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PUHEENJOHTAJAN 
palsta

O
ptiikan Päivät 2011 järjestettiin 

Oulussa 12–13 toukokuuta. Jäl-

len kerran Päivät onnistuivat 

erinomaisesti kooten yhteen vajaat 150 

optiikan alan ammattilaista ja harras-

tajaa tutkimuslaitoksista ja yrityksis-

tä. Lämpimät kiitokset osallistujille ja 

järjestäjille!

Optiikan Päivien yhteydessä pi-

dettiin myös Suomen optiikan seuran 

vuosikokous. Tällä kertaa kokous sujui 

hillitysti eikä keskustelu ollut yhtä kii-

vasta kuin parina aiempana vuonna; 

liekö syynä ollut samaan aikaan pelat-

tu jääkiekon MM-kisojen ottelu, jossa 

Leijonat pärjäsivät ihan ok. Vuosiko-

kouksessa tarkastettiin ja hyväksyttiin 

tavalliseen tapaan toimintakertomus ja 

talousarvio sekä valittiin uusi hallitus. 

Allekirjoittanut jatkaa hallituksessa 

kuten myös Jouko Korppi-Tommola, 

Kim Grundström sekä Lasse Orsila. 

Seuraa usean vuoden ajan ansiokkaas-

ti palvelleet Pekka Hänninen, Tapio 

Niemi ja Mauri Aikio siirtyivät sivuun 

hallituksesta. Uusina jäseninä halli-

tukseen valittiin Matti Kinnunen ja 

Marianne Hiltunen. Viime vuoden ai-

kana hallitus jatkoi seuran asioiden 

kuntoon laittoa ja ”kasvojen kohotus-

ta”. Hyvinä esimerkkeinä olivat uu-

den ilmeen saaneet seuran www-sivut 

sekä Fotoni-lehti. Suurimmat kiitokset 

näistä asioista kuuluvat Lasse Orsilalle 

ja Jouko Korppi-Tommolalle.  

Tätä Fotoni-lehteä lukiessanne 

Vuoden 2012 Fysiikan päivät ovat lä-

hellä. Ne järjestetään Joensuussa 13–15 

maaliskuuta. Uskon että Fysiikan päi-

ville osallistuu myös paljon Optiikan 

seuran jäseniä, onhan päivien teemana 

tällä kertaa ”valo”. Tänä vuonna ei jär-

jestetä Optiikan päiviä, koska elokuus-

sa järjestetään Northern Optics päivät 

Tanskassa, jonne toivon myös hyvää 

osallistumista Suomesta. Lisää tietoa 

päivistä tulee löytymään seuramme 

www-sivuilta.

Allekirjoittaneelle mennyt vuo-

denvaihde oli muutoksen aikaa, kun 

5-vuotinen FiDiPro-pestini Aalto-yli-

opistossa loppui ja siirryin Joensuuhun 

Itä-Suomen yliopistoon. Jo aiemmin 

lupaamani juttu Aallon ryhmäni te-

kemisistä on tulossa seuraavaan Fo-

toniin. Kirjoitelkaa muutkin juttuja 

tekemisistänne.

Hyvää ja menestyksekästä vuotta 2012 

kaikille seuramme jäsenille.

Seppo Honkanen   
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PÄÄTOIMITTAJALTA

N
iin siinä kävi, että FOTONI:n toi-

nen  numero vuodelta 2011 jäi 

ilmestymättä huolimatta hyväs-

tä tarkoituksesta. Kuluva vuosi 

tulee näkemään kaksi FOTONI:n numeroa.

Tätä kirjoitusta varten yritin löytää 

teeman, joka fotoniikassa vuodelta 2011 

tulisi päällimmäisenä esille. Valittavana 

olivat edistysaskeleet konenäössä ja ku-

vantamisessa, laserominaisuuksien pa-

rantamisessa,  valoilmaisimissa, optiikan 

suunnittelussa, metamateriaaleissa, LED-

sovellutuksissa, 3D-näyttöissä, etämit-

tauksissa, … listaa voisi jatkaa. Asia, joka 

lopulta nousi esille yli muiden, oli auringon 

fotonien taltuttaminen hyötykäyttöön. 

Vuosi 2010 oli kaikkien aikojen en-

nätysvuosi investointeina uusiutuviin 

energialähteisiin, n. 160 miljardia €. Tässä 

imussa photovoltaic (PV) kelpoisen piin 

vuotuinen valmistuskapasiteetti on saa-

vuttanut 20 GW
p
:n (p=huipputeho) rajan 

ja maailman kokonaiskapasiteetti kasvoi 

40 GW
p
:iin, josta saa noin viiden ydin-

voimalan vuosituotannon verran sähköä. 

Kasvu viimeisien viiden vuoden aikana 

on ollut hurjaa karkeasti 50 % per vuosi 

ja piin hinta on pudonnut samana aikana 

4$/W
p
:sta lähelle 1$/W

p
:iin. Kiinalaiset 

investoivat alalle 30 miljardia $ jatkossa ja 

ennusteiden mukaan PV piin valmistus-

kapasiteetti kaksinkertaistuu seuraavan 

neljän vuoden aikana. Valmistettua piitä 

tuskin jätetään varastoihin vaan se tulee 

muuntumaan samaa tahtia aurinkopanee-

leiksi, nostamaan aurinkosähkön osuutta 

siten, että se nousee kohinatasolta kirjat-

tavien sähköntuotantomuotojen kastiin.

Piin ohella ohutfi lmikennot kasvattavat 

osuuttaan 20 %:n pinnasta 30 %:n pintaan 

kokonaisvolyymistä. Kolmannen sukupol-

ven kennot polymeerikenno ja värikenno 

ovat nekin ottaneet askeleita eteenpäin. 

Jälkimmäinen paransi hyötysuhteensa 

12,4 %:iin lasialustalle valmistettuna eikä 

väriaineessa enää ole arvokasta ruteeni ras-

kasmetallia ja elektrolyyttikin on jodivapaa. 

Uutuuksista mainittakoon MIT:ssä paperille 

valmistettu noin prosentin hyötysuhteella 

toimiva aurinkokenno. Sekä polymeeri-, 

väri- ja paperikennoja voidaan periaatteessa 

valmistaa rullalta rullalle. Hintatavoitteet 

ovat 0.2€/W
p
 haarukassa. Nämä eivät vielä 

ole valmiita tuotteita.

Aurinkokennojen valmistukseen liittyy 

paljon fotoniikan hyödyntämistä,  mik-

rotyöstöllä on suuri merkitys ja se tarjoaa 

tarkoitukseen sopivien lasereiden valmis-

tajille kasvua. Lasertyöstö on välttämä-

tön nopeutensa ja tarkkuutensa ansiosta, 

käytössä ovat pikosekuntipulssit.  Oma 

alueensa on uusien läpinäkyvien johtavien 

ja suojapinnoitteiden kehittäminen. Ken-

nojen tuottaman tasavirran muuntaminen 

verkkovirraksi on viime vuonna saatu toi-

mimaan 99 % hyötysuhteella.

Aurinkosähköstä on tullut miljardibis-

nestä, kasvuala joka tarjoaa sekä fotonii-

kan tutkimukselle että yrityksille kasvavia 

mahdollisuuksia.  Kehityksen kärjessä ovat 

Saksa, Japani, USA, Kiina, Espanja ja Italia. 

Jouko Korppi-Tommola



  

  

 
 

KOKOUSKUTSU 

Suomen optiikan seura ry:n jäsenkokous Fysiikan päivien yhteydessä 

 
Aika: Keskiviikko 14.3.2012 klo 12:00–  
 
Paikka: MP101 Seminaarisali 

Joensuun yliopisto 
Yliopistokatu 7  
80100 Joensuu 

  
Kutsutut: Suomen optiikan seuran jäsenet 
 
 
ESITYSLISTA: 
 
1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
5. Hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto 
6. Edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen ja 

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksujen suuruudet 
8. Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien sekä muiden toimihenkilöiden alkavan 

toimintavuoden palkkiot 
9. Valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 5 §:n 

mukaan. Hallituksen jäsenten keskuudesta valitaan seuraavaksi vuodeksi yhdistyksen 
hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja; 

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja seuraavalle toimintavuodelle 
11. Käsitellään muut esille tulevat asiat 
12. Kokouksen päättäminen 



Invited speakers
• Rami Korhonen, FT, dosentti, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus

Kuvantaminen ja mallinnus nivelrikkotutkimuksessa

• Leif Laaksonen, Director (Collaboration), CSC, Helsinki
Hyödynnä paikallisesti globaalia tutkimuksen sähköistä infrastruktuuria! 

• Andre Mysyrowicz, Professor, Directeur de Recherches émérite au CNRS, LOA, 
ENSTA et école polytechnique, Palaiseau, France
Recent developments in femtosecond laser fi lamentation

• André Rubbia, Professor, Institute of Particle Physics, ETH Zurich
LAGUNA-LBNO: planning of a deep underground observatory for grand unifi cation 
and neutrino astrophysics studies

• Erika Andersson, Lecturer, Heriot-Watt University, School of Engineering & Physical 
Sciences, Physics 
Quantum entanglement with theorists and experimentalists

Dear FOS member,
 
You may know that the Physics Days are arranged this year in Joensuu, 
March 13.–15. This year the theme of the days is light and therefore the 
contributions of FOS members are most welcome! 

For further information see

http://www.uef.fi /fp2012

You are cordially welcome to Joensuu,
 Markku Kuittinen & Seppo Honkanen
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Jouko Korppi-Tommola

EPÄLINEAARINEN 
OPTINEN 

SPEKTROSKOPIA JY:N 
NANOTIEDEKESKUKSESSA

J
yväskylän yliopiston Nanotiedekes-

kuksen (NSC) laserlaboratoriossa 

keskitytään molekyylidynamiikan 

tutkimiseen kompleksisissa mo- 

 lekyyli- ja nanosysteemeissä. Tut-

kimuskohteista mainittakoon kemial-

listen reaktioiden dynamiikka liuok-

sissa ja matalissa lämpötiloissa (1,5–6 

K), yksittäisten nano- ja bio-objektien 

lineaarinen ja epälineaarinen (CARS) 

spektroskopia, molekyyli-puolijohde/

metalli rajapintailmiöt, valoenergian 

kulkeutuminen fotosynteesissä ja bio- 

ja nanokuvantaminen. Laboratoriossa 

toimivat allekirjoittaneen lisäksi profes-

sorit Mika Pettersson ja Janne Ihalainen, 

laboratorio insinööri Pasi Myllyperkiö, 

neljä post-doc tutkijaa ja 8 väitöskirja-

työntekijää. 

Laboratorion kokeellisen rungon 

muodostavat kaksi vahvistettua Ti-sa-

fi irilasersysteemiä (n. 130 fs, 1–3 mJ, 1 

kHz, 800 nm), joilla pumpataan kuutta 

itse rakennettua parametristaoptista 

vahvistinta (OPA/NOPA). Näistä saa-

daan tyypillisesti n. 50 fs:n pulsseja, 

jotka voidaan valita 450–1200 nm:n 

aallonpituusalueelta. Vahvistimista 

kolmea hyödynnetään aikaerotteisissa 

CARS mittauksissa, joissa kolme erivä-

ristä pulssia ohjataan ajallisesti samaan 

paikkaan (tyypillisesti 0,1 mm:n alueel-

le, jossa fotonitiheys voidaan valita 1011–

1015 fotonia/cm2 väliltä) sekä viivytetään 

pulsseja toisiinsa nähden halutulla 

tavalla. Kahta NOPA:aa käytetään 

perinteisten pumppaa ja koeta 

kokeiden tekemiseen, joissa riittää 

kaksi väriä. Näissä kokeissa tarvitaan 

usein UV viritystä, joka saadaan aikaan 

summaamalla Ti-safiirin ja NOPA:n 

ulostulot BBO kiteellä. KuudesOPA on 

kahdestivahvistava, Ti-safi irinfunda-

mentaalia ja valkoista valoa hyödyntävä 
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laitteisto, jonka signaali- ja joutosäteet 

ohjataan taajuuserotuskiteelle tuot-

tamaan femtosekuntipulsseja keski-

infrapuna-alueessa. Infrapunakokeita 

voidaan suorittaa 3-7μm:in spektrialu-

eessa ja pulsseilla joiden kesto on n. 130 

fs. Laboratorioon äskettäin asennettua 

600 kHz:n toistotajuudella toimivaa 

Yb:KGW laseria käytetään pumppaa-

maan kahta optista parametrista vah-

vistinta, joiden pulssit saadaan puris-

tettua parhaimmillaan jopa 15–20 fs:n 

kestoisiksi. Laitteistoa tullaan käyttä-

mään sekä bio- että nano-objektien 

epälineaariseen (neliaaltosekoitus, 

CARS) spektroskopiaan ja kuvantami-

seen. Laboratoriossa on myös mahdol-

lista mitata fl uoresenssielinaikoja noin 

100 ps:n aikaerotuskyvyllä aina milli-

sekunteihin saakka. Aikakorreloituun 

yksittäisfotonilaskentaan perustuvassa 

laitteistossa (TCSPC) voidaan käyttää 

385 nm:n, 435 nm:n ja 485 nm:n dio-

dilaservirityksiä, sekä pulssi-LED 290 

nm:n viritystä voidaan käyttää mm. 

proteiinien aminohappojen virityk-

seen.  Perinteisten optisten spektro-

metrien (UV-vis, fluoresenssi, CD, 

FTIR) lisäksi laboratoriossa on kaksi 

itse rakennettua CCD ilmaisimilla va-

rustettua Raman-spektrometriä.

Yhtenä kolmesta uudesta tutkimus-

suunnasta on kehitteillä kaksiulottei-

nen infrapunaspektroskopia (2DIR).1 

Tämä menetelmä on analoginen jo 

kauan tunnetulle kaksiulotteiselle 

NMR spektroskopialle, jossa molekyylin 

atomien spintilojen kytkeytyminen 

tulee esille radiotaajuusalueella ja sitä 

kautta molekyylien rakenne. Infrapuna-

alueessa molekyylin atomien ytimien 

välisten värähdysten kytkeytyminen 

tulee esille. NMR:n aikaskaala asettuu 

mikrosekuntialueelle, 2DIR kokeen ai-

kaerotuskyky on yli miljoona kertaa 

parempi, noin 100 fs, molekulaaristen 

ilmiöiden todellinen aikaskaala. 2DIR 

koe voidaan ymmärtää seuraavasti: Taa-

juuserotuksessa syntyvän noin 100 fs:n  

infrapunapulssin spektraalinen leveys 

on likimain 150 cm-1.  Säde jaetaan kah-

teen osaan viritys- ja koetinsäteeseen.  

Edellinen ohjataan Fabry-Perot (FP) 

fi ltterin läpi joka valitsee spektristä n 10 

cm-1:n kaistan ja samalla pulssin kesto 

pitenee noin 1 ps:iin.  Muuttamalla FP 

tasolevyjen etäisyyttä virityspulssin 

energiaa voidaan säätää yli koetinsä-

teen spektraalisen leveyden. Mittauk-

sessa tallennetaan pumppaa ja koeta 

kokeen tapaan virityspulssin aiheutta-

ma koetinpulssin spektrin suhteellisen 

absorption muutos virityspulssin ener-

gian funktiona. Signaalit värähtelyjen 

ominaistaajuuksien kohdilla havaitaan 

spektrin diagonaalilla ja niiden kyt-

keytyminen ei-diagonaalisignaaleina. 

Heterogeenisen systeemin spektrit ovat 

aikariippuvaisia ja ne orientoituvat dia-

gonaalin suuntaan. Orientaation palau-

tuminen pystysuuntaan ajan funktiona 

kertoo systeemin energeettisestä relak-

saatiosta. Menetelmä sopii erityisesti 

molekyylien rakenteiden dynamiikan 

ja ympäristövaikutusten kuten liuotin-, 

pinta- ja proteiinivuorovaikutusten 

tutkimukseen. Alla olevassa kuvas-

sa nähdään erään väriaurinkokennon 

herkistäjämolekyylin 2DIR spektrien 

muuttuminen ajan funktiona epäho-

mogeenisilla nanokiteisillä titaanidi-

oksidipinnoilla.
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2DIR spektri voidaan myös mitata 

jakamalla virityspulssi kahteen osaan 

jatuottamalla ”viritysspektri” aika-

avaruudessa Mach–Zehnder-interfe-

rometri-tyyppisellä ratkaisulla. Tä-

män jälkeen kahden pulssin virityssarja 

johdetaan näytteeseen ja koetinpuls-

sinspektri mitataan spektrograafi lla 

samaan tapaan kuin pumppaa ja koeta 

-järjestelyssä. Etuna on mittauksen 

nopeus ja että aikaerotuskyky säilyy 

pulssirajoitteisena. Tällainen laitteis-

to on parhaillaan rakenteilla. NSC:ssä 

2DIR tutkimukset tulevat fokusoitu-

maan Grätzelin kennon molekulaaris-

ten mekanismien sekä biomolekyylien 

dynamiikan tutkimukseen. Proteiinien 

(ja muiden biomolekyylien) dynamii-

kan tutkimuksessa aikaerotteinen IR-

spektroskopia ja 2D-IR spektroskopia 

ovat erittäin hyviä työvälineitä esimer-

kiksi valosensoriproteiinien toimin-

nan määrittämiseen. Tämän tyyppisten 

proteiinien reaktio voidaan aloittaa 

näkyvällä valopulssilla ja IR-spektrin 

muutosten avulla mitata proteiinira-

kenteiden muutoksia ja mahdollisia 

protoninsiirtoreaktioita proteiinien 

sisällä.  

Houkutteleva mahdollisuus on 

päästä tekemään kokeita 6–15 μm:n 

alueella, jossa molekyylien varähtelyti-

lojen tiheys ja spektrien informaatiosi-

sältö olisi suurin. Tämä on vielä osittain 

Kuva 1. Nanokiteiseen titaanidioksidiin kiinnittyneen Os(dcbpy)I2(CO)2 herkistinmolekyylin 
spektraalinen relaksaatio epähomogeenisilla pinnoilla 2DIR spektrien kuvaamana. Diagonaalilla 
siniset signaalit johtuvat symmetrisen ja antisymmetrisen karbonyylivärähtelyn absorption 
vähentymisestä virityksen vaikutuksesta ja stimuloidusta emissiosta, punaiset 2<-1 
viritystilojen absorptiosta. Voimakkaat ei-diagonaalisignaalit kertovatkarbonyylivärähtelyn 
välisestä vahvasta kytkeytymisestä. Signaalien leveydet ovat systeemin epähomogeenisuuden 
mittareita ja diagonaalisignaalien ’oikeneminen’ kuvaa heterogeenisen systeemin energeettistä 
relaksoitumista virityksen jälkeen.
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kiinni sopivasta valonlähteestä, mutta 

sen ratkettua aukeaa kokonaan uusi 

maailma molekyylivärähtelyjen keski-

näisistä kytkennöistä, jotka muuttuvat 

mm. molekyylin konformaation muu-

toksissa tai dissosiaatiossa.  

Toisena uutena tutkimussuuntana, 

jota ollaan voimakkaasti kehittämäs-

sä, on neliaaltosekoitusmikroskopia 

ja -spektroskopia. Pyrkimyksenä on 

käyttää aikaerotteisia neliaaltosekoi-

tusmenetelmiä toisaalta yksittäisten 

nano-objektien kuvantamiseen ja 

spektroskopiaan ja toisaalta materiaa-

lien ja biosysteemien kuvantamiseen. 

Nano-objekteilla kuten hiilinanoput-

killa ja metallisilla nanopartikkeleilla 

on erittäin suuri kolmannen kertaluvun 

suskeptibiliteetti ja se mahdollistaa nii-

den tutkimisen suurella herkkyydellä.

[2] Näin ollen neliaaltosekoitussignaalia 

voidaan hyödyntää nanomateriaalien 

kuvantamisessa tai jopa yksittäisten 

partikkelien spektroskopian ja dyna-

miikan tutkimuksessa. Esimerkkinä 

voidaan mainita viimeaikainen työ, 

jossa Jyväskylän yliopiston ja Aalto 

yliopiston yhteistyönä onnistuttiin 

mittaamaan yksittäisen, raon yli ri-

pustetun ja rakenteeltaan tunnetun 

hiilinanoputken neliaaltosekoitusvas-

te femtosekuntiaikaskaalassa.[3] Täs-

sä tapauksessa havaittu signaali syntyi 

puhtaasti elektronisesta vasteesta mut-

ta periaatteessa on mahdollista mitata 

myös värähdysvastetta. Työ avaa oven 

yksittäisten hiilinanoputkien ja muiden 

nano-objektien koherentin elektroni-

sen ja värähdysdynamiikan tutkimiseen 

suoraan aika-avaruudessa. Työn jatkon 

kannalta uusi juuri asennettu laserlait-

teisto on avainasemassa sen tarjoaman 

suuren toistotaajuuden ja hyvän aikare-

soluution kannalta. Tällaiset tutkimuk-

set ovat tärkeitä nanotieteessä siksi, 

koska yksittäispartikkelitasolla jokai-

nen partikkeli on erilainen ja signaa-

lien erot niiden välillä voivat olla hyvin 

suuret. Mittaukset partikkelijoukoista 

antavat voimakkaasti keskiarvoistet-

tuja tuloksia. Erityisesti pyrkimyksenä 

on tehdä mittauksia rakenteeltaan tar-

kasti tunnetuista systeemeistä, jolloin 

on mahdollista korreloida dynaami-

set ominaisuudet rakenteellisiin omi-

naisuuksiin. Yllämainitussa työssä [3] 

hiilinanoputken rakenne määritettiin 

elektronidiff raktion avulla.

CARS-mikroskopiaa, joka on eräs 

neliaaltosekoitusmenetelmä, on viime 

vuosina menestyksekkäästi käytetty 

biosysteemien, erityisesti lipidien, ku-

vantamiseen. [4] Lähes kaikki työt on 

tehty pohjautuen taajuuserotteiseen 

CARS-spektroskopiaan, jossa käyte-

tään spektraalisesti kapeakaistaisia pi-

kosekuntipulsseja. Aika-avaruudessa 

tehtävää femtosekuntialueen CARS-

miksroskopiaa on tutkittu huomatta-

van vähän. Merkittävä yleinen ongelma 

CARS-mikroskopiassa on ei-resonantin 

taustan aiheuttaman vääristymän pois-

to. Aika-alueen CARS-mikroskopiassa 

ei-resonantin taustan eliminointi onnis-

tuu helposti viivästämällä kolmattapuls-

sia siten, että vain värähdysresonantti 

osa tuottaa signaalin. Tarkoituksena on 

tutkia erilaisten aikaerotteisten mene-

telmien käyttöä CARS-mikroskopiassa 

ja kuvantamisessa.

Rakennettavan laserlaitteiston kaa-

viokuva on esitetty kuvassa 2. Sys-



11

teemi perustuu Light Conversionin-

Pharos-pumppulaseriin, joka tuottaa 

maksimissaan 1 MHz pulssijonon aal-

lonpituudella 1064 nm jossa pulssin 

kestoon n. 200 fs. Pharospumppaa 

kahta NOPAa, jotka tuottavat laajalla 

spektrialueella (510-900nm)parhai-

millaan20–30 fs:n jaenergialtaan 1–20 

nJ:n pulsseja. Toinen pulsseista jaetaan 

kahdeksi, jonka jälkeen pulssit ajaste-

taan keskenään siirtolinjojen avulla ja 

ohjataan kollineaarisessa geometriassa 

mikroskooppiobjektiiviin, jota ohja-

taan piezoliikuttimien avulla. Fokuk-

sessa syntyvä neliaaltosignaali voidaan 

havaita joko läpäisygeometriassa tai 

takaisinheijastusgeometriassa ja mitata 

suodatuksen jälkeen yksittäisfotonilas-

kinyksiköllä tai muulla detektorilla. 

Laitteisto mahdollistaa monipuolisen 

neliaaltosekoitusspektroskopian ja –

mikroskopian tekemisen minimissään 

n. 300 nm avaruudellisella resoluutiol-

la. Yksittäisnanopartikkelispektros-

kopian tasolle päästään yhdistämällä 

mikroskopiaan nanovalmistus ja -ka-

rakterisointimenetelmiä, joiden avulla 

voidaan sijoittaa nano-objekteja halut-

tuihin tarkasti määriteltyihin paikkoi-

hin kuten kuvassa 3 on esitetty. 

Jyväskylän yliopistossa on pitkät 

perinteet solujen kuvantamisessa. 

Pääsääntöisesti soluja ja solun osia on 

kuvattu fl uoresenssi konfokaalimikro-

skopian keinoin ja biologisia efektejä 

on näin pystytty kuvaamaan mole-

kyylitasolla. Fluoresenssimikroskopian 

rinnalle on nousemassa tutkimuspro-

jekteja, jotka hyödyntävät yllämainit-

tua laitekantaa mahdollisimman te-

hokkaasti biomolekyylien toiminnan 

karakterisoinnissa. Esimerkiksi Raman 

mikrospektroskopia tuottaa informaa-

tiota biomolekyylien kemiallisesta 

Kuva 2. Neliaaltomikrospektroskoopin kaaviokuva. Selvyyden vuoksi kuvaan on merkitty vain 
säteenjakajat(BS) ja viivelinjat(D) sekä varsinainen mikroskooppi(M). Mikroskoopin suurennos 
on esitetty oikealla (DLBS dikroinen ylipäästösäteenjakaja, S näyte, PTZ näytteenliikutin, OB 
objektiivi, O okulaari, C kamera, SPC yksittäisfotoni laskenta yksikkö, TL linssi).
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Kuva 3. Femtosekuntiresoluution neliaaltosekoitusmikroskoopin käyttö yksittäisten nano-
objektien tutkimuksessa. Vasemmalla on kuvattu laitteistosta osa, jossa kolme laserpulssia 
tuodaan kollineaarisesti mikroskooppiobjektiiviin, joka fokusoi pulssit samaan avaruudelliseen 
pisteeseen. Säteenjakajan ja okulaarin avulla saadaan samanaikaisesti mikroskooppikuva 
näytteestä (keskimmäinen kuva). Kuvassa näkyy piinitridimembraaniin etsattu n. yhden 
mikrometrin levyinen rako, johon lasersäde on kohdistettu (ks. kuva). Oikealla näkyy erikseen 
mitattu pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva raosta. Raon yli on kasvatettu yksittäisiä 
hiilinanoputkia, jotka voidaan havaita elektronimikroskooppikuvasta (näkyvät heikosti tässä). 
Kohdistamalla lasersäteet oikeaan alueeseen raossa voidaan hallitusti tutkia yksittäisiä 
hiilinanoputkia tai muita nano-objekteja (ks. viite 3).

Kuva4. Viruspartikkelin Raman spektri. Vahvin signaali (musta) on detektoitu vriuksen 
ulkokuoresta (kapsidista), keskimmäinen signaali (sininen) on detektoitu koko viruksesta, 
alhaisimmat intenisteetit saadaan viruksen genomista (RNA, punainen viiva).

Picornavirus uncoating 
 
Picornavirus uncoating have been shown to occur during warming of the virion to 
50oC/60oC. We next want to observe the changes in the Raman spectra during 
warming of the virus. The characteristic bands of each sample go through 
considerably changes when exposed to heat, as heating induces shell expansion and 
partial unfolding of the shell subunits. Thereby the Raman spectroscopic data of the 
60oC particles resembles mainly the chemical composition of the molecules without 
particular structural information. 

 
 
Figure 7. Raman spectra of EV1 capsid (black line), virion (blue line) and RNA (red 
line) at 60oC, showing the fingerprint region and extending beyond the aliphatic CH-
stretching complex at ~2900 cm 1 

 
Comparison of the heated and intact virion (Figure 8a) produced signature peaks 
suggesting differences in the viral structure during opening and RNA release. When 
exposed to heat, the structure of the virion is known to go through alterations (Figure 
8a) and starts to resemble the capsid, the two producing similar Raman spectra 
(Figure 8c). In the capsid particle, the structure is already opened, and it thereby is 
more stable during heating. Only modest changes, such as readjustments of chains 
between 1200 and 1400 cm-1 and increasing of intensity during disruption of the 
structure, are visible in the spectra (Figure 8b). 
 
 
 
 
 
 
a) 
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koostumuksesta solun eri osissa ja tätä 

ominaisuutta voidaan hyödyntää solu-

jen kuvantamisessa. Toisaalta Raman 

spektri on myös herkkä proteiinikom-

pleksien rakenteellisille muutoksilla 

ja tätä informaatiota hyödynnetään, 

kun tutkitaan esimerkiksi viruksien 

genomin ejakulaatio-prosessia. Kuvas-

ta 4 nähdään kuinka erilaiset Raman 

spektrit havainnoidaan, kun mitataan 

viruksen ulkokapsidi ja sen genomi 

verrattuna koko viruspartikkeliin, 

missä genomi on kapsidin sisällä. 

Näitä tietoja voidaan hyödyntää CARS 

mikroskooppisissa tutkimuksissa, 

jolloin voidaan havainnoida viruksien 

toimintaa solujen sisällä. 

[1] P. Hamm ja M. Zanni, ’Concepts and 
Methods of 2D Infrared Spectroscopy’, 
Cambridge University press (2011).

[2] Y. Wang, C.-Y. Lin, A. Nikolaenko, V. 
Raghunathanja E. O. Potma, ’Four-wave 
mixing microscopy of nanostructures’, 
Adv. Opt. Photonics, 3, 1 (2011).

[3] P. Myllyperkiö, O. Herranen, J. Rintala, 
H. Jiang, P. R. Mudimela, Z. Zhu, A. G. 
Nasibulin, A. Johansson, E. I. Kauppinen, 
M. Ahlskogja M. Pettersson, ’Femtosecond 
Four-Wave-Mixing Spectroscopy of 
Suspended Individual Semiconducting 
Single-Walled Carbon Nanotubes’,  ACS 
Nano, 4, 6780 (2010).

[4] C. L- Evans ja X. S. Xie, ’Coherent Anti-
Stokes Raman Scattering Microscopy: 
Chemical Imaging for Biology and 
Medicine’, Annu. Rev. Anal. Chem., 1, 
883 (2008).
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Ilpo Niskanen

MITTAUSTEKNIIKAN 
OSAAJAT 

VAHVISTAMAAN 
YHTEISTYÖTÄ

T
ehokkaan tutkimustoiminnan 

ja innovaatioiden syntyminen 

on mahdollista vain jos eri alan 

huippuosaajat hyödyntävät 

keskinäistä tietotaitoaan tutkimus-

ympäristöissä monitieteellisesti. Näin 

saavutetaan tutkimuksen, korkea-

koulutuksen ja yritysten keskuudessa 

kriittistä massaa, tutkimuslaitteistojen 

parempi käyttöaste ja vaikuttavuutta 

valtakunnalliseen yhteistyöhön. Tä-

hän tarpeeseen on synnytetty Oulun 

yliopiston Th ule instituutin hallinnoi-

ma noin kolmivuotinen [2010-2013] 

Euroopan sosiaalirahaston tukema 

VERKA-hanke [Verkostoista allianssiksi 

- tutkimus- ja yritysyhteistyön struk-

turointi ympäristö- ja energia-alalla], 

jonka yhtenä tehtävänä on kartoittaa 

mittaustekniikan tutkimusta Suomes-

sa. Kartoituksessa selvitetään mittaus-

tekniikan keihäänkärkitutkimusalueita 

yliopistoissa ja sektoritutkimuslaitok-

sissa.  Selvityksen ajanjaksoksi valit-

tiin 2000–2010 ja mittareina käytettiin 

mm. julkaisuja, väitöskirjoja, patent-

teja ja kirjoja. Katsauksen tavoitteena 

olisi antaa tietoa tutkimuslaitoksissa 

tehtävästä mittaustekniikkatutkimuk-

sesta ja lisätä yhteistyötä  laitteistojen 

yhteiskäytön tehostamiseksi.  

MITTAUSTEKNIIKAN 
TUTKIMUS 

Aalto yliopiston teknillinen korkea-

koulun mittaustekniikan keihäänkär-

kialueita selvitettiin mittaustekniikan 

laitoksen, teknillisen fysiikan optiikan 

ryhmän ja kylmä laboratorion osal-

ta. Mittaustekniikan laitoksen tut-
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kimus jakaantuu sähkömittaustek-

niikkaan ja elektroniikkaan, optisiin 

säteilymittauksiin, kuituoptisiin mit-

tauksiin ja kvanttioptiikkaan. Näistä 

optisen säteilyn tutkimus on intensii-

visintä. Optiikan ryhmän tutkimus on 

painottunut nanomittakaavaan, laser 

valon manipulointiin, uusien valolähtei-

den rakentamiseen. Yksi painopistealue 

mittaustekniikassa on pinnan värähte-

lyjen karakterisointi laser-interferomet-

rillä missä havaintoraja on pikometrin 

luokkaa.  Kylmä laboratorion fysiikan 

ryhmän fokusalue on nesteiden ja kiin-

toaineiden ominaisuuksien tutkiminen 

lähellä absoluuttista nollapistettä. Lisäksi 

laboratoriossa työskentelee aivotutki-

mus ryhmä joka tutkii ihmisen aivojen 

toimintaa järjestelmä tasolla ja kehittää 

menetelmiä aivojen kuvantamiseen. 

Helsingin yliopiston fysiikan lai-

toksen tutkimus keskittyy neljälle 

osastolle: materiaalifysiikka, alkeis-

hiukkasfysiikka, ilmakehätiede ja 

geofysiikka sekä tähtitiede. Materiaa-

lifysiikan mittaustekniikan painopiste-

alueita ovat  mm. röntgen mittaukseen 

perustuva sirontatutkimus ja tomogra-

fi a joilla tutkitaan aineiden rakennetta 

ja dynamiikkaa.  Alkeishiukkasfysiikan 

tutkimusalueita ovat hiukkasteoriat 

ja kosmologia sekä hiukkaskokeet.  

Ilmakehätieteiden mittaustekniikan 

fokusalueita ovat ilmakehän aerosolit 

(ilmastonmuutos ja terveysvaikutuk-

set),  mikrometeorologia ( ekosystee-

mien ja ilmakehän vuorovaikutukset, 

hiilinielut), meteorologian laskennal-

liset menetelmät ( ilmastotutkimus, 

säänennustusmallien kehittäminen ), 

marssin kaasukehä  ja säätutka.  

Ilmatieteen laitoksessa tehdään 

meteorologian, meritieteen, ilman-

laadun, ilmastonmuutoksen, arktisten 

alueiden ja avaruusfysiikan tutkimus-

ta. Keskeisiä tutkimusaihepiirejä ovat 

pienhiukkasten fysikaaliset ominai-

suudet, koostumus ja kemiallinen 

muuntautuminen, ilman orgaaniset 

yhdisteet ja niiden analyysimenetelmi-

en kehittäminen ja ilman laatumallien 

kehitys, validointi sekä sovellukset.

Itä-Suomen yliopiston mittaustut-

kimus jakaantuu Kuopion ja Joensuun 

kampusaluille. Joensuun fysiikan lai-

toksen fotoniikan tutkimus sisältää 

optista koherenssiteoriaa, mikro- ja 

nanofotoniikkaa, biofotoniikkaa ja op-

tista materiaalitutkimusta. Mittaustek-

niikan tutkimuksen keihäänkärkialoja 

ovat pinnanlaadun optisten mittalait-

teiden kehitys, terahertsispektrosko-

pia materiaalimittauksissa, nesteiden 

mittaustekniikat ja väritutkimus. Kuo-

pion kampuksen sovelletun fysiikan 

laitoksella jakaantuu lääketieteelli-

sen fysiikan ryhmään missä kehite-

tään mm. luun ja ruston mittauksia 

ja biosignaalien analyysimenetelmiä. 

Teknillinen ja laskennallinen fysiikka 

sisältää impedanssitomografi aa, ultra-

äänitekniikkaa ja optista sensoritek-

niikkaa teollisuuden sovellutuksiin. 

Ympäristöfysiikan painopiste on pien-

hiukkas- ja aerosolitutkimuksissa sekä 

niihin liittyvät mittaukset. 

Jyväskylän yliopiston mittaus-

tekniikan tutkimustoiminta keskit-

tyy nanotiedekeskukseen missä tut-

kimuskohteina kuuluvat yksittäiset 

nano-objektit, kuten hiilinanoputket, 

nanopartikkelit, optisesti repsonsii-
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viset supramolekyylit ja -aggregaa-

tit sekä biomolekyylit. Tutkimuksen 

painopistealueita ovat optinen ja ult-

ranopea spektroskopia hyödyntäen 

epälineaarisen spektroskopia mene-

telmiä kuten pump-probe (UV-IR), 

CARS (mikroskopia) ja 2DIR.  Toise-

na painopistealueena on kokeellinen 

nanofysiikka missä tutkimuskohteita 

ovat nanorakenteiden valmistus ja säh-

köinen karakterisointi. Kolmantena 

painopistealana on  pehmeän ja huo-

koisen materiaalin (kuidut, paperi, luu 

ja solut)  nanofysiikkaa missä tutki-

muksessa   käytetään mikrometri- ja 

nanometrierotuskyvyn 3D röntgen 

tomografi aa, jossa parhaimmillaan on 

50 nm resoluutio.

Lappeenrannan teknillisen yliopis-

ton fysiikan laboratorion tutkimus-

kohteet keskittyvät optiseen mitta-

ustekniikkaan ja materiaalifysiikkaan 

kuten paperin pinnan ominaisuuksien 

(topografi a, karheus, huokoisuus) mit-

taussovellutuksiin, nanohiukkasten 

optisten ominaisuuksien määrittä-

minen pinta-plasmoni tekniikalla ja 

fl uoresoivien värimittauksien teolli-

suussovellutukset. Mittaustekniikan 

keihäänkärkitutkimusalueita ovat  

nesteiden optiset mittaukset ja CARS- 

mikroskopia missä ideana on näytteen 

kuvantaminen vibraatioresonanssien 

avulla ilman merkkiaineita.

MIKES on metrologian ja mitta-

ustekniikan tutkimuslaitos, jonka 

tarkoituksena on jäljitettävien mit-

tausten mahdollistaminen, uusien 

menetelmien tutkiminen mittause-

pävarmuuden pienentämiseksi sekä 

uusien mittauslaitteiden kehittäminen. 

MIKES vastaa itse useimpien suureiden 

mittayksiköiden kansallisista mitta-

normaaleista (massa, paine, tiheys, 

lämpötila, kosteus, virtaus, pituus ja 

dimensioanaaliset suureet, sähkösuu-

reet, aika ja taajuus sekä akustiikka). 

Omien laboratorioiden lisäksi MIKES 

on nimennyt Teknillisen korkeakoulun 

Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osas-

ton kansalliseksi mittanormaalilabora-

torioksi, joka vastaa optisten suurei-

den kansallisista mittanormaaleista. 

Lainsäädännön perusteella kansallisia 

mittanormaaleja ylläpitävät Geodeet-

tinen laitos pituuden ja putoamiskiih-

tyvyyden osalta ja Säteilyturvakeskus 

ionisoivan säteilyn osalta. 

Oulun yliopistolla mittaustekniik-

kaa kehitetään mm. mikroelektronii-

kan ja materiaalifysiikan laboratoriossa, 

optoelektroniikan ja mittaustekniikan 

laboratoriossa, CEMIS-Oulu (Oulun yli-

opiston mittaustekniikan tutkimus-

yksikkö Kajaanissa sisältäen aiemmin 

toimineet mittalaitelaboratorion, bio-

tekniikan laboratorion, CWC-langat-

toman tiedonsiirron Kainuun yksikön 

ja tietojenkäsittelytieteiden Kajaanin 

yksikön), fysiikan laitoksessa ja pro-

sessi- ja ympäristötekniikan osastos-

sa. Mittaustekniikassa tutkitaan mm. 

biosensoreita, taitekerroinmittausta, 

optista tomografi aa, sytometriaa, ho-

lografi atekniikkaa, sähkökemiallisia 

sensoreita ja optista kuvantamista. 

Alan osaamista on sovellettu massa- 

ja paperiteollisuuden, elektroniikka- ja 

metalliteollisuuden, energiatuotan-

non, kaivannaisalan ja lääketieteen 

tarpeisiin. Keskeisimmät mittaustek-

niikan keihäänkärkitutkimusalueet 
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ovat  printattavat ja nanorakenteiset 

sensorit sekä lisäksi merkittävää mit-

taustekniikan tutkimusta tehdään 

myös nesteiden optisissa mittaustek-

niikoissa, polarisaatiomikroskopiassa, 

biofotoniikassa ja VOC-mittausmene-

telmissä. 

Tampereen teknillisen yliopiston 

fysiikan laitoksen tutkimustoiminnan 

painopistealueita ovat aerosolifysiikka, 

laskennallinen fysiikka sekä optiik-

ka. Tutkimusta tehdään monilla eri 

aihealueilla, joihin kuuluvat optiik-

ka ja biofotoniikka, ympäristötieteet, 

biologiset ja biolääketieteelliset tie-

teet, korkean lämpötilan suprajoh-

teet ja molekyläärielektroniikka sekä 

kuluttajaelektroniikassa käytettävät 

vaihesiirtoiset materiaalit. Mittaustek-

niikan keskeisempiä tutkimusalueita 

ovat optisen spektroskopian mitta-

usmenetelmät ja sovellukset kaasu-

faasissa, aerosolihiukkasten mittaus-

menetelmät teollisuusprosesseissa ja 

päästöissä, ultranopea optinen spekt-

roskopia, biosensorit, anturitekniikka 

ja biomittaukset, yksittäisten solujen 

mittaus ja stimulointi, nopea taajuus-

vasteen mittausmenetelmä ja  kuvaan 

perustuva mittaus.

Turun  yliopiston fysiikan laitoksen 

spektroskopian tutkimus keskittyy fo-

toakustiseen detektointiin, interfero-

metriaan, spektroskooppisiin lasken-

tamenetelmiin ja suuren erotuskyvyn 

omaavaan spektroskopiaan. Kehitetyllä 

interferometreillä on pystytty sekun-

nissa mittaamaan samanaikaisesti lä-

hes kaikki mahdolliset kaasuseoksen 

komponentit havaintorajan ollessa 1 

ppm. Biofysiikan laboratorion pai-

nopistealue on bioanalytiikka missä 

kehittää fluoresenssi ja luminenssi 

menetelmiä sekä tekniikoita havait-

semaan molekyylitason vuorovaiku-

tuksia. Tutkimuksen aihepiirejä ovat 

mm. fl uoresenssimenetelmät, optinen 

nanoskopia, partikkeli- ja määritys-

tekniikat sekä TPX bioaffi  niteetti mää-

ritystekniikat.

VTT Optisen mittaustekniikan  tut-

kimustiimit ja laboratoriot sijaitsevat 

neljällä paikkakunnalla, Oulussa, Es-

poossa, Kuopiossa ja Tampereella. Tut-

kimustoiminnan keihäänkärkiosaamiset 

liittyvät optisiin mittausteknologioihin 

(spektroskopia ja kamerapohjaiset jär-

jestelmät), prosessianalysaattoreihin, 

pienikokoisiin optisiin sensoreihin, ko-

nenäköjärjestelmiin, kannettaviin mit-

talaitteisiin sekä erikoissensoreihin, ku-

ten avaruusmittalaitteet. VTT:n optisen 

mittausteknologioiden sovellusalue on 

hyvin laaja kattaen prosessiteollisuuden 

laadunvalvontajärjestelmät, ympäristö-

mittaukset, avaruussensorit sekä bio-/

medikaalisovellukset. Tutkimuksen pai-

nopistealueina ovat olleet 2000-luvulla 

perinteisten prosessiteollisuuden analy-

saattorien lisäksi pienikokoiset kannet-

tavat sensoriratkaisut, 3-D mittaustek-

niikat ja niiden sovellukset, kemometria 

ja optisten mittalaitteiden kalibrointi 

sekä LED-pohjaiset valaisuratkaisut. 

VTT:n tutkimustuloksia on kaupallis-

tunut lisenssisopimusten ja  tuoteke-

hityshankkeiden myötä mm. paperi-, 

teräs- ja lääketeollisuuteen. 

Åbo Akademin paperinjalostuksen 

laboratorion tutkimuskohteita ovat 

mm. päällystettyjen ja painettujen pa-

peripintojen fysikaalisten ja kemial-
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listen ominaisuuksien karakterisointi 

käyttäen SEM-, AFM-, nesteen kon-

taktikulma-, XPS- ja ToF-SIMS-mit-

talaitteita. Tutkimusta on sovellettu 

viime aikoina nanomittakaavaisten 

pinnoitteiden karakterisointiin esimer-

kiksi plasma- ja anopartik-kelipääl-

lystetyille paperi- ja kartonkilaaduille 

sekä funktionaalisten painokerrosten 

ominaisuuksien karakterisointiin. Tut-

kimuksen painopisteenä on mittaus-

tekniikassa luonnonkuitupohjaisten 

pintojen topografi nen ja kemiallinen 

karakterisointi.

YHTEENVETO

Suomessa  mittaustekniikasta jul-

kaistaan vuosittain keskimäärin 570 

artikkelia tieteellisissä lehdissä, 36 

väitöskirjaa, 9 patenttia  ja yksi kirja. 

Mittausteknologian kehityksessä työs-

kentelee noin 650 tutkijaa tutkimuslai-

toksissa. Kehittämisen painopiste mit-

taustekniikassa on ollut  kaivannais-, 

ympäristö- ja energiateollisuuteen sekä 

lääketieteen ja hyvinvointiteknologian 

mittaussovellutuksissa. Mittausteknii-

kan trendeinä ovat kuvantavat 3D-mit-

taukset, biosensorit, ultranopea optinen 

spektroskopia, printattavat sensorit, 

älykkäät järjestelmät, miniaiturisointi, 

ja nanofotoniikka. 

Haasteena on säilyttää tieteellinen 

taso mittaustekniikassa kiristyvässä 

kansainvälisessä kilpailussa. Suomessa 

mittaustekniikan tutkimusryhmät ovat 

suhteellisen pieniä, omarahoituksen 

löytymien kokonaisrahoitusmalliin ei 

ole helppoa, laiteinvestointiin vaikea 

saada rahoitusta, hankkeiden lyhyt 

kestoisuus ja suurissakin hankkeissa 

yleensä yksittäisen tutkimuslaitoksen 

osuus on alle 12 htkk vuodessa. 

Vaadittaisiin pitkäjänteistä panostusta 

mittaustekniikan osaamispohjan 

kasvattamiseen, jotta menestyisimme 

maailmalla.

Mittausteknologia-alalla toimii 

paljon yrityksiä Suomessa. Suomalai-

silla yliopistoilla ja tutkimuslaitoksilla 

on ollut merkittävä rooli spin-off  yri-

tyksien syntymiselle joista voisi mai-

nita Vaisala Oyj, Adfore Technologies 

Oy, Aivon Oy, Awanic Oy, BraggOne 

Oy, FocalSpec Oy, Global EcoSolutions 

Ltd, Hookie Technologies Oy, Specim 

– Spectral Imaging Oy Ltd,  Rikola Oy, 

Voxstone Oy FocalSpec Oy, KeepLoop 

Oy, Tactotek Oy, Global Innovation 

Network Oy, Airmodus Oy,  Aero-

sol Consulting Oy, Anturikeskus Oy, 

Luode Consulting Oy, Pixpolar Oy, 

FinMeas Oy, ZenRobotics Oy, Biosafe 

– Special Laboratory Services Oy Ltd, 

Finnofl ag Oy, Emergence Oy, Envi-

ronics Oy, Kuava Oy, MGM-Devices 

Oy, Mikrobioni Oy, Northern Solu-

tions Oy, Numcore Oy, Symo Oy, Ve-

nacontra Oy, Aboatox Oy, Aboa Space 

Research Oy, Envic Oy, Fluidlab Oy, 

Gasmet Technologies Oy, Gasera Oy, 

Noveltech Solutions Oy, Top Analytica 

Oy Ab, Polar Electro Oy, Noptel Oy, 

Valtavalo Oy, Liqum Oy, Magnasense 

Technologies Oy, Numerola Oy, De-

kati Oy, Pegasor Oy, Tassu, Wirepas 

Oy, Labvision Technologies Oy, Fibera 

Oy, MeVea Oy, One Moment Engin-

eering Oy, Jarotek Insinööritoimisto, 

Milo Engineering tmi, Power Factor 
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Oy ja Vipetec Oy  (Innovaatioputkesta 

yritystoimintaa loppuraportti, http://

www.greennetfi nland.fi , 10.1.2012).  

Suomessa on hyvät edellytykset teh-

dä menestyksellistä mittaustekniikan 

tutkimusta  myös tulevaisuudessakin 

ja luoda alalle toimiva osaamisyhteisö. 

Osaamisyhteisö voisi pyrkiä vaikut-

tamaan Tekes ja Akatemian mittaus-

tekniikan rahoitusohjelmiin ja edis-

täen uusien yhteisten mittalaitteiden 

hankinnassa. Uudet mittalaitteet ovat 

yhä hinnaltaan kalliimpia, mutta ovat 

herkempiä, hienostuneempia ja moni-

puolisempia. Jotta mittalaitteiden tarjo-

amia ominaisuuksia voidaan hyödyntää 

tehokkaasti, vaati se erikoistuneempaa 

ja pysyvämpää henkilöstöä.  Mittaus-

tekniikan tutkijat voisivat osallistua 

muiden tutkimuslaitoksen tutkimus-

ryhmiin kriittisen massan kasvatta-

miseksi ja luonnollisesti hakeutuisivat 

arvostettuihin kansainvälisiin tutki-

musryhmiin osaamisen kartuttamiseen. 

Sillä parhaat ideat monesti syntyvät 

tiedon rajapinnoilla monitieteellisessä 

tutkimushankkeissa.  

Haluan kiittää seuraavia henkilöitä tar-

vittavien tietojen saamiseksi katsausta 

varten, Erkki Ikonen, Matti Kaivola, 

Jukka Pekola, Ritva Serimaa, Tuukka 

Petäjä, Markku Kulmala,  Antti Hyväri-

nen, Risto Hillamo, Heidi Hellen, Kai-

Erik Peiponen, Markku Hauta-Kasari, 

Markku Tiitta, Reijo Lappalainen, Jou-

ko Korppi-Tommola, Erik Vartiainen, 

Toni Laurila, Heli Jantunen, Satu Oja-

la, Jari Hannu, Matti Kinnunen, Risto 

Myllylä, Tapio Fabritius, Jukka Räty, 

Pirjo Kyyrönen, Risto Oikari, Vesa Vir-

tanen, Juha Toivonen, Jyrki Kauppi-

nen, Pekka Hänninen, Janne Suhonen, 

Martti Toivakka ja Jarkko J. Saarinen.

   
Nanorakenteinen kaasusensori. J. Kukkola 
et al., Eurosensors Conf. Athens, Sept. 4-7, 
2011.

Firenzen yliopistossa valmistettu screen 
printed electrode grafi ittipinnalla, jota 
CEMIS-OULUn tutkijat Sotkamossa käyttävät 
joko sellaisenaan sähkökemiallisesti 
esim. kuparin mittaukseen tai eri tavoin 
modifi oituna sovelluksen mukaan.
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Nesteiden karakterisointi 
monianalysaattorilla.  I. Niskanen, J. Räty 
and K.-E. Peiponen, A multifunction 
spectrophotometer for measurement 
of optical properties of transparent and 
turbid liquids, Measurement and Science 
Technology  17, 2006. 

Polarisaatiomikroskopian hyödyntäminen puukuitujen mittauksissa. C. Ye, Spectroscopic 
imaging ellipsometry: real-time measurement of single, intact wood pulp fi bers. Apply Optics 
45, 2006.
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New FiDiPro professor 
in Optoelectronics and 

Measurement Techniques 
Laboratory, University of Oulu

V
alery Tuchin was granted with a 

FiDiPro professorship by TEKES 

(the Finnish Funding Agency 

for Technology and Innovation).

 Academy of Finland and TEKES 

have a joint program (FiDiPro - 

Finland Distinguished Professor 

Programme, www.fidipro.fi)which 

enables distinguished researchers, 

both international and expatriates to 

work in Finnish academic research. 

FiDiProprofessor is a recognized 

person in the scientifi c community. 

Th is year, TEKES granted this kind 

of grant for Prof. Valery Tuchin from 

Saratov State University to work in the 

University of Oulu, in Optoelectronics 

and Measurement Techniques 

Laboratory for a three-year period. Th e 

research project is titled “Biophotonic 

technologies for novel diagnostic and 

therapeutic applications”. In this 

project, e.g. diff erent kinds of tissue 

phantoms will be manufactured and 

characterized. Also diff erent optical 

clearing agents for many tissues 

will be investigated.Nanophotonics 

for diagnostics, protection and 

treatmentof cancer and infl ammatory 

diseases will be one of the key topics 

of the project.

Prof. Tuchin is a worldwide leading 

expert in the fi eld of biological and 

medical physics, biophotonics, 

biomedical optics, nanobiophotonics 

and photonic crystals, laser 

spectroscopy and imaging in 

biomedicine, nonlinear dynamics of 
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laser and optical systems, optical and 

laser measurements, with more than 

40-years of development & research 

and teaching experience. 

Prof. Tuchin is a member of 

editorial boards of many highly-

ranked international scientific 

journals, a holder of more than 50 

patents, author or editor of more than 

100 books, book chapters, special 

issues of journals, textbooks, tutorials, 

proceedings, booklets, and more than 

300 scientifi c papers and analytical 

reviews. Additionally, he organizes 

“Saratov Fall Meeting” - an annual 

week-long conference on Optics, 

Laser Physics and Biophotonics at 

Saratov State University (Russia), one 

in Europe on Biophotonics: Photonic 

Solutions for Better Health Care, two 

Conferences at SPIE Photonics West 

Symposium (Annually, USA), and one 

in China - PIBM.

Contact information for 
Prof. Tuchin is 

Dr. Valery V. Tuchin

Professor and Head of Optics and 

Biophotonics Division

Saratov State University

Department of Physics, Saratov State 

University

83, Astrakhanskaya str., Saratov 410012, 

Russia

tel: +7 845 2 210-722, 

fax: +7 845 2 27 85 29

Optoelectronics and Measurement 

Techniques laboratory

P.O. Box 4500, University of Oulu, FI-

90014, Oulu, Finland

Phone: +358-8-5332760, Fax: +358-8-

53332774 

Email: tuchinvv@mail.ru; URL: http://

www.ee.oulu.fi /research/oemlab/

research/biophotonicshttp://www.

biocenter.oulu.fi /projects/vainio.html
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Kuulumisia viidennestä 
fotoniikan ja lasertekniikan 

kokouksesta Pietarista 
(PALS 2011)

P
ietarissa järjestettiin 18.–20. lo-

kakuuta 2011 viides fotoniikan ja 

lasertekniikan symposiumi (Pho-

tonics and Laser Symposium, PALS), 

johon kokoontui suomalaisia ja venä-

läisiä alan tutkijoita. Tapahtumapaik-

kana oli Pietarin valtion yliopisto. PALS 

on Suomen ja Venäjän kahdenvälinen 

konferenssisarja, joka järjestetään joka 

toinen vuosi Venäjällä ja joka toinen 

vuosi Suomessa. Aiemmat kokoukset 

on pidetty Saratovissa 2003, Kajaanissa 

2005, Moskovassa 2007 ja Tampereella 

2009. PALS:n tavoite on koota optiikan, 

fotoniikan ja lasertekniikan ja niiden 

sovellusten asiantuntijoita ja opiske-

lijoita yhteiseen tapahtumaan, jossa 

esitellään tutkimusryhmien tutkimus-

tuloksia. Tämän vuotuinen kolmepäi-

väinen tapahtuma tarjosi hyvät puitteet 

tutkijoidenvälisille keskusteluille, joi-

den pohjalta yhteistyön rakentaminen 

ja kehittäminen mahdollistuu myös jat-

kossa. Tänä vuonna järjestelytoimiin 

osallistuivat Pietarin valtion yliopisto, 

International Laser Center Moskovasta, 

Oulun yliopisto sekä VTT.

Ohjelma koostui kolmesta kutsu-

tusta luennosta, lyhemmistä kutsu-

tuista suullisista esitelmistä (23 kpl) 

sekä kuudesta suullisesta esitelmästä. 

Lisäksi pidettiin posterisessio, jossa 

oli mukana 18 posteria. Luennot piti-

vät tänä vuonna professori Yuri Svirko 

Itä-Suomen yliopistosta (Fast optical 

nonlinearity of glass-metal nanocom-

posites),  professori Nikolay Nikonorov 

Pietarin valtion yliopistosta (Advan-

ced nanostructured glass ceramics for 

photonics) sekäprofessori Alexander 

Shkurinov Moskovan valtion yliopis-

tosta (Th e basis of the plasma methods 

of diagnostics and detection of THz 

radiation). Tämän vuoden esitelmien 

aiheita olivat muun muassa erilaiset 

laserpohjaiset mittaustekniikat. Fem-

tosekuntilaser sekä toisen ja kolman-

nen harmonisen aallonpituuden käyttö 

mahdollistavat uusia sovelluksia sekä 

biologiassa että teollisuudessa. Esitel-

missä käsiteltiin myös nanopartikke-

leita ja niiden käyttöä metamateriaa-

leissa. Seuraava PALS pidetään vuonna 

2013 Joensuussa.

Matti Kinnunen
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OPTICS DAYS 2011 
IN OULU, FINLAND

Optics in Finland: From 
Technological Innovations in 

Industry to Biomedical 
Applications

O
ptics Days 2011, the annual 

meeting of the Finnish 

Optical Society (FOS) was 

held 12th – 13th May, 2011 in 

Oulu, Finland. Over 140 participants 

and 11 companies took part to scientifi c 

sessions and company exhibition. Th e 

program consisted of the following 

main topics: applied optics, ultrafast 

and nonlinear optics, lasers and 

photonics, theoretical optical physics 

and simulations, biophotonics, and 

printable photonics and optical/

optoelectronics measurements. 

Th e program consisted of 4 invited 

presentations, 29 contributed oral 

presentations as well as 47 posters. 

Dr. Axel Zeitler gave a plenary 

talk on “Terahertz radiation and 

its applications in research and 

industry”, Dr. Sergey Vainshtein 

talked on nanosecond-domain sub-

THz radiation source and imaging 

applications, Dr. Julius Muschaweck 

talked about optical design challenges 

of high CRI luminaires with multi 

colour LEDs, and prof. Valery Tuchin 

talked about optical clearing eff ects 

in tissues. In addition to those four 

experts in their field, people from 

Finnish universities and research 

centers presented their latest results 

obtained in the field of optics. 

Moreover, a few presentations 

were given by persons from foreign 

countries. Th e program of Optics Days 

showed a glimpse of the current active 

optics research in Finland. Figure 1 

shows photos from the poster session.

In addition to the scientific 

program, there was held the FOS 

annual meeting where the members 
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discussed enthusiastically e.g. to 

organize “Photonics Finland Global 

View” to prepare a national strategic 

research agenda for photonics. Its tasks 

could also be to formulate the needs 

of the photonics industry, to provide 

photonics network open for industry, 

academia and government, fi rst as a 

three year project before solidifying.

Matti Kinnunen and Risto Myllylä

Figure 1. Poster session was an 
important part of the meeting.
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Northern Optics 2012 – Advance information 
 
Northern Optics 2012 is the fifth conference in the Northern Optics series. The 
previous meetings were held in Uppsala (2000), Espoo (2003), Bergen (2006) and 
Vilnius (2009). The aim of the meeting is to bring together optical scientists and 
people from the optics industry and optics companies in the Nordic and Baltic 
countries. 
 

Time: 15–17th of August 2012 
 

Venue: Comwell Borupgaard in Snekkersten 
http://www.comwellborupgaard.dk/ 

 

 
 Fig. 1: Conference venue hotel [1] 
 
A web page for registration and a list of topics solicited for the conference 
will be up and running in a few weeks time. More information will be available in the 
near future and FOS members will get notice on the submission deadlines via fos-
lista. 
 
 
The conference is organized by the Danish Optical Society, see http://www.dops.dk/ 
for further information. 
 

 
 
 
 
[1]  Comwell Borupgaard –hotel Gallery, available at 
http://www.comwellborupgaard.dk/comwell_borupgaard/om_hotellet/billeder_af_hotellet/, viewed on 2012-02-07 
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Klas Lindfors
k.lindfors@fkf.mpg.de

OPTIIKAN 
TUTKIMUSTA 

AUTON SYNTYMÄ-
KAUPUNGISSA
Johdanto

V
almistuin tekniikan tohtorik-

si vuonna 2009 Teknillisestä 

korkeakoulusta. Väitöskirja-

työni tein Prof. Matti Kaivo-

lan tutkimusryhmässä Teknillisen fysii-

kan laitoksella. Väitöskirjani ``Optical 

spectroscopy and microscopy of metal-

lic nanostructures´´ käsitteli metallisten 

nanorakenteiden optisia ominaisuuksia 

keskittyen erityisesti plasmonireso-

nansseihin. Väitöskirjatyössäni kehi-

tin uusia menetelmiä paljon aallonpi-

tuutta pienempien metallirakenteiden 

optisten ominaisuuksien tutkimiseen 

ja osoitin, kuinka tällaisia rakenteita 

voidaan hyödyntää paikallisen optisen 

kentän ominaisuuksien karakterisoi-

miseen ja nanorakenteen ympäristön 

optisten ominaisuuksien muutosten 

aistimiseen. Väitöksen jälkeen siirryin 

tutkijatohtoriksi Stuttgartiin Kiinteän 

Olomuodon Tutkimuksen Max Planck 

Instituuttiin (MPI-FKF) Prof. Markus 

Lippitzin ultranopean nano-optiikan 

tutkimusryhmään, jossa yhä toimin. 

Kerron tässä artikkelissa väitöksen jäl-

keisestä tutkimustyöstä.

Spontaanin emission 
muokkaus nanorakenteilla

Edward Purcell huomautti vuonna 

1946 julkaistussa artikkelissaan [1], 

että emitterin hajoamisnopeus (decay 

rate) ei ole puhtaasti emitterin ominai-

suus, vaan se riippuu hajoamiskanavi-

en määrästä (Purcell ilmiö). Optiikassa 

hajoamiskanavien määrää voidaan hal-

lita asettamalla emitteri esimerkiksi 
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optiseen kaviteettiin. Valon ja aineen 

vuorovaikutuksen voimakkuus kasvaa, 

kun optisen muodon tilavuus piene-

nee. Siksi kvanttiemitterien kytke-

minen nanorakenteisiin on erityisen 

mielenkiintoinen tutkimuskohde. 

Hallittu kytkentä emitterin eksito-

nin ja nanorakenteen välillä tarjoaa 

mielenkiintoisia mahdollisuuksia yk-

sittäisten kvanttisysteemien optisten 

ominaisuuksien ja sähkömagneettisten 

vuorovaikutusten hallintaan ja muok-

kaamiseen.

Plasmoniresonantit rakenteet ovat 

erityisen mielenkiintoinen tapa hallita 

valon emissiota kvanttiemittereistä. 

Plasmoneihin liittyvä sähkömagneet-

tinen kenttä on lokalisoitunut yhdessä 

tai useammassa ulottuvuudessa skaa-

lassa, joka on paljon valon aallonpi-

tuutta lyhyempi. Tämä johtaa mer-

kittäviin muutoksiin valon ja aineen 

vuorovaikutuksessa. Plasmonireso-

nantteja rakenteita on onnistuneesti 

hyödynnetty lisäämään valon emis-

siota [2], saavuttamaan suunnattu 

yksifotoniemissio [3] ja virittämään 

yksittäisiä kvantittuneita plasmonei-

ta nanokokoisiin plasmoniaaltojoh-

teisiin [4]. Teoreettisesti on esitetty, 

että rakenne, jossa yksittäinen kvant-

tiemitteri on kytketty plasmoniseen 

aaltojohteeseen, voisi toimia yksifo-

tonitransistorina [5]. Nämä edistysas-

keleet yksittäisten kvanttiemitterien 

hallitussa kytkemisessä plasmonisiin 

nanorakenteisiin edistävät ymmärrys-

tämme sähkömagneettisistä vuorovai-

kutuksista nanomittakaavassa ja voivat 

johtaa uusiin sovelluksiin esimerkiksi 

valonlähteissä, telekommunikaatiossa 

ja informaatioteknologiassa.

Oma tutkimustyöni Stuttgartissa on 

keskittynyt stabiilien kvanttemitterien 

hallittuun kytkentään nanokokoisiin 

plasmonisiin metallirakenteisiin. Eräs 

suurimmista haasteista eksitoni-plas-

monirakenteiden kehittämisessä on 

useamman ``hyvän´´ emitterin kyt-

keminen hallitusti haluttuun nanora-

kenteeseen. Hyvä emitteri on stabiili, 

pitkäikäinen ja sen emittoiman valon 

spektri on vakaa. Lisäksi emitterin ja 

nanorakenteen keskinäistä sijaintia 

ja orientaatiota pitää pystyä hallitse-

maan. Olemme Stuttgartissa tutkineet 

kiinteän olomuodon kvanttiemitterien 

kytkemistä integroituihin plasmoni-

siin optisiin piireihin. Nämä täyttävät 

edellä esitetyt vaatimukset ja ovat siten 

lupaavia ehdokkaita kuvassa 1 esitetyn 

rakenteen kaltaisten funktionaalisten 

elementtien kehittämiseen. Työssämme 

olemme keskittyneet itseorganisoitu-

neiden GaAs kvanttipisteiden ja timant-

Kuva 1: Plasmoninen piiri, jossa kolme 
kvanttisysteemiä on kytketty plasmonisilla 
aaltojohteilla. Kytkentää voidaan hallita 
modulaattorilla.
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tikiteiden värikeskusten tutkimiseen. 

Keskityn seuraavassa kertomaan työs-

tämme kvanttipisteiden parissa.

Itseorganisoituneet 
puolijohdekvanttipisteet 

plasmonisissa nanorakenteissa

Itseorganisoituneet puolijohdekvant-

tipisteet ovat erittäin stabiileja ja kirk-

kaita yksifotonilähteitä. Työssämme 

käytämme GaAs kvanttipisteitä, jotka 

ovat GaAs pisaroita AlGaAs kiteessä. 

Galliumarsenidin energia-aukko on 

pienempi kuin ympäröivän kiteen, 

mikä johtaa varausten loukkuuntu-

miseen kolmessa ulottuvuudessa ja 

tilojen kvantittumiseen. Kvanttipis-

tettä kutsutaankin usein keinotekoi-

seksi atomiksi. Kuvassa 2(A) on esitetty 

kaaviokuva kvanttipisterakenteesta. 

Kvanttipisteet sijaitsevat vain n. 10 nm 

kiteen pinnasta, jotta kytkentä plas-

monirakenteisiin olisi riittävän vahva. 

Kvanttipisteen sijainti voidaan määrit-

tää tarkasti kiteen pinnalla näkyvän 

topografi sen jäljen perusteella käyttä-

mällä atomivoima- tai elektronimik-

roskopiaa. Kvanttipiste ei ole poikki-

leikkaukseltaan täysin pyöreä kiteen 

pinnan suunnassa, mistä johtuen sillä 

on kaksi hieman eri energialla olevaa 

transitiota, joiden transitiodipolimo-

mentit ovat ortogonaaliset ja orien-

toituneet [-110] ja [110] kidesuuntien 

mukaan. Kvanttipisteen eksitonitran-

sitio on n. 1.64 eV energialla. Kuvassa 

2(B) on esitetty yksittäisen kvantti-

pisteen fotoluminesenssispektri eri 

virittävän valon tehoarvolla. Pienellä 

teholla näkyvissä on vain eksitonitran-

sitio. Kun tehoa kasvatetaan, näkyviin 

tulee toinen spektrin viiva, joka liittyy 

varattuun eksitoniin, trioniin.

Yksinkertaisin plasmonirakenne 

on kultananohiukkanen. Eräs ensim-

mäisistä kokeistamme on ollut käyt-

tää nanohiukkasta optisena antennina 

kasvattamaan yksittäisten GaAs kvant-

tipisteiden fotoluminesenssia [6]. Tässä 

kokeessa hyödynsimme atomivoima-

mikroskooppiin perustuvaa nanoma-

nipulaattoria yksittäisten nanohiuk-

kasten siirtämiseen kvanttipisteen 

päälle. Karakterisoimme muodoste-

tut antenna-kvanttipisteparit mata-

lan lämpötilan (10 K) fotoluminenssi-

Kuva 2: (A) Kaaviokuva 
kvanttipisterakenteesta. (B) Yksittäisen 
kvanttipisteen fotoluminesenssispektri eri 
virittävän valon tehoarvolla.
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mikroskopialla. Kuvassa 3 on esitetty 

fotoluminesenssikuva alueesta, jossa 

on 7 kvanttipistettä, joiden päällä on 

kultananohiukkanen. Fotoluminesens-

si näistä on selvästi taustalla näkyviä 

kvanttipisteitä suurempi. Jos anten-

ni poistetaan kvanttipisteen päältä, 

fotoluminenssi palaa takaisin taustan 

arvoon kuten kuvasta 3 havaitaan. 

Tämä osoittaa, että emission kasvu on 

seurausta kultananohiukkasesta.

Analysoimalla muutokset emissi-

ospektrissä ja fotonistatistiikassa ha-

vaitaan, että lisääntynyt fotolumine-

senssi on seurausta virittävän valon 

fokusoitumisesta kvanttipisteeseen. 

Hiukkanen toimii antennina kytkien 

virittävän valon paremmin emitteriin. 

Kultahiukkasen plasmoniresonans-

sin vaikutus on nähtävissä kuvassa 4, 

jossa on esitetty fotoluminesenssin 

vahvistus ja hiukkasen sironta fotonin 

energian funktiona. Käyrien muoto 

on samanlainen mutta luminesenssin 

vahvistuksen maksimiarvo saavute-

taan hieman eri energialla kuin siron-

tahuippu. Tämä on seurausta lähi- ja 

kaukokentän spektrien eroista, mikä 

on ennustettu teoreettisesti muuta-

missa viimeaikaisissa julkaisuissa.

Mahdollisuutta määrittää kvantti-

pisteiden tarkka sijainti topografi sen 

jäljen perusteella voidaan hyödyntää 

plasmonisten rakenteiden valmistami-

sessa kohdistettuna kvanttipisteeseen. 

Olemme ryhmässämme onnistuneesti 

valmistaneet nanorakenteita elektro-

nilitografi alla kohdistettuna yksittäi-

siin kvanttipisteisiin paremmalla kuin 

30 nm resoluutiolla. Kuvassa 5(A) esi-

tetyssä elektronimikroskopiakuvassa 

näkyy joukko kvanttipisteitä, joista 

kahden kohdalle on kuvioitu suora-

kaiteen muotoinen optinen antenni 

kullasta. Antennin toinen pää on koh-

distettu kvanttipisteen päälle. Tässä 

kohdistuksen tarkkuus on parempi 

kuin 20 nanometriä. Kuvassa näkyvät 

pyöreät kiekot ovat valmistusteknii-

kassa tarvittavia kohdistusmerkkejä.

Elektronilitografiaan perustuva 

valmistustekniikka mahdollistaa plas-

Kuva 3: Fotoluminesenssimikroskooppikuva 
GaAs kvanttipistenäytteestä. Vasemmassa 
kuvassa seitsemän kvanttipisteen päällä 
on kultananohiukkanen. Oikeassa kuvassa 
näkyy sama alue näytteestä sen jälkeen kuin 
kahden kvanttipisteen kohdalta hiukkanen 
on poistettu.

Kuva 4: Kvanttipisteen emission 
vahvistuminen virittävän valon fotonin 
energian funktiona.
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monisten rakenteiden joustavan valmis-

tuksen. Ensimmäisenä kokeena olemme 

soveltaneet menetelmäämme kvant-

tipisteiden kytkemiseen plasmonisiin 

aaltojohteisiin. Kuvassa 5(B) näkyvässä 

elektronimikroskopiakuvassa näkyy 

kolme aaltojohdetta, joiden päässä on 

yksittäinen kvanttipiste. Ensimmäisissä 

mittauksissa olemme havainneet selviä 

viitteitä yksittäisten fotonien propagaa-

tiosta aaltojohteissa. Nämä rakenteet 

ovat lupaava askel kohti funktionaalisia 

elementtejä integroituun kvanttioptiik-

kaan nanomittakaavassa.

Optiikan tutkimus ja elämä 
Stut tgartissa

Stuttgart tarjoaa optiikan tutkijalle 

mielenkiintoisen ja erittäin aktiivisen 

työympäristön. Stuttgartissa fysiikan 

perustutkimus keskittyy Vaihingenin 

kaupunginosaan kaupungin laidalle. 

Siellä sijaitsee Stuttgartin yliopiston 

fyysikan laitos ja läheisessä Büsnaun 

kylässä Kiinteän Olomuodon Tutki-

muksen Max Planck Instituutti. Oma 

työpaikkani, ultranopean nano-op-

tiikan tutkimusryhmä, on Max Planck 

Instituutin ja yliopiston yhteinen it-

senäinen tutkimusryhmä. Yliopiston 

puolella tutkimusryhmä kuuluu Prof. 

Harald Giessenin johtamaan 4. fysikaa-

liseen instituuttiin, jonka tutkimusaihe 

on ultranopea optiikka ja erityisesti 

lyhyiden valopulssien vuorovaikutus 

nanorakenteiden kanssa. Plasmo-

niikkaa ja metamateriaaleja insituu-

tissa tutkitaan laajasti sekä perustut-

kimuksen että sovellusten kannalta. 

Tutkimusryhmämme laboratoriot ja 

suurin osa työstä tapahtuu Max Planck 

Instituutissa mutta myös yliopiston 

laboratoriot ja muu infrastruktuuri 

ovat käytettävissä. Viikottaisissa ryh-

mäseminaareissa koko 4. fysikaalinen 

instituutti kokoontuu yliopistolle kes-

Kuva 5: (A) Elektronimikroskopiakuva 
kvanttipisteistä, joista kahden päälle 
(merkitty sinisillä ympyröillä) on kuvioitu 
optinen antenni. Pienemmässä kuvassa 
yksi kvanttipisteistä näkyy suuremmalla 
suurennoksella. Viiva on 200 nm 
pituinen. (B) Elektronimikroskopiakuva 
kvanttipisteistä, jotka on kytketty 
plasmonisiin aaltojohteisiin. Viiva on 250 nm 
pituinen.
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kustelemaan viime aikaisista tuloksista 

ja edistysaskeleista. Ryhmä on ainakin 

suomalaisessa mittapuussa varsin iso, 

noin 40 henkilöä, joten keskusteltavaa 

riittää! 

Saksalainen tutkimusympäristö ja 

erityisesti Max Planck Instituutit ovat 

erittäin organisoitu ja hyvin resursoitu 

työympäristö. Stuttgartin kaksi Max 

Planck Instituuttia, Kiinteän Olomuo-

don Tutkimuksen ja Älykkäiden Jär-

jestelmien instituutit, muodostavat 

varsin suuren tutkimuskampuksen. 

Käytettävissä onkin erittäin hyvä tut-

kimusinfrastruktuuri. Suuri ero suo-

malaiseen yliopistomaailmaan on, 

että tutkimusta tukevaa henkilökun-

taa tuntuisi olevan paljon enemmän. 

Kaikkien käytettävissä olevat resurssit 

on hoidettu instituutin hallinnon puo-

lelta siten, että ne tukevat mahdolli-

simman hyvin tutkimusta. Omaa aikaa 

ei kulu teknisten ongelmien kanssa 

taistellessa. Omassa tutkimustyössäni 

tärkeää nanorakenteiden valmistusta 

varten instituutissa on puhdastila, jon-

ka laitteista vastaavat teknikot pitävät 

huolen, että laitteet toimivat, ja autta-

vat valmistusprosessien kanssa. Myös 

mekaanisen työpajan palveluita ja me-

kaanikoiden osaamista arvostaa. Val-

mistetut komponentit ovat parempaa 

laatua kuin kaupallisten valmistajien 

optomekaaniset osat. Lisäesimerkki-

nä: harvassa suomalaisessa yliopis-

tossa olen tavannut lasinpuhaltajien 

Kuva 6: Osa 4. fysiikaalisen 
instituutin henkilökunnasta 
vuosiseminaarin yhteydessä 
järjestetyllä retkellä. Tällä 
kertaa kylmä syksy teki 
olosuhteista varsin talviset!

Kuva 7: Kiinteän Olomuodon Tutkimuksen 
Max Planck Instituutin pääsisäänkäynti.
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työpajan. Saksassa sellainen sen sijaan 

vaikuttaa olevan varsin tavanomais-

ta. Omien kokemusteni perusteella 

Suomessa onkin hieman korjaamis-

ta tutkimusta tukevien järjestelmien 

kohdalla.

Optiikan tutkimusta ja teollisuutta 

Stuttgartissa ja kaupungin lähiympä-

ristössä riittää. Max Planck Instituu-

tissa toimii Prof. Klaus Kernin osastolla 

Ralf Vogelgesangin lähikenttämikro-

skopian tutkimusryhmä. Yliopiston 

fysiikan laitoksella Prof. Jörg Wracht-

rupin, Prof. Peter Michlerin ja Prof. 

Tilman Pfaun ryhmät tekevät kaikki 

tutkimusta, jossa optiikkaa on varsin 

keskeisessä roolissa. Omassa tutki-

mustyössäni olen esimerkiksi tehnyt 

tiiviisti yhteistyötä Prof. Jörg Wracht-

rupin ryhmän kanssa timantin väri-

keskusten kytkemisestä plasmonisiin 

nanorakenteisiin. Sovelletun optiikan 

puolella Stuttgart on tunnettu kiekko-

lasereista (thin-disk laser), jotka ke-

hitettiin  kaupungissa. Teollisuuden 

puolella tunnetuilla optiikan alan yri-

tyksillä kuten Carl Zeiss ja Trumpf on 

pääkonttorit Stuttgartin ympäristössä. 

Optiikkaa opiskelleille onkin runsaasti 

työpaikkoja alueella. Työllistymisessä 

eräs erikoisuus Suomeen verrattuna 

on, että saksalaiset teollisuusyritykset 

arvostavat tohtorintutkintoa korkealle. 

Johtotehtäviin tohtorintutkinto on etu.

Asuinpaikkana Stuttgart tarjoaa 

mukavan ympäristön. Ensimmäinen 

yllätys suomalaiselle on kaupungin 

suuret korkeuserot. Stuttgart sijait-

see laaksossa Neckar-joen vieressä. 

Ympäröivillä rinteillä on viinitarho-

ja, joissa on mukavia kävelyreittejä, 

joiden varrella voi maistaa paikallisia 

viinejä viljelijöiden myymälöissä. Ul-

koilu on muutenkin suosiossa alueella. 

Kaupungissa ja sen ympäristössä on 

runsaasti patikointi- ja maastopyö-

räilyreittejä. Alueella on leuto ilmasto, 

talven aikana lunta on kaupungissa 

muutamia senttimetrejä alle kuukau-

den ajanjaksolla. Kesällä varsinkin 

kaupungin keskustassa, joka sijait-

see laakson pohjalla, voi olla erittäin 

kuuma ja hiostava ilma. Patikoinnis-

ta tai vuorikiipeilystä kiinnostuneille 

Kuva 8: Stuttgartin keskusta 
laakson pohjalla.
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Schwarzwaldin alueelle on matkaa alle 

tunti. Alpeille autolla menee muutamia 

tunteja. Jos Eurooppaa haluaa kolu-

ta laajemmin Stuttgart on hyvä tuki-

kohta. Kaupunki sijaitsee ``keskellä´´ 

Eurooppaa ja liikenneyhteydet niin 

junalla kuin lentämälläkin ovat hyvät.

Stuttgart pommitettiin toisen maa-

ilmansodan aikana maan tasalle, joten 

lähes koko kaupunki on uudelleenra-

kennettu sodan jälkeen. Moderni kau-

punkikuva poikkeaakin siten monista 

ympärillä olevista kaupungeista, joissa 

on keskiaikainen keskusta. Stuttgartis-

sa on vilkas kulttuuritarjonta. Kaupun-

gissa on hyviä museoita ja siellä jär-

jestetään paljon konsertteja ja erilaisia 

festivaaleja. Parhaiten Stuttgart var-

maankin tunnetaan auton syntypaik-

kana. Mercedes-Benzillä ja Porschella 

on juuret Stuttgartissa ja molemmilla 

on hienot museot tehtaiden yhtey-

dessä. Mercedeksen museo on varsin 

mielenkiintoinen myös arkkitehtuu-

rinsa puolesta. Muutamia suosittuja 

kaupungissa järjestettäviä tapahtu-

mia ovat Stuttgartin ``Oktoberfest´´, 

Cannstatter Volksfest, jonka historia 

(ja koko) on yhtä pitkä kuin Münche-

nin paremmin tunnetulla juhlalla, sekä 

viinifestivaali. Saksaan liitetään usein 

olut. Stuttgartissa viini on kuitenkin 

suosittu juoma. Muutenkin paikallinen 

ruokakulttuuri poikkeaa siitä, mikä 

yleensä mielletään saksalaiseksi. Vai-

kutteita on tullut Etelä-Euroopasta ja 

Ranskasta.

Parin vuoden kokemusten perus-

teella voin suositella Stuttgartia niin 

optiikan tutkimuksesta kiinnostuneel-

le kuin matkakohteena. Omat koke-

mukset ovat olleet erittäin positiivisia
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Samuli Kivistö

KUITULASER-
TUTKIMUKSESTA 
KAUPALLISEEN 
MATERIAALI-

TYÖSTÖÖN

T
ein lyhyt-pulssisia kuitu-

lasereita koskevan väitös-

tutkimukseni Tampereen 

teknillisen yliopiston (TTY) 

Optoelektroniikan tutkimuskeskuk-

sen (ORC) ultranopean ja suuritehoisen 

optiikan ryhmässä vuosina 2007–2009. 

Väitöskirjani ”Short Pulse Lasers Using 

Advanced Fiber Technology and Satu-

rable Absorbers” tarkastettiin TTY:n 

luonnontieteiden ja ympäristöteknii-

kan tiedekunnassa 11.6.2010. Vasta-

väittäjänä toimi Dr. Uwe Griebner (Max 

Born Institute, Berlin). Väitöstyöni oh-

jaaja oli professori Oleg Okhotnikov 

(TTY/ORC). Sain Suomen optiikan seu-

ran vuoden 2010 väitöskirjapalkinnon.

Kompaktien ja huoltovapaiden kui-

tulasereiden etuja ovat erinomainen 

säteen laatu, korkea hyötysuhde ja 

toimiminen laajalla aallonpituusalu-

eella. Lisäksi kuitulaserin ulostulossa 

valo on valmiiksi optisessa kuidussa ja 

näin ollen helposti ohjattavissa erilais-

ten sovellusten käyttöön. Väitöstutki-

muksessani tutkin ja kehitin kahden-

tyyppisiä pulssitettuja kuitulasereita: 

muotolukittuja ja Q-kytkettyjä. Näistä 

ensin mainitut tuottavat tyypillisesti 

fs–ps luokan ja jälkimmäiset puoles-

taan ns–μs luokan optisia pulsseja. 

Tyypillisesti kuitulaserit emittoivat 

valoa joko 1 μm:n (ytterbium) tai 

1.55 μm:n (erbium) aallonpituuksilla.  
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Työssäni keskityin vähän tutkituille 

uusille 1,15–1,35 μm ja 1,8–2,1 μm:n 

aallonpituuksille käyttäen uudenlaisia 

vismutilla (Bi) ja thuliumilla (Tm) seos-

tettuja optisia kuituja lasermateriaa-

leina. Tutkimukseni tuloksia julkaisin 

kansainvälisissä optiikan alan lehdissä 

(Optics Express, Optics Letters, Photo-

nics Technology Letters, ja Electronics 

Letters) ja konferensseissa.   

Väitöstutkimukseni ja -kirjani 

ollessa viimeistelyä vaille valmiita, 

avautui minulle mahdollisuus siir-

tyä suurteho- ja pulssikuitulasereja 

valmistavaan ja kehittävään Tampe-

relaiseen Corelase Oy:hyn. Yritys ja 

osa sen insinöörihenkilöstöstä olivat 

minulle jo osittain tuttuja ORC:n ja Co-

relasen yhteisten kuitulaserprojektien 

johdosta. Lyhyen harkinnan jälkeen 

päätin tarttua tilaisuuteen. Suurim-

mat päätökseen siirtymisestä yliopis-

ton tutkimusmaailmasta yksityiselle 

kaupalliselle sektorille vaikuttavat 

asiat olivat mahdollisuus uuden op-

pimiseen, itsensä kehittämiseen sekä 

väitöstutkimuksen asioiden sovelta-

miseen käytännössä prosessi- ja tuo-

tekehityksessä. Työt Corelasella aloitin 

maaliskuussa 2010.

Corelase Oy on suomalainen, 

vuonna 2003 perustettu high-tech 

-yritys, joka kehittää ja valmistaa 

kuitulasereita. Yritys kuuluu kan-

sainväliseen Rofi n-ryhmään, joka on 

teollisuuslaserjärjestelmien johtava 

valmistaja maailmassa. Corelase Oy 

on edelläkävijä kuituoptiikkaan pe-

rustuvan lasertekniikan kehittämi-

sessä ja on viime vuosina panostanut 

merkittävästi tuotekehitykseen. Nyt 

tavoitteena on tuotannon voimakas 

kasvattaminen. Tällä hetkellä yrityksen 

palveluksessa on 50 alan ammattilaista. 

Corelase Oy:n päätuotteet ovat kW-

teholuokan jatkuvatoimiset ja suuren 

piikkitehon pulssitetut kuitulaserit. 

Näistä ensimmäisiä käytetään mak-

rotyöstössä ja jälkimmäisiä korkeaa 

tarkkuutta vaativissa mikrotason ma-

teriaalintyöstösovelluksissa.

Aluksi Corelasella toimin tuotan-

toinsinöörinä (manufacturing engin-

eer) erilaisissa suurtehokuitulasereiden 

(kW) prosessi- ja tuotannonkehitys-

tehtävissä samalla tutustuen yrityk-

sen tuotantoon ja toimintatapoihin. 

Ensimmäisen vuoden jälkeen siirryin 

tiimivetäjäksi (team leader) toiseen 

Corelasen päätuotteeseen; suuren 

piikkitehon ps-luokan pulssilaseriin, 

X-laseen. X-lase on 1 mm aallonpi-

tuudella toimiva muotolukittu ytter-

bium-kuitulaser, joka tuottaa pulssi-

energialtaan mJ-luokan ps-pulsseja 

1–10 MHz:n toistotaajuuksilla. Tämän 

high-tech teollisuuslaserin pääsovel-

luskohteet ovat materiaalien mikro-

työstössä, jossa vaaditaan erityistä 

tarkkuutta ilman työstöstä aiheutu-

via lämpövaikutuksia. Tärkeimmistä 

sovelluksista mainittakoon mm. la-

simateriaalien kuten safi irin hieno-

työstö, ohuiden metallikalvojen leik-

kaus ja materiaalien kylmähöyrystys. 

Nykyinen toimenkuvani pitää sisäl-

lään mm. tuotannonohjausta, erilaisia 

tuotteen- ja tuotannonkehitystehtäviä, 

sekä teknistä tukea asiakkaille ympäri 

maailman. Erityisesti X-lase:ssa olen 

päässyt soveltamaan väitöstutkimuk-

sessa oppimiani tietoja ja taitoja.
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Selvimpänä tutkimus- ja yritys-

maailman erona on ollut uusien mie-

lenkiintoisten ilmiöiden ja lasereiden 

tutkimisesta siirtyminen tuote-läh-

töiseen ajattelutapaan. Tiede- ja tut-

kimusmaailmassa ORC:llä oli tärkeä 

saada demonstroitua yksittäisiä kokeita 

ja tuloksia, kun taas tuotelähtöisessä 

ajattelussa painopiste on enemmän 

toistettavuudella, tilastollisuudella ja 

tuotteiden luotettavuudella. Toki myös 

kuitulasertuotteiden taustalla on samat 

monimutkaiset fysikaaliset ilmiöt ja 

lainalaisuudet kuin myös tutkimus-

puolella. Tuotepuolella nämä moni-

mutkaiset ilmiöt eivät ole itse tutki-

muksen kohde, vaan niiden avulla tai 

niistä huolimatta pyritään paranta-

maan tuotetta tai ratkaisemaan erilai-

sia teknisiä ongelmia. 

Kaiken kaikkiaan on ollut erittäin 

mielenkiintoista ja opettavaista nähdä 

koko kuitulaserin ketju tiedemaailman 

ensimmäisistä perustavanlaatuisista 

tutkimuksista aina valmiisiin kaupalli-

siin tuotteisiin ja erilaisiin teollisuuden 

sovelluksiin. Mielestäni tiede-, tutki-

mus- ja teollisuuspuoli kulkevat käsi 

kädessä ja täydentävät hyvin toinen 

toisiaan. Tutkimus- ja tiedepuolella 

opitusta ilmiöiden syvällisestä ym-

märtämisestä, tiedon etsimisestä ja 

analyyttisestä ajattelutavasta on ollut 

merkittävää hyötyä erilaisten teknisten 

ongelmien ratkaisussa yrityspuolella. 

Tutkimus TTY:llä ja ORC:llä on maail-

manlaajuisesti erittäin korkeatasoista 

ja antaa mielestäni erinomaiset edelly-

tykset toimia erilaisissa tehtävissä joko 

tiede, tutkimus- tai yrityssektorilla. 

Ajalta TTY:llä ja ORC:llä olen jäänyt 

myös aavistuksen kaipaamaan ORC:n 

ja oikeastaan koko campuksen tiettyä 

yhteisöllisyyttä ja teekkarihenkeä.   

   

Kuva 1. Tamperelainen Samuli Kivistö tutki 
ja kehitti vuonna 2010 valmistuneessa 
väitöstutkimuksessaan mm. uusilla 
kuitulaseraallonpituuksilla toimivia 
vismutti (Bi), ja thulium (Tm)-seostettuja 
pulssikuitulasereita.

Kuva 2. Tällä hetkellä TkT Kivistö 
(29) työskentelee Tamperelaisessa 
materiaalintyöstöön käytettäviä 
kuitulasereita valmistavassa ja kehittävässä 
Corelase Oy:ssä.  

μ μ μ μ
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Azpect Photonics is the leading Nordic supplier 

of products for the Photonics market, such as lasers, 

instrumentation, and OEM Components, for Industrial 

manufacturing, R&D, and Scientific applications.

At Azpect, we are a group of 14 people, dedicated to 

supporting our customers.

Today, Azpect  represents over 20 different companies 

that complement each other´s product ranges in a 

favourable way. This means that we can supply almost 

all components needed in your photonic set-up.

Moreover, Azpect has a professional and experienced 

service department, which ensures that our customers 

get the support they expect from a leading supplier.  
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OPTICS LABORATORY, 
TAMPERE UNIVERSITY 

OF TECHNOLOGY

T
he Optics Laboratory at 

the Tampere University of 

Technology (TUT) belongs to 

the Department of Physics 

of the University. Historically, the 

Laboratory has evolved from the 

activities of former Prof. Rolf Hernberg 

in plasma technology in 1980’s and 

1990’s, where optical spectroscopy 

started to play a more and more 

important role. With the recruitment 

of Prof. Martti Kauranen in 1999, a new 

activity on nonlinear optics started in 

the laboratory. In the past ten years, 

the laboratory has evolved to its 

present form, where all the activities 

are related to optics and cover a broad 

range from the applications of optical 

spectroscopy to fundamental studies 

of nonlinear optics.

Th e laboratory is presently headed 

by Prof. Kauranen, who is responsible 

for the research on nonlinear optics. Th e 

other senior people in the laboratory 

are Docent, Dr. Juha Toivonen, who is 

responsible for applied optics research 

and Academy Fellow Goëry Genty, 

who is responsible for the research on 

nonlinear fi ber optics. All three research 

directions share laboratory space and 

equipment and the directions are 

becoming more and more interrelated 

with several joint projects underway.

In addition to the group leaders, the 

Optics Laboratory has four postdocs, 

about 10 Ph.D. students, and about 10 

part-time undergraduate students.

Applied Optics

The Applied Optics Group focuses 

on the development of industrially 

relevant optical measurement 

methods. Th e research of the Group 

takes advantage of the fast development 

of photonics components and 

utilizes them in novel applications 

of optical spectroscopy of atoms and 

molecules. Th e research is done in close 

collaboration with domestic industry. 

In spite of this, the Group tries to make 

sure that the work leads to scientifi cally 

important results, which can be 

published at international conferences 

and peer-reviewed journal articles.

One of the recent topics of the 

group is related to the optical detection 
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of radioactive alpha radiation sources. 

This is possible by measuring the 

collision-induced fluorescence of 

nitrogen molecules in air. Th e benefi t of 

the optical detection method is the long 

range of fl uorescence photons, which 

enables radioactivity measurements 

from a safe distance. 

Another topic is related to the 

use of supercontinuum generation 

in spectroscopy. Supercontinuum 

generation is a highly nonlinear process 

where laser light is converted into light 

with a very broad spectral bandwidth, 

resulting in an intense “white” laser 

beam. We study cost-eff ective methods 

for generating supercontinua specially 

tailored for use in ultra-sensitive multi-

component gas sensing applications.

Th e Group is involved in several 

national combustion research 

programs. The major part of the 

research is focused on fundamental 

spectroscopic properties of the 

combustion gases and the interactions 

of the gases at high temperature. 

According to the interests of the 

collaborators, the Group has also 

developed novel optical measurement 

techniques for industrial use and 

demonstrated the methods in full-scale 

combustion power plants.

Nonlinear Optics

The Nonlinear Optics Group studies 

fundamental issues regarding the origin 

of the nonlinear optical response of 

materials. Th e materials oriented work 

is made possible by the measurement 

techniques and theoretical models, 

which allow the nonlinear responses to 

be characterized in a very precise way.

Th e present interests of the Group 

are mainly in second-order nonlinear 

eff ects, such as optical second-harmonic 

generation. Such eff ects are forbidden 

in centrosymmetric materials when 

only electric-dipole interactions 

between light and matter are taken 

into account. Th e broken symmetry 

at interfaces justifi es such processes as 

probes of surfaces and molecular order 

in thin films. Second-order effects, 

however, become allowed even in 

centrosymmetric bulk materials through 

magnetic and quadrupole interactions. 

One of the main eff orts of the Group is 

to understand the role of the various 

multipole contributions to the nonlinear 

response of surfaces, bulk materials, and 

nanostructured materials.

Another important line of research 

is related to the nonlinear properties 

of nanostructured materials. In 

addition to the world-wide eff orts on 

plasmonic nanostructures, the group 

is also interested in purely dielectric 

structures. In both cases, proper 

design of the structural parameters 

can lead to strong local fi elds, which 

enhance nonlinear interactions. A 

longer term goal is to develop nonlinear 

metamaterials with enhanced and 

tailorable nonlinear properties

The characterization techniques 

of the Group are based on detailed 

polarization measurements, which 

allow the tensorial nonlinearity to be 

precisely characterized. A new goal is 

to extend such techniques to nonlinear 
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optical microscopy, where the vectorial 

focal fi eld is controlled by high-order 

polarization modes at the entrance pupil 

of the focusing objective.

Nonlinear Fiber Optics

The Nonlinear Fiber Optics Group 

studies nonlinear pulse propagation 

in waveguides. The work involves 

theoretical and experimental studies 

as well as development of advanced 

computational models.

One major research area is related 

to nonlinear instabilities and extreme 

localization eff ects in optics that can 

arise when ultra-short laser pulses 

propagate in a nonlinear medium. 

Th e noise of the pulses can then lead 

to the evolution of the initial field 

into a small number of pulses with 

extremely large amplitude and energy. 

Our group focuses on the dynamics of 

those extreme waves, how they can 

appear spontaneously in a chaotic and 

turbulent environment, what factors 

favor their occurrence and how they 

can stimulated in a systematic way. 

In a related work, we have recently 

observed the so-called Peregrine 

soliton, which had never been observed 

since it was predicted 25 years ago 

and which has been suggested as a 

prototype of ocean rogue waves.

Another important research topic 

deals with the development of new 

types of supercontinuum sources. 

Current sources are typically based 

on photonic crystal fi bers or highly 

nonlinear fi bers made of silica glass. 

However, the high losses of silica 

in the ultraviolet and mid-infrared 

ranges limit the bandwidth of the 

supercontinuum to visible and 

near-infrared wavelengths. We are 

developing supercontinuum sources 

in the ultraviolet and mid-infrared 

sources for spectroscopy and optical 

coherence tomography. We are also 

developing new tools to characterize 

the coherence properties of these 

broadband light sources.

Collaborations

Th e Optics Laboratory is extremely well 

linked to several collaborative partners 

in Finland and in several foreign 

countries. Th e Laboratory is associated 

with four projects in the current 

Academy Program on “Photonics and 

Modern Imaging Techniques”. The 

partners on these projects alone involve 

the Optoelectronics Research Centre 

at TUT, University of Joensuu, Aalto 

University, University of Jyväskylä, and 

University of Helsinki.

The Applied Optics Group has 

several projects funded through 

the Tekes SHOK Programs with 

relevant industrial collaborations. 

The Nonlinear Optics Group has a 

long-standing collaboration with 

the University of Eastern Finland 

on nanostructured materials, which 

has led to several key contributions 

on the nonlinear properties of such 

structures. Th e Nonlinear Fiber Optics 

Group also has a very successful 

collaboration with the University 
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of Eastern Finland and Aalto 

University on coherence properties 

of supercontinuum light.

Internationally, the Laboratory 

has performed recent joint work with 

several worldwide leaders, including 

R. W. Boyd (Rochester), J. E. Sipe 

(Toronto), M. Wegener (Karlsruhe), 

and J. M. Dudley (Besancon).

Infrastructure

Th e Optics Laboratory has extensive 

facilities for experimental optical 

research. The infrastructure is 

built around several lasers with 

nano-, pico-, and femtosecond 

pulse lengths. The sources also 

include wavelength-tunable optical 

parametric generators. Th e sources 

are complemented by state-of-

the-art optical and optomechanical 

instruments. Th e laboratory further 

has access to instruments jointly 

acquired by several laboratories at TUT, 

including a spectroscopic ellipsometer, 

profi lometer, and scanning electron 

microscope.

Supercontinuum light from an 
optical fi ber and dispersed with a 
grating.

Optical detection of alpha radiation

Plasmonic metamaterials 
with tailored nonlinear 
properties.
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