOTYÖT

K

emia on pohjimmiltaan kokeellinen
tiede ja laboratoriossa tehtävä työ
on keskiössä niin kemian opinnoissa
kuin käytännön työelämässäkin. Tämä
vanha totuus pätee yhä, vaikka laskennallisen kemian menetelmät ovat kehittyneet valtavasti ja ne ovat nykyään tärkeä
työkalu monilla kemian osa-alueilla, tutkimuksesta tuotekehitykseen. Laboratoriotyöt muodostavatkin hyvin tärkeän osan
kemian kandivaiheen perus- ja aineopintoja. Molekyylimallinnuksen ja datatieteen edistysaskelista huolimatta kemistin
täytyy yhä osata rakentaa tislauslaitteisto
ja suorittaa happo-emästitraus. Kemian
kanditutkinnon 180 opintopisteestä 90
opintopistettä koostuu kemian perusja aineopinnoista. Näistä kolmasosa (30
op) on laboratoriotöitä, joissa opiskelijat tutustuvat kemian eri osa-alueisiin ja
hankkivat vahvat perustaidot kokeelliseen
työskentelyyn laboratoriossa. Oppilaslaboratoriossa suoritettavien laboratoriotöiden lisäksi opiskelijat tutustuvat varsinaiseen tutkimustyöhön kanditutkintoon
sisältyvässä tutkimusharjoittelussa (9 op).
Harjoittelun jälkeen kirjoitettava kanditutkielma liittyy yleensä kiinteästi harjoittelun aihepiiriin ja sisältöön.

Kemia on pohjimmiltaan
kokeellinen tiede ja
laboratoriossa tehtävä työ
on keskiössä niin kemian
opinnoissa kuin käytännön
työelämässäkin.
Kemian perustyöt (5 op)
Heti ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä Kemian perustöissä suoritetaan laaja
katsaus laboratoriotyöskentelyyn. Koska
kyseessä on opiskelijoiden ensimmäinen
laboratoriokurssi, se aloitetaan tiiviillä
luentopaketilla, jossa käsitellään laboratorion työturvallisuutta. Kokonaisuuteen
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kuuluu mm. työturvallisuuslakiin ja kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaan CLP-asetukseen tutustuminen. Näiden lisäksi perehdytään
kemikaalien vaaraominaisuuksiin ja vaarallisen jätteen lajitteluun sekä opetellaan
tärkeimmät ensiaputaidot laboratorio-onnettomuuksien varalta. Kun työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat hallinnassa, on
turvallista siirtyä varsinaisten laboratoriotöiden pariin.
Kurssin varsinainen laboratorio-osuus
koostuu yleisen/epäorgaanisen sekä
orgaanisen kemian laboratoriotöistä. Epäorgaanisen kemian, eli kavereiden kesken
EO:n, töissä syntetisoidaan ja analysoidaan kompleksiyhdiste, tutkitaan reaktionopeutta, määritetään titraamalla
niin happovakio kuin liukoisuustulo sekä
rakennellaan ja mittaillaan erilaisia galvaanisia kennoja. EO-osassa isossa roolissa
on tulosten raportointi, joka tapahtuu
täydentämällä valmista raporttipohjaa.
Töiden yhtenä tärkeänä tavoitteena on
selventää luentokursseilta tuttuja teoriakäsitteitä ja laskuja kokeellisten mittausten avulla. Luentokurssit Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino sekä
Liuoskemia kytkeytyvät tiiviisti tähän
osaan kurssia.
Perustöiden orgaanisessa osuudessa
tutustutaan orgaaniseen syntetiikkaan.
Jokainen synteesi koostuu varsinaisesta
synteesivaiheesta, tuotteen eristämisestä, puhdistamisesta ja analysoimisesta.
Tuotteesta riippuen näihin voi lukeutua
kuumentamista erilaisissa laitteistoissa,
uuttamista, tislausta tai uudelleenkiteyttämistä. Samalla opitaan perusteet infrapuna- eli IR-spektrien mittaamisesta
ja tulkitsemisesta. Tämä osuus yhdistyy
orgaanisen kemian teoriakursseihin erityisesti reaktiomekanismien kautta: opettajan johdolla piirrettyjen reaktiomekanismien avulla löydetään perustelut valituille
työmenetelmille ja käytetyille reaktio-olosuhteille. IR-spektrien tulkinta taas johdattelee kohti kurssia Yhdisteiden rakenteiden selvittäminen.

Kemian perustöissä tärkeimmät oppimistavoitteet liittyvät laboratorioturvallisuuteen sekä kemian kokeellisen luonteen
hahmottamiseen. Kurssilla opittavat työtavat ja -menetelmät ovat ahkerassa käytössä niin myöhemmillä laboratoriokursseilla kuin myös tutkimusta tehtäessä.

Kemian perustöissä
tärkeimmät
oppimistavoitteet liittyvät
laboratorioturvallisuuteen
sekä kemian kokeellisen
luonteen hahmottamiseen.
Fysikaalisen kemian työt (5 op)
Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt
liittyvät kiinteästi kemian aineopintoihin sisältyviin fysikaalisen kemian
luentokursseihin: Termodynamiikka ja
dynamiikka sekä Molekyylien rakenne ja
spektroskopia. Laboratoriotyöt on jaettu
kahteen osaan, jotka järjestetään aina
edellä mainittuja luentokursseja seuraavissa periodeissa. Tärkeä oppimistavoite
on pyrkiä yhdistämään luentokursseilla
tutuksi tulleet teoriat laboratoriokokeisiin ja niistä saatuun mittausdataan. Fysikaalisen kemian ykköstöissä keskitytään
termodynaamisten suureiden ja reaktionopeuksien mittaamiseen ja tulosten
analysointiin. Kakkostöissä fokus on atomien ja molekyylien spektroskopiassa.
Tarkoituksena on tutustua mittausten
taustalla oleviin ilmiöihin, mittausmenetelmien perusteisiin ja mittaustulosten
analysointiin. Kaikista suoritetuista töistä
kirjoitetaan itsenäisesti seikkaperäiset
selostukset ja tieteelliseen formaattiin
kirjoittaminen onkin tärkeä osa kurssin
oppimistavoitteita. Luonnontieteilijän
ammattitaitoon liittyy olennaisesti tutkimustulosten tarkka dokumentointi ja
tulosten asettaminen myös teoreettiseen
viitekehykseen.

Luonnontieteilijän
ammattitaitoon
liittyy olennaisesti
tutkimustulosten
tarkka dokumentointi
ja tulosten asettaminen
myös teoreettiseen
viitekehykseen.
Ykköstöiden termodynaaminen osuus
liittyy erityisesti kalorimetriaan. Opiskelijat tutkivat palamisreaktiota pommikalorimetrillä ja liukenemis- sekä laimenemisprosesseja liuoskalorimetrillä. Kemiallisen
kinetiikan osuudessa mitataan pyrolyysireaktion nopeutta kaasufaasissa sekä
fluoresenssiprosessin nopeutta kiniiniliuoksessa. Pyrolyysireaktio suoritetaan
alipaineessa ja reaktion etenemistä seurataan painemittauksella. Opiskelijat tutustuvat täten työssä myös tyhjiötekniikkaan
ja kaasujen käyttäytymiseen. Fluoresenssia hyödynnetään myös kiniinipitoisuuden
määrittämiseen tonic-vedessä. Varsinaisten ilmiöiden lisäksi töihin liittyvissä laskuissa harjoitellaan mittausepävarmuuden määrittämistä.
Kakkostöissä opiskelijat hyödyntävät erilaisia spektrometrejä ja mittaavat
atomien ja molekyylien spektrejä IR- ja
näkyvän valon alueella. Vedyn Balmerin
sarjan emissiospektri mitataan purkauslampun ja miniatyyrihilaspektrometrin
avulla. Hieman korkeamman erotuskyvyn
spektrometriä käytetään jodin näkyvän
valon alueen elektronisen spektrin ja sen
värähdyshienorakenteen mittaamiseen
ja analysoimiseen epäharmonisen värähtelijän kvanttimekaanisen mallin avulla.
IR-alueella mitataan HCl:n pyörimisvärähdysspektri interferometriaan perustuvan
FTIR-spektrometrin avulla. Spektrin analyysi epäharmonisen värähtelijän ja jäykän
pyörijän mallien pohjalta johtaa mm. HCl:n
sidospituuden ja värähdyspotentiaalikuopan syvyyden määrittämiseen. Ja koska
nykykemistin täytyy osata hyödyntää
myös laskennallisia menetelmiä, perehdytään kakkostöiden viimeisessä työssä laskennalliseen spektroskopiaan laskemalla
tiheysfunktionaaliteorian avulla polyaromaattisten yhdisteiden elektronisia siirtymiä ja viritettyjen tilojen elinaikoja.

Fysikaalisen kemian töitä on systemaattisesti kehitetty vuosien varrella.
Töiden aiheet eivät niinkään ole muuttuneet vaan olemme keskittyneet muokkaamaan niiden ohjausta ja suoritusta
yhä opiskelijaystävällisempään suuntaa.
Taannoisessa kemian digiloikkahankkeessa jokaiseen työhön kehitettiin opetusvideo, jonka avulla opiskelijat voivat
orientoitua ja tutustua työn aihepiiriin
ennen laboratorioon saapumista. Työohjeita on myös jatkuvasti paranneltu ja töihin etukäteen valmistautumista pyritään
edesauttamaan ennen laboratoriovuoroa tehtävien ennakkotehtävien avulla.
Hitaasti ja varmasti vanhoja mittauslaitteita myös siirretään eläkkeelle. Konkarikemistit muistavat ehkä vedyn emissio
spektrin mittaamiseen aikoinaan käytetyn
n. 2 metriä pitkän prismaspektrometrin ja
filmille tallennetun spektrin kehittämiseen
käytetyn pimiöhuoneen. Nykyään spektri
mitataan noin nyrkin kokoisella miniatyyrispektrometrillä ja data tallentuu suoraan
tietokoneelle. Kehitys kehittyy mutta kyllä
spektrin kehittämisessä valokuvapaperille
oli oma viehätyksensä!
Orgaanisen kemian aineopintojen työt 1
ja 2 (5 + 5 op)
Kun kurssilla Kemian perustyöt on ensin
opeteltu synteesityöskentelyn perusmenetelmät, niin orgaanisen kemian aineopintojen töissä näitä jo opittuja työmenetelmiä käytetään itsenäisesti ja opetellaan
myös uusia menetelmiä sekä harjoitellaan
laboratoriopäiväkirjan pitoa sekä jäsennellyn työselostuksen laatimista tehdyistä
töistä.

Orgaanisen kemian laboratoriokurssit
suoritetaan yleensä toisena opiskeluvuotena. Ykköstöiden edeltävinä suorituksina
Kemian perustöiden lisäksi on luentokurssi Orgaaninen kemia 1 ja yleensä myös
Yhdisteiden rakenteiden selvittäminen.
Ykköstöiden työpaketin pääpaino on
pitkälti yhdisteiden analysoinnissa ja tunnistamisessa eri menetelmillä. Kurssilla
opiskelijat työskentelevät ensimäistä kertaa laboratoriossa melko itsenäisesti ja
oman aikataulunsa mukaan. Laboratoriotyöskentelyn ajankäytönhallinta onkin yksi
tämän kurssin oppimistavoitteista.
Ennen kunkin työn aloittamista opiskelijat tenttivät työn ohjaavalle opettajalle.
Tenttimistä varten opiskelijat selvittävät
työn reaktiomekanismin ja piirtävät sen
kemian piirto-ohjelmalla. Tentin aikana
käydään läpi myös työn suoritus sekä
työturvallisuuteen liittyvät asiat. Pandemia-aika toi kurssille tullessaan etätenttimisen, kun kontakteja pyrittiin välttämään
mahdollisimman paljon. Etätenteistä saadun positiivisen palautteen myötä on käytäntöä tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin.
Kurssilla tehdään kolme synteesiä,
joista yksi tehdään mikroskaalassa. Lisäksi
eristetään eugenolia mausteneilikasta
vesihöyrytislauksen avulla ja tutustutaan
hieman vesihöyrytislauksen teoriaan.
Kurssin päättää kolmen tuntemattoman
aineen kvalitatiivinen analyysi.
Analyysimenetelminä kurssilla käytetään IR- ja 1H-NMR-spektroskopiaa sekä
kaasukromatografiaa. IR-spektrien ajo ja
tulkinta ovat jo ennestään tuttuja Kemian
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perustyöt kurssilta, mutta NMR-spektroskopia ja kaasukromatografia ovat opiskelijoille uusia menetelmiä. Kurssilla spektrejä ajettaessa ja tulkittaessa opiskelijat
pääsevät käyttämään hyväkseen Yhdisteiden rakenteiden selvittäminen -kurssilla oppimiaan taitoja. Analyysi ratkaistaan paitsi spektrien myös yhdisteiden
fysikaalisten ominaisuuksien, kuten sulamis- ja kiehumispisteen sekä taitekertoimen, avulla.
Kurssilla tutustutaan funktionaalisiin
ryhmiin paitsi spektrejä tulkiten myös
aktiivisen uuton avulla. Luonnonaineen
eristystyössä ja kvalitatiivisessa analyysissä opiskelijat käyttävät hyväkseen aktiivista uuttoa ja tutustuvat näin
käytännössä eri yhdisteryhmien happo-emäsominaisuuksiin.
Kurssin kaikista töistä kirjoitetaan työselostukset, jotka pohjautuvat opiskelijan
pitämään laboratoriopäiväkirjaan. Työselostusten tarkoituksena on tutustuttaa
opiskelijat vähitellen tieteellisen tekstin
kirjoittamiseen.
Orgaanisen kemian kakkostöissä keskiössä ovat orgaaniset synteesit. Kurssi
antaa opiskelijoille lisää rutiinia synteesien tekoon. Kurssilla tehtäviä synteesejä on osittain viime vuosina uusittu ja
mukaan on otettu myös vihreän kemian
reaktioita. Työaikataulun suunnittelussa
tulee ottaa huomioon se, että tietyt
synteesit vaativat etukäteisvalmisteluja
ennen varsinaista reaktion suoritusta.

Töiden aikataulua voi tiivistää tekemällä
useampaa työtä yhtä aikaa.
Kakkostöissä tehtävien töiden vaikeustaso on edellistä kurssia korkeampi.
Kurssilla tehdään Grignardin reaktio,
joissa vaaditaan kuivia reaktio-olosuhteita. Aldolikondensaatiotuotteen puhdistus puolestaan tehdään kiinteän
aineen tislauksella. Kaikkiaan tällä kurssilla tehdään 5 synteesiä. Tuotteista ajetaan IR- ja 1H-NMR-spektrit. Reaktioseurannassa ja tuotteiden puhtauden
arvioinnissa käytetään ohutkerroskromatografiaa.
Epäorgaanisen kemian aineopintojen
työt 1 ja 2 (5 + 5 op)
Epäorgaanisen kemian aineopintojen
töissä klassinen analytiikka toimii kemian
teoreettisten ja käytännöllisten perusteiden opetusmenetelmänä. Analyyttisen
työskentelytarkkuuden lisäksi töissä harjaannutaan epäorgaanisen kemian reaktioiden ymmärtämiseen: miten eri aineet
reagoivat, miten reaktio-olosuhteita optimoidaan, miten reaktioiden etenemistä
voidaan seurata ja kuinka erityisesti systemaattisia määritysvirheitä voidaan
välttää. Kursseilla päästään soveltamaan
laajasti teoriakursseilla opittuja asioita,
kuten myös hiomaan aiemmilla laboratoriokursseilla opittuja työtapoja.
Epäorgaanisen kemian aineopintojen ykköstöissä tehdään joukko kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia harjoituk-

sia, jotka toimivat pohjana kakkostöihin.
Kakkostöissä määritetään ns. teknillinen
suola. Kyseessä on epäorgaanisten kiinteiden aineiden seos, jonka ionikoostumus määritetään ensin kvalitatiivisesti.
Tämän jälkeen eri komponenttien massaprosenttiosuudet määritetään kvantitatiivisesti itse valituilla analyysimenetelmillä ykköstöissä opittuja taitoja sekä
kirjallisuutta hyödyntäen. Saadut tulokset raportoidaan työselostuksessa, jossa
suuri painoarvo on määrityksissä tapahtuvien reaktioiden kuvaamisella täsmällisesti reaktioyhtälöin. Molemmilla
kursseilla arvosanoissa painotetaan erityisesti kvantitatiivisten määritysten
määritystarkkuutta ja kirjallisissa tuotoksissa osoitettua määritysten kemian
ymmärtämistä.
Epäorgaanisen kemian laboratoriokurssikokonaisuutta on kehitetty laajasti
viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Aiemmin kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi oli eroteltu omiksi kursseikseen, mutta nyt nämä aihealueet on
yhdistetty kokonaisuuteen, jossa kurssijako perustuu opiskelijoilta odotettuun
työskentelytasoon: ensimmäisellä kurssilla työskennellään ryhmänä samojen
töiden parissa valmiiden ohjeiden avulla,
kun taas jälkimmäisellä kurssilla sovelletaan aiemmin opittua ja optimoidaan
valittuja määritysmenetelmiä juuri omalle
suolanäytteelle sopiviksi. Lisäksi kvalitatiivisen analyysin (eli ns. sakkakokeiden)
laajuutta on onnistuttu supistamaan
merkittävästi ilman, että oppimistavoitteet tai -tulokset ovat heikentyneet. Teknillisen suolan määritykseen on myös
viime vuosien aikana liitetty jauheröntgendiffraktio ja atomiemissiospektroskopia esimerkkeinä moderneista analyysimenetelmistä.
Epäorgaanisen kemian aineopintojen työt -kursseilla hyödynnetään useilla
teoriakursseilla opittuja tietoja. Näihin
lukeutuvat mm. Epäorgaaninen kemia,
Liuoskemia, Termodynamiikka ja dynamiikka ja Molekyylien rakenne ja spektroskopia. Matematiikkaa kemisteille ja
Havaintojen tilastollinen käsittely -kurssit antavat toisaalta valmiuksia kurssilla
tehtävään määritysvirheiden arviointiin.
Kurssit kehittävät kaikessa laboratoriotyössä tarvittavia taitoja. Esimerkiksi reagenssien tuntemus ja olosuhteiden optimointi ovat avuksi paitsi analytiikassa,
niin myös syntetiikassa.
Leena Kaisalo, Kjell Knapas, Markus
Metsälä ja Miia Mäntymäki
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HYK:N TERVEISET

K

evät lähestyy kovaa vauhtia samalla, kun rajoitukset
alkavat vihdoin ja viimein hellittämään. Onhan niitä
tässä jo aikamoisesti ollutkin. Myös HYK pääsi jatkamaan tapahtumia ystävänpäiväjuhlilla iloisissa merkeissä.
Lisäksi uusia ja vanhoja ideoita tapahtumista muhii, joten
tarkoituksena on päästä viettämään monipuolinen kevät.
HYK:n hallitus on saanut alkaneen vuoden sujuvasti
käyntiin. Hallituksessa on sekä uusia että vanhoja kasvoja
ja virat ovat täytetty monipuolisesti. Hallituksella riittää
paljon työsarkaa, mutta kaikki ovat innokkaita tarttumaan
toimeen.

Opiskelu on jatkunut pääosin etänä, mutta onneksi
kampuksella pääsee näkemään tuttuja Unicafessa, kirjastossa sekä muutamien laskupajojen ja labrojen merkeissä.
Opiskelijoiden kahvihuone Opsos on onneksi pysynyt auki
ja siellä pystyy opiskelujen ohessa vaihtamaan kuulumisia
opiskelutovereiden kesken kahvikupposen ääressä.
HYK:llä on tänä vuonna suuri aihe juhlaan. Vuonna
1927 perustettu HYK ry täyttää 95 vuotta. Näin ollen HYK
on yksi vanhimmista Helsingin yliopiston yhteydessä toimivasta ainejärjestöstä. Loisteliaat vuosijuhlat järjestetään
toukokuussa ja silloin vietetään kauan odotettu juhlailta.
Anna Monni

HYK:llä on tänä
vuonna suuri aihe
juhlaan.
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OPISKELU

TUTKIVAA JA EHEYTTÄVÄÄ

KEMIAN OPETUSTA
YHTEISTYÖSSÄ

Kevään aikana opiskelijat
rakensivat mm. omia
spektrofotometrejä ja
lämpötilan mittaamiseen
soveltuvia laitteita.

LJUBLJANAN YLIOPISTON KANSSA
Keväällä 2022 toteutettiin mielenkiintoinen kemian tiedekasvatuksen kurssi yhteistyössä Ljubljanan yliopiston
(Slovenia) kanssa. Yhteistyön kohteeksi valikoitui tuleville kemian aineenopettajille pakollinen maisteriopintojen kurssi Tutkiva ja eheyttävä kemian opetus, mikä
mahdollisti avointen harjoitustöiden tekemisen eheyttävän monitieteisen tiedekasvatuksen parissa.
Tässä kurssitoteutuksessa opiskelijoiden tehtäväksi
tuli suunnitella, rakentaa ja testata jokin kemian mittalaite Raspberry Pi -tietokoneita hyödyntäen. Raspberry
Pi on yhden piirilevyn tietokone, joka kehitettiin alun
perin koulutason tietojenkäsittelytieteen opetuksen
tueksi. Niillä voidaan harjoitella pienin kustannuksin tietokoneiden kokoamista (hardware), ohjelmistojen kehittämistä (software) sekä näiden välisen vuorovaikutuksen
ymmärtämistä. Projektia varten hankittiin kuusi kappaletta oheisessa kuvassa esiteltyä Raspberry Pi -rakennussarjaa.

Projektit toteutettiin seuraavalla mallilla:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Tutkimuspohjainen ongelman määrittely: Opiskelijat tutustuivat kemian tiedekasvatuksen tutkimusjulkaisuihin, joiden perusteella he rajasivat projektien aiheet. Tässä vaiheessa kurssin luennoitsijat
pitivät viikoittaisia tietoiskuja, joiden tavoitteena oli
auttaa opiskelijoita ymmärtämään projektin mahdollisuuksia ja haasteita.
Dokumentaation laadinta: Kirjallisuuden ja referenssiprojektien avulla laadittiin projektin alustava
dokumentaatio. Tämän vaiheen pohjalta tehtiin
komponenttihankinnat.
Raspberry Pi -työpaja, jossa varmistettiin rakennussarjojen toiminta.
Itsenäinen työskentelyvaihe, joka sisälsi projektista riippuen rakentamista, ohjelmoimista, 3D-tulostamista ja testaamista.
Väliseminaari, jossa opiskelijat esittelivät ensimmäisen toimivan version toiminnan muille kurssilaisille.
Tutkimusartikkeli ja vertaisarviointi: Kurssilaiset kirjoittivat projektista artikkelit, jotka vertaisarviointiin ja julkaistiin LUMAT-B-lehdessä. Näin
he saivat kokemuksen tieteelliseen työskentelyyn
liittyvästä julkaisemisesta ja arvioimisesta. Tämän
toivotaan tulevaisuudessa innostavan lisäjulkaisujen laatimiseen tai jopa jatko-opintoihin. LUMAT-B
on opettajille suunnattu jatkuvaa oppimista tukeva
julkaisu, joten opiskelijoiden artikkeleille on aito
kysyntä.
Kuvamateriaalia RasPi-työpajasta.

Raspberry Pi -rakennussarja.
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Tulokset yllättivät positiivisesti. Kurssilaiset rakensivat muun muassa omia spektrofotometrejä ja lämpötilan
mittaamiseen soveltuvia laitteita. Eräs opiskelija rakensi
monitoimilaitteen, joka mittasi lämpötilaa, painetta, kosteutta, pienhiukkasia, hiilidioksidi- ja ammoniakkipitoisuuksia.
Yhteistyötä Erasmus+-opettajavaihdon kautta
Ljubljanasta vieraaksemme ja kurssin yhdeksi opettajaksi saapui Miha Ambrož. Hän työskentelee apulaisprofessorina Ljubljanan yliopiston mekaanisen suunnittelun
tiedekunnassa (engl. mechanical engineering).
Opettajavaihto oli molemmille osapuolille erinomaisen opettavainen kokemus. Miha oli Helsingin yliopistossa oppimassa suomalaisesta luonnontieteiden
aineenopettajien koulutuksesta ja LUMA-toiminnasta.
Häntä kiinnostivat erityisesti oppimiskulttuuriin ja -vaatimuksiin liittyvät asiat. Me kemian aineenopettajakoulutuksessa taas olimme kiinnostuneita hänen rakentamiseen ja suunnitteluun liittyvästä asiantuntemuksesta.
Mihalla oli vuosien kokemus yhden piirilevyn tietokoneilla toteutetuista tutkimus- ja opiskeluprojekteista.
Lyhyt yhteinen aika Mihan kanssa antoi meille satojen
työtuntien arvosta insinööriosaamista. Mihan vierailu
kesti yhteensä yhdeksän viikkoa.
Tarpeiden yhdistyminen mahdollisti joustavan vaihto-ohjelman. Erasmus+-opettajavaihdon vaatimuksena
oli 36 opetustuntia kohdeyliopistossa. Opetustuntien
suunnittelu on monesti haastavaa opetuskielen vuoksi,
mutta maisteritasolla englanti ei ollut ongelma. Lisäksi
Miha oli opiskellut jonkin verran suomen kieltä. Onnistuneen kurssiprojektin lisäksi aloitimme yhteisen tutkimusprojektin kurssin teemoihin liittyen.
Johannes Pernaa

Projektin toivotaan
tulevaisuudessa innostavan
lisäjulkaisujen laatimiseen tai
jopa jatko-opintoihin.

Linkkejä
Erasmus+-vaihto-ohjelma: https://ec.europa.eu/info/education/
study-or-teach-abroad/participate-exchange_fi
LUMAT-B: https://journals.helsinki.fi/lumatb

Miha Ambrož valmistaumassa Raspberry Pi -työpajaan.
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KUMPULAN
OPETUSTILOJEN
KEHITTÄMISHANKE

O

petusmenetelmät ovat monipuolistuneet ja opetusteknologia on
kehittynyt huomattavasti viime
vuosikymmeninä. Opetus- ja oppimistiloiltakin toivotaan tukea kehitykseen,
mikä tarkoittaa ennen kaikkea joustavia
ja monipuolisesti erilaisiin käyttötapoihin sopivia ratkaisuja. Kumpulan kampuksen opetustilat Chemicum-, Physicum- ja
Exactum -rakennuksissa ovat olleet käytössä jo yli kaksikymmentä vuotta, joten
uudistukset ovat ajankohtaisia. Siksi tiedekunnassa on käynnistetty hanke opetus- ja oppimistilojen arvioimiseksi ja
varustelun parantamiseksi. Työ käynnistettiin vuoden 2020 alussa. Tiedekunta
asetti silloin hanketta ideoimaan ja koordinoimaan opetustilatoimikunnan, jossa
ovat mukana eri oppialojen opetushenkilökunnan ja tiedekunnan edustajat, opiskelijat sekä yliopiston tilasuunnittelun ja
opetusteknologian asiantuntijat. Konseptisuunnittelun on tehnyt suunnittelutoimisto KOKO3, joka on tehnyt myös
ensimmäisten toteutettavien tilojen tilaja sisustussuunnittelun.
Yliopistossa on käynnistetty myös laajempi Oppimisen tilat -projekti, jonka
vetäjä Suvi Nenonen on ollut mukana
Kumpulan työryhmän kokouksissa. Kumpulan hanke toimii näin myös mallina koko
yliopiston oppimistilojen kehittämiselle.
Se on myös pohjana Oppimiset tilat -projektin yhdelle osaprojektille, jonka teemana on tilojen yhteiskehittäminen.
Ensimmäinen konkreettinen toteutus,
samalla koko hankkeen suurin yksittäi-
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nen tilauudistus, oli yhden suuren auditorion sisustaminen monikäyttöisempään
muotoon. Suuriakin luento- ja esitystiloja
tarvitaan edelleen runsaasti, mutta niissä
pidettävien niin sanottujen massaluentojen merkitys opetuksessa on todennäköisesti vähenevä. Kehityssuunta on
havaittu yleisesti muuallakin, ja esimerkkejä vastaavista auditorioiden rakennemuunnoksista on eri oppilaitoksissa
useita. Kumpulassa päätettiin muuntaa
Physicum-rakennuksen auditorio terassoiduksi saliksi, joka tarjoaa tilat ryhmätyöskentelyyn ja osallistavaan toimintaan noin
sadalle osallistujalle yhtä aikaa. Rakennustyöt tehtiin kesällä 2021, ja salista on saatu
ensimmäisen lukukauden käyttökokemukset. Vaikka tekniikan toimitusvaikeudet ovat hieman häirinneet viimeistelyä, ja
pieniä parannuksiakin vielä tarvitaan, uusi
rakenne on osoittanut toimivuutensa ryhmätöitä ja harjoittelua soveltavissa opetustapahtumissa. Toivottavasti uusi tila
aktivoi myös opettajia entistä enemmän
miettimään mahdollisia vaihtoehtoja opetuksen ja harjoitusten toteutukseen.
Kehityshankkeessa arvioidaan kampuksen kaikkien luento- ja seminaaritilojen sekä aulatilojen toimivuutta. Tavoitteena on kohentaa opetushuoneiden
toimintojen ohella kaikkien opiskelu- ja
oleskelutilojen viihtyisyyttä ja monikäyttöisyyttä. Laaditun konseptisuunnitelman
avulla kokonaisuutta kehitetään hallitusti.
Kalustusta ja välineistöä uusitaan harkitun tarpeen mukaan. Pienempien opetustilojen osalta edetään kesällä 2022 pilot-

Yhteinen tilankäyttö
voi innostaa uusia
ylioppilaita nykyistä
runsaammin joukoin
jatkamaan matematiikan ja
luonnontieteiden parissa.

tivaiheeseen sisustamalla viisi eri taloista
valittua kohdetta erilaisten ratkaisujen
kokeilemiseksi. Näin saadaan tärkeää
käyttökokemusta vuodelle 2023 suunniteltavia toteutuksia varten. Aulatilojen
kalusteista on jo aiemmin tehty ensimmäiset malliryhmät Physicumin ja Exactumin
väliseen käytävään.
Opetustilojen käyttöön vaikuttaa myös
Kumpulan kampukselle syyslukukaudella
2023 muuttava luonnontiedelukio, jota
varten rakennustyöt ovat jo meneillään.
Sopimuksen mukaan lukio vuokraa pienen määrän opetustiloja myös yliopiston
käyttämistä rakennuksista. Näin tilojen

käyttö on tehokkaampaa, uudisrakentamisen tarvetta saadaan hieman pienennettyä ja yliopiston vuokrakuluja jaettua
toisen käyttäjän kanssa. Yhteinen tilankäyttö voi myös osaltaan lähentää lukion
ja yliopiston yhteistyötä, joka toivottavasti kehittyy vilkkaaksi ja innostaa uusia
ylioppilaita nykyistä runsaammin joukoin
jatkamaan matematiikan ja luonnontieteiden parissa.
Mikko Oivanen, professori,
opetustilatoimikunnan puheenjohtaja
Pirjo Ranta, arkkitehti,
Helsingin yliopiston tilat ja kiinteistöt
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Lauri’s portrait is made by Marjatta Tapiola.

LAURI HALONEN

GENTLEMAN AND
INTERNATIONAL SCIENTIST
Lauri Halonen, Professor in Physical Chemistry of the University
of Helsinki since 1992 retired in December 2021. His career was
very international, visible, and most interesting.
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PEOPLE

I

t is not at all surprising that Lauri was excited by mathematics
and natural sciences already in the school, or that he graduated
with the best possible grades. Lauri’s farther Eero Halonen had
received his PhD in Physical Chemistry under the supervision of
Professor Eero Tommila, and Lauri decided to follow in his footsteps. He studied chemistry at the University of Helsinki, where he
received a Master’s degree in 1976, at the age of 22 years. He is very
proud of the experimental part of his thesis work where he with
Professor Juhani Murto discovered infrared induced photo-rotamerization between different conformers in alcohols. After the graduation, he also achieved Master’s degree in mathematics and then
moved to the University of Reading, England for doctoral studies.
Lauri did a lot of experimental work on rotational spectroscopy to
determine accurate molecular structures and wrote unique computer programs for different types of spectroscopic problems. He
also started collaboration with Professor Jyrki Kauppinen in Oulu at
that time in recording and analyzing high-resolution infrared spectra of a molecule that does not know whether it is linear or bent. He
achieved his PhD degree in 1980.

After the stay in Reading, Lauri moved to the Theoretical Chemistry Department at the University of Oxford. Looking back, Lauri
says that he made his most important scientific studies during his
postdoctoral period 1980–82 in Oxford. He became interested
in theoretical and computational chemistry, particularly in a new
approach to understand molecular motions such as vibrations and
rotations. Oxford University offered to continue the work contract
with Lauri but he decided to return to Helsinki, where he had a
position as an Academy Researcher. In 1985–86, Lauri worked at
the ETH Zürich almost for two years. The stay was productive and
important as Lauri realized in Zürich that he also needs experiments
to complement his computational and theoretical work. Thus, he
turned his focus to lasers in chemistry and physics.

Looking back, Lauri says that he made his
most important scientific studies during his
postdoctoral period 1980–82 in Oxford.
From the ETH, Lauri returned to Helsinki, to form a research
group and purchase lasers. Importantly, his future wife Marjo also
joined the team. His laser research flourished in the 1990s and the
research team grew. A new research line was method development
in experimental laser work, for example, to observe molecules at
extremely low concentrations. Lauri became a full Professor in 1992.
He also obtained the degree of Doctor of Science in the University
of Reading in 1994. Since 1995, Lauri has been a member in the
Finnish Academy of Science and Letters, where he has been the
chairperson and secretary in the chemistry division.
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A new research line was method
development in experimental laser
work.
Professors are busy, but Lauri was exceptionally busy
for a certain period of time owing to family reasons. His
father, who had previously started a company for anodizing aluminum, became ill and Lauri started spending
evenings and weekends in the company laboratory. He
was the only chemist around and gained considerable
experience in classical titration and using old-fashioned
pipets. This hectic period lasted almost one year. Later,
when his father passed away in 2011, the same circus
began again and continued until the cessation of the
activities of the company. Before closing the company,
he served almost one year as the CEO.

Professors are busy, but Lauri was
exceptionally busy for a certain
period of time owing to family
reasons.
During his career, Lauri visited several universities. He
made an important one year stay in the University of
Princeton, USA, during 1995–96, where he explored several new ideas on the application of lasers in chemistry.
In Princeton, he wrote two theoretical articles, which he
published in the Journal of Chemical Physics as the sole
author in 1997. He also took part in laser spectroscopic
studies of molecular beams.
From August 1999 to August 2000 Lauri visited the
famous Joint Institute for Laboratory Astrophysics JILA,
University of Colorado, Boulder. Evidently, his interest in
astrochemistry started here. In Helsinki, Lauri has organized several lecturing courses on astrochemistry and
related physics together with Dr. Jorma Harju and Dr.
Raimo Timonen. In JILA, Lauri also became interested in
chemical reactions on surfaces. Among the first systems
he studied were the reactions of methane on a metal
surface. As a greenhouse gas, methane is of growing
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importance. Another interest was ‘a one-layer graphite’,
nowadays known as graphene. These studies helped
Lauri to realize the importance of electron density in
electronic structure calculations, a topic that then connected him to Professor Kari Laasonen from Aalto University.

Another interest was ‘a one-layer
graphite’, nowadays known as
graphene.
Lauri visited the University College London, Department of Physics and Astronomy several times during
2004–05. His interest on an important greenhouse gas
water dimer led him to use and further develop the theoretical model, the first version of what he had already
published in Oxford. This project also triggered his later
visits to the University of Copenhagen during 2010–12.
He also served one month as an invited Professor in Université Paris Est in 2012. Paris has always belonged to
Lauri’s favorite places due to its art galleries, and superb
food and drinks. In 2015, he became a corresponding
member in Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.
This respected position has been very rare among Finnish scientists.

Paris has always belonged to
Lauri’s favorite places due to its
art galleries, and superb food and
drinks.
During the years, Lauri has taken care of several
administrative duties closely related to science. He has
headed an Academy of Finland Centre of Excellence and
two doctoral programs, one in Chemistry and Molecular Sciences and the other in Computational Chemistry and Molecular Spectroscopy. He was the leader of
the Academy of Finland Distinguished Professor project
and had several EU and European collaborations in the
field of Scientific and Technical Research (COST) projects.

Lauri has worked altogether
about 11 years abroad, half of
this time in four universities
that belong to the top 10 in
the world.

Teaching has always been important to Lauri. He has
taught an unusually wide selection of topics in Physical
Chemistry. Particularly during his earlier career, his aim
was to lecture without notebooks. He wanted to show
the students that the professor knows it all and is able
to derive everything needed on the lecture room board.
During lectures, Lauri asked regularly questions and
encouraged the students to do the same. It happened
only a few times during his career that he was unable to
answer straight away.

Teaching has always been important
to Lauri.
What about Lauri’s recent interests? An important one is a special laser source, frequency comb, particularly further developed for the infrared region. He
became interested in these new laser sources already in
Boulder, where Dr. John Hall, a 2005 Nobel Prize winner,
worked in this field. Professor Markku Vainio has continued these studies. Nowadays, Dr. Markus Metsälä is
leading the exhaled breath analysis project, where, for
example, the proposal of the origin of ammonia in the
mouth was a nice piece of science. The idea of chemical
reactions on surfaces has been developed particularly
to the surface of ice. In the quasi-liquid surface layer
on the top of ice, for example, the ionization of acids
is much faster than on ordinary hexagonal ice surfaces.
This topic also has a firm connection to atmospheric science, as the atmosphere is full of ice crystals.
Lauri has worked altogether about 11 years abroad,
half of this time in four universities that belong to the
top 10 in the world. Thus, it is unsurprising that he very
strongly recommends to Finnish students and young scientists that they should spend some time abroad in the
best universities and research institutes to bring new
scientific ideas back to Finland. Lauri also thinks that
it is very beneficial to have broad scientific interests,
for example, by applying very different methods such
as experimental and theoretical ones to the problem of
interest. It is even better if one is able to develop these
methods when needed.
Heikki Tenhu

kemiauutiset keminyheter chemistrynews

55

PEOPLE

YOUNG POLYMER CHEMISTS
IN KUMPULA
Hi,
My name is Qilu Zhang. I joined University of Helsinki and worked with Prof. Heikki Tenhu in November 2014 after receiving my PhD degree from Ghent
University, Belgium. During my stay, I worked on the
manipulation of the thermoresponsive behavior of
polyzwitterions and the formation of various nanoparticles thereafter. With the help of Dr. Tao Jiang (who
was a master student at that time), I made a lot of
comb-like polymers with charged backbone and neutral brushes. Those polymers can form nanoparticles
with various structures in water by tuning temperature.
The obtained nanoparticles are smart and could be dissolved back to polymer chains by changing temperature. You can image a lot of applications of the polymers in, for instance, protein delivery, viscosity tuning.
In addition, in order to know more about the nanoparticle structures, I collaborated with Dr. Vladimir Aseyev
to perform light scattering on the samples, which I also
enjoyed.

Now, I am leading a research group on functional
polymer materials in Xi’an Jiaotong University, Xi’an,
China. My group is mainly working on the synthesis of
various polymers to make functional nanomaterials out
of them. Nowadays, our advanced technology allows the
fabrication of basically everything we want. Hence, the
next step in the development of materials will require
some imagination, to create something new, something
people never thought of. I hope my research can contribute a bit.
The life in Helsinki was of course enjoyable, not only
because of the exciting science research, but also my
lovely colleagues/friends and the beautiful summer.
Unfortunately, I only stayed there for two years, then I
had to leave, back to China to start my career. I miss a lot
the life there, and hope can revisit Helsinki soon.
Qilu Zhang

You can image
a lot of applications
of the polymers in,
for instance,
protein delivery,
viscosity tuning.
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I enjoyed working
two summers in
the international
work group, which
taught me not
only fundamental
knowledge but also
communication skills.

Young polymer chemists in Kumpula, Linus Kuckling (left) and Lauri Välinen (right)

Hi,
My name is Linus Kuckling. I came in March 2021 from
Paderborn, Germany, to Helsinki for my Master project. Here, I had the opportunity to work in the work
group of Prof. Heikki Tenhu under supervision of Vikram
Baddam on a topic focusing on the polymerization-induced self-assembly (PISA) technique. In my project we
wanted to elucidate the possibility of formation of different nanoparticle morphologies in systems of strong
polyelectrolytes.
Coming to Finland, you can directly see one big difference to Germany. While in Germany everything is a
little more crowded and a lot of people seem to be in a
bit of a rush, the Finnish people are way more relaxed
and immediately start to calm down. In an international
work group, I benefitted from the experience of different educational systems, and I was able to improve my
English skills. Prior to my visit I was expecting mostly
cold weather and a lot of rain. The more I was surprised
of the amount of sun and the warm weather (it was way
better than back in Germany). Furthermore, Finland has
beautiful nature.
Back in Germany, since the beginning of this year I am
completing my PhD in Cologne with the nanomaterials
group of Prof. Dr. Annette Schmidt. Since I came back to
Germany in October, I miss Finland and I am looking forward to coming back!
Linus Kuckling

Moi,
I am a Master student in the Materials Research study
program. I started my studies in 2017 at the University of
Helsinki. After a one-year break in my studies in 2018 due
to mandatory military service, I came back to continue
my studies and found polymer chemistry an interesting
subject. While doing my bachelor studies, I applied for
summer job in 2020 as a research trainee in the polymer
chemistry lab. Fortunately, I had the opportunity to do my
internship on the topic of polymerization-induced self-assembly (PISA).
I successfully finished my bachelor thesis based on
my summer job. Despite the corona situation here in the
university, I got the second opportunity to work in summer 2021 as a research assistant in the same lab and with
the same research topic. During my research training,
we continued our work on PISA to synthesize nanoparticles with various morphologies using polyelectrolytes. I
enjoyed working two summers in the international work
group, which taught me not only fundamental knowledge
but also communication skills. Instead of remote learning,
it was great to get hands on practice and meet people.
I am currently taking polymer chemistry courses and
planning to graduate as a polymer chemist. As a chemist, I would like to do research on topics aiming to resolve
problems that our world is currently facing. For my Master
thesis, I have a fascinating topic to work on as part of an
industrial project where I can develop sustainable materials for real-life applications.
Besides my studies, I enjoy going for walks, playing
video games and spending time with family and friends.
As a chemist, my hobbies also include brewing beer, kotikalja.
Lauri Välinen
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and
tease your
brain

O
You can find right answers in page 60.
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Tehtävä 2
Task 2.

Ratkaisu:
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Tehtävä 3:

?

Task 3.

a) Find the 5 differences between the two photos.
Note: The second picture has a slightly different viewing angle, due to the fact that the photos were taken ”by hand” using
a mobile phone. So, this does not count as a ”difference”.

b) Do you also notice 3 ”mistakes” concerning the experimental setup and
handling of chemicals?
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KEMIAN OSASTO
SOSIAALISESSA MEDIASSA
Tiesitkö, että Helsingin yliopiston kemian osaston väkeä löytyy useista
eri somekanavista? Ota haltuun vaikkapa nämä:
Twitter:
@CamargoLab
@HelsinkiALD
@HelsinkiCatLab
@HelsinkiMolSci
@LuxenhoferLab
@MatResHelsinki
@Radiochem_Unit
@TRIM_Helsinki
@UoH_Rad_Chem
@VE_RI_FIN
#SECOUH
Instagram:
@helsinki_chemistry
@helsinginyliopistonkemistit_ry
@trimteam_universityofhelsinki
@_verifin
@tiedekasvatus
TikTok:
@kemianluokkagadolin
Facebook:
@KemianluokkaGadolin
@kemopeyksikko
Muista myös seurata osaston kemistien
omaa hashtagia #helsinkichemistry.

1. Robert Bunsen 2. 24 3a. Differences (picture 2): 1 Pasteur pipette is missing. Paper towel in the hood. Missing cork stopper on Erlenmeyer flask. Smaller amount of blue liquid in Erlenmeyer flask. Spider near the sink. 3b. Mistakes: - Water tubing is put the wrong way. (It
should go from the tap into the bottom of the condenser and exit from the top of the condenser. - Stopper in the top of the condenser. (You
would create a closed system and the whole apparatus might explode.) - Pipet is inserted directly into the reagent bottle. (This creates a contamination risk.)
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BEYOND BORDERS, BEYOND EXPECTATIONS
ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE

ADVANCED SPECTROSCOPY
IN CHEMISTRY
• Enjoy a 2-year Master program within our
European network of 5 partner universities,
including 22 academic, industrial and research
associated partners
• Get acquainted with spectroscopic techniques,
covering the state-of-art applications in
chemistry
• Profit from this transcultural learning
experience with openings to PhD careers
and/or highly qualified positions in industry all
over the world
• Get a joint or multiple Master’s degree
Do you want to study in Helsinki and abroad?
Application deadline annually in March.
Admission criteria:
• Eurobachelor in Chemistry or equivalent
• Excellent academic records in chemistry, bio-chemistry, physical chemistry or physics
• Good and certified English skills

PARTICIPATING UNIVERSITIES
Jagiellonian
University in Krakow

University of Lille

Alma Mater Studiorum
University of Bologna

Leipzig University

University of Helsinki

www.master-asc.org

Contacts:
Markku Vainio:
markku.vainio@helsinki.fi
Vladimir Aseyev
vladimir.aseyev@helsinki.fi
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