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tyksen siitä, mitä fotoniikka on ja mitkä 
ovat sen merkittävimmät sovellusalueet. 
Tosin heillä on jo hyvä peruskäsitys asi-
asta (tulevaisuusvaliokunnan lausunto 
talousvaliokunnalle valtioneuvoston se-
lonteossa, TUVL 1/2017 vp VNS 6/2016 
vp): ”Hyvä esimerkki suomalaisesta 
cleantech-osaamisesta on fotoniikka, 
jolla on sovellutusalueita muun muassa 
aurinkokennoissa, energiaa säästävis-
sä led-valoissa, valaisevissa pinnoissa, 
infrapunasensoreissa sekä materiaali-
tutkissa, joiden avulla voimme läpivalais-
ta itsemme tarkistaaksemme bakteerim-
me ja nähdä kaupassa ovatko hedelmät 
kypsiä. Fotoniikkaa hyödynnetään myös 
itseohjautuvissa ajoneuvoissa, lentävis-
sä kameroissa, satelliiteissa ja laajem-
minkin avaruusteknologiassa, diagnos-
tiikassa sekä modernissa sisäviljelyssä.” 
Photonics Finland on onnistunut työs-
sään viedässään sanomaansa päättäjille.

Lehtihaastattelussa (Talouselämä, 
25.4.2018) Risto Linturi kritisoi: ”Suo-
malaisten yritysten ja teollisuuden kyky 
omaksua uusia teknologioita nopeasti 
on kadonnut” ja ”Yritykset eivät uskalla 
lähteä tekemään kokeiluita ja ottaa ris-
kiä uusien teknologioiden kohdalla. Liian 
paljon seurataan sivusta.” On siis valitet-
tavan nurinkurista todeta, että Suomen 
Akatemian nimeämät ensimmäiset Lip-
pulaiva-hankkeet menivät 5G-tietoliiken-

Hyvä Photonics Finlandin jäsen ja Fotoni-
lehden lukija,

Tulevaisuudentutkijat Risto Linturi ja 
Osmo Kuusi julkaisivat äskettäin jatkoa 
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan ra-
portteihin tulevaisuuden radikaaleista 
teknologioista: ”Suomen sata mahdolli-
suutta 2018-2037”. Raportti on ladatta-
vissa ilmaiseksi tulevaisuusvaliokunnan 
Internet-sivulta. Raportissa tuodaan esil-
le useita fotoniikan sovelluksia: fotonien 
vangitseminen plasmoneihin ja rectenna-
kennot mahdollistavat energian parem-
man talteenoton useilla aallonpituusalueil-
la; materiaalitutka – hyperspektrikamera; 
fotonimodeemi; fotonilinkit prosessoripii-
rin sisällä; femto- ja nanolaserit; kvantti-
tietokone – fotonikytkin; Qubitin spin-tieto 
siirretty fotoniin piipohjaisella piirillä; 
grafeenilla fotonista useita elektroneja 
jne. Ja lisäksi sadan radikaalin teknolo-
gian listalta voi poimia useita fotoniikan 
mahdollistavia teknologialäpimurtoja: 
kuvantaminen ja paikannus; LiFi-verkot 
ja muu LED-tekniikka; älylasit, AR-lasit ja 
laajennettu todellisuus; VR-lasit ja lisätty 
todellisuus; tavaroiden 3D-tulostus; aurin-
kosähkön nopea kehitys; suurteholaserit, 
sädeaseet ja magneettiaseet; laskentate-
hon radikaali kasvu; antibakteeriset ja li-
kaa hylkivät pinnat jne. Ei siis ihme, että 
tulevaisuusvaliokunta on nyt tilannut 
Photonics Finlandilta Fotoniikka-selvi-
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nestandien käyttöönottoon ja sen jälkeen 
tulevaan 6G-standardin tutkimukseen sekä 
biotalouden tulevaisuuden ratkaisuihin 
ja materiaalitutkimukseen, jotka pitkälti 
joko tukevat nykyisen langattoman verk-
koteknologiateollisuutemme asemaa 
tai metsäteollisuutemme uudistamis-
ta. Lippulaivaohjelman tavoitteena on 
vahvistaa korkeatasoisen tutkimuksen 
ja vaikuttavuuden osaamiskeskittymiä 
yhdistäen korkeatasoisen tutkimuksen, 
taloudellista kasvua tukeva ja/tai muu 
merkittävä yhteiskunnallinen vaikutta-
vuus, vahva yhteistyö elinkeinoelämän 
ja muun yhteiskunnan kanssa, muuntau-
tumiskyky sekä isäntäorganisaatioiden 
vahva sitoutuminen. Tampereen teknil-
lisen yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, 
Aalto-yliopiston ja VTT:n Photonics Re-
search and Innovation –hakemus pääsi 
Lippulaivaohjelman haussa toiselle kier-
rokselle, muttei rahoitettavien joukkoon. 
Vaikkakin fotoniikkaa hyödynnetään 
monissa olemassa olevissa suomalais-
yrityksissä (esimerkiksi pystyttäisiinkö 
paperikoneita ajamaan nykyisellä huip-
punopeudella ilman optisia mittauksia), 
fotoniikan innovaatiot ovat erityisesti 
luoneet Suomeen jo useita lupaavia star-
tupeja ja siten potentiaalisia radikaaleja 
teknologialäpimurtoja. Ja onhan yhdestä 
fotoniikan ensimmäisestä suomalaises-
ta startupista, 1990-luvulla perustetusta 
Heptagonista (toiminut nyt reilun vuo-
den ams AG:n tytäryhtiönä) kasvanut yli 
6000 työntekijän kansainvälinen suuryri-
tys, jonka tuotteita löytyy esimerkiksi yli 
2 miljardista kännykästä.

Tätä palstaa kirjoittaessani Optiikan ja 
Fotoniikan Päivien järjestelyt Jyväskyläs-
sä ovat jo pitkällä. Mielenkiintoista oh-
jelmaa on jälleen tarjolla niin akateemi-
selle väellä kuin teollisuuden edustajille. 
Plenary-puhujat tulevat KTH&TU Delftis-
tä, IPHT:lta Jenasta Saksasta, University 
of Texasista ja University of Rochesteris-
ta. Ja kansainvälisesti tunnetuin valotai-
teilijamme Kari Kola, joka itsenäisyytem-
me satavuotisjuhlan kunniaksi valaisi 
Saana-tunturin, kertoo osallistujille Va-
lolla vaikuttamisesta. Toivottavasti näen 
teistä useimmat Jyväskylässä 28.-30. päi-
vä toukokuuta. Tervetuloa!

Optiikan ja Fotoniikan Päivien jälkeen kat-
seet suuntautuvat seuraavaksi Lundiin 
Ruotsiin, jossa järjestetään perinteikkäi-
set Northern Optics & Photonics Days 12.-
14. päivä syyskuuta. Tervetuloa!

Juhlikaamme yhdessä ensimmäistä kan-
sainvälistä, UNESCOn nimeämää, Valon 
Päivää – International Day of Light – IDL, 
jota vietetään vuosittain 16. päivä touko-
kuuta.

Suomessa 27. päivä huhtikuuta 2018

JYRKI SAARINEN
Puheenjohtaja, Photonics Finland

PicoMega brings passive Q-switching 
to a new realm.  It generates ultra short 
pulses, with 
less than 150ps  
of duration at 
repetition rates  
reaching 1 MHz. 

SIOS Interferometers for length 
and angle measurement as well 
as for calibration purposes.

For Nanosecond Gated 
Imaging and Spectroscopy 
Applications
•	    Quantum Physics

•	    Plasma diagnostics

•	    Flow/Spray/Combustion processes             
      study

•	    Planar Laser-Induced Fluorescence  
     (PLIF)

•	    Time-Resolved Luminescence

Superior, Intelligent 
Spectrograph for 
Life & Physical Science    
•	    Adaptive Focus (patented)

•	    Quad grating turret & eXpressIDTM

•	    Dual input and dual outputs

•	    TruResTM spectral resolution   
     enhancement 

•	    μ-Manager software for       
     microspectroscopy

iStar sCMOS

FASTCAM SA-Z

The Photron FASTCAM SA-Z  
offers scientists, researchers and  
engineers the ability to capture high resolution digital images 
at ultra-high speeds to see and understand previously invisible 
processes and events.

Unprecedented Performance 
and Light Sensitivity

PicoMega Series

Kymera 328i

Contact
sales@cheos.fi

kim.tornqvist@cheos.fi
tel 0400 610344

www.cheos.fi

LP2 Robust Sensors
for high power industrial applications

When you’re facing a difficult laser measurement problem, you want 
a solution in which you can have full confidence – so you can focus 
on your application. 

•	 High damage threshold
•	 Wide spectral range

•	 Any angle
•	 Low reflection

We provide our customers with solutions in photonics and imaging, the latest technology, 
educational services and product support within Finland and for specific products and 
systems in Scandinavia and the Baltic states.

Cheos Oy, Sinimäentie 10C, 02630 Espoo Finland
tel 0201986464, sales@cheos.fi, www.cheos.fi

 

Ophir offers a new family of laser sensors based on a specially 
developed absorber called the LP2.
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Valo ja Alvari
Suomen Fotoniikan Seura ry:n vuosita-
pahtuman paikaksi Jyväskylässä ei tur-
haan valittu Alvar Aallon suunnittelemaa 
yliopiston päärakennusta. Aallon synty-
mästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 120 
vuotta. Hän valmistui ylioppilaaksi Jyväs-
kylän lyseosta 1916, opiskeli arkkitehdik-
si Teknillisessä Korkeakoulussa ja palasi 
vuonna 1923 takaisin kotikaupunkiinsa 
perustaen sinne oman toimiston. Tämän 
seurauksena Jyvässeudulla on kolmisen 
kymmentä Aallon suunnittelemaa ra-
kennusta. Julkisista rakennuksista mai-
nittakoon yliopiston kampuksen ohella 
Jyväskylän Työväentalo, Keski-Suomen 
museo, Alvar Aalto museo, Muuramen 
kirkko sekä ehkä kaikkein tunnetuimpina 
Säynätsalon kunnantalo ja Muuratsalon 
saarella sijaitseva koetalo, arkkitehdin 
kesäpaikka. Säynätsalon pitkäaikaisena 
asukkaana olen  nähnyt miten japanilai-
set arkkitehtiopiskelijat kesäisin ahke-
roivat piirustuslehtiöineen kunnantalon 
ympärillä.

Miten Alvar Aalto sitten liittyy fotoniik-
kaan? Valaistus on yksi keskeinen fo-
toniikan osa-alue. Shuji Nakamuran 
keksinnön myötä, kuten tässä lehdessä 
aiemminkin on kirjoitettu, valaistukseen 
kuluva sähköntarve alenee jopa 600 
ison hiilivoimalan tuotannon verran, 
kun planeetan hehkulamput on vaihdet-
tu LED:eiksi. Aallon aikaan ei LED:eistä 
ollut tietoa, puhumattakaan sinisistä 
LED:eistä, joilla valaistuksen värispektri 
lopultakin säädetään. Miten Aallosta sit-
ten tuli valaistuksen unohdettu pionee-
ri? Hän käytti rakennuksissaan runsaasti 
luonnonvaloa. Valo tulee tilaan ylhääl-
tä, takaa tai oikealta, kattoikkunoiden, 
huoneen katonrajassa sijaitsevien ikku-
noiden tai sivulla olevien puuhiloilla ko-
risteltujen ikkunoiden kautta. Tyypillistä 
kattoikkunoiden sisäpuoliselle ilmeelle 
on valkoinen väri. Aalto ymmärsi ydinasi-
an eli sen, miten heijastukset valkoisilta 
pinnoilta lisäävät  valaistuksen tehoa. 
Kirjoitin väitöskirjani aikanaan Teknil-

Kuva: Marko Kauko
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lisen korkeakoulun kirjastossa. Nautin 
lukusalin luonnollisesta valaistuksesta, 
muistikuvaksi jäi miellyttävä työskentely-
ympäristö.  Luonnollisen valonkäytön 
palauttaminen yhdistettynä aktiiviseen 
LED-valaistukseen rakennuksissa ei toi-
si vain lisäsäästöjä energiankulutukseen 
vaan loisi sisätiloihin nykyistä parem-
man asumis- ja työympäristön. Miten 
saisimme pikavauhtia pystytettävien be-
tonitalojen suunnittelijat ymmärtämään 
luonnonvalon merkityksen?

Siirrytäänpä yliopiston päärakennuk-
seen. Kun astut rakennukseen sisään 
pääovista, valaistuksen taso ei juuri-
kaan muutu (päivänvaloa riittää koko 
OPD2018 tapahtuman ajan).  Arkkitehti 
halusi, että rakennukseen astuva ihmi-
nen ei huomaa tulleensa ulkoa sisälle. 
Tuloaula on konferenssin kohtaamis-
paikka, jossa sijaitsee mm. rekisteröinti, 
siellä juomme kuohuviinit ja kahvit sekä 
tapaamme näytteilleasettajat, ikään kuin 
ulkona. Konferenssimme posterialuetta 
valaisee kuusi tyylikästä kattoikkunaa, 
jotka heijastavat valon myös oikealla 
nousevaan portaikkoon. Rakennuksen 
takapihalla on amfiteatterin muotoinen 
patio, joka on tarkoitettu akateemisen 
väittelyn kehdoksi. Näemme mitä siellä 

sitten tapahtuu. Heti takapihan takana 
nousee suuren lasipinnan pieni raken-
nus LYHTY, joka palvelee mm. väitöskah-
vien ja tärkeiden yliopistohallinnon ko-
kousten tilana. Se on Suomen Fotoniikan 
Seuran tämän vuoden vuosikokouksen 
tapahtumapaikka. LYHTY on yhteydessä 
Aallon suunnittelemaan lounasravintola 
Lozziin, jossa nautimme lounaamme.

Samalla kun toivotan tulijat tervetulleek-
si OPD2018 tapahtumaan, kutsun hei-
dät Alvar Aallon arkkitehtuurin keskelle, 
nauttimaan sen kauneusarvoista ja mo-
ninaisista yksityiskohdista sekä erityises-
ti luonnonvalon tiloihin luomasta ilmees-
tä.

Jyväskylässä 24.04.2018

JOUKO KORPPI-TOMMOLA

Kuva: Nico Saieh
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Baltic photonics market is actually quite 
diverse, with some of the more common 
topics being manufacturing of various 
lasers and biophotonic sensors, but also 
infrared photonics and fibre-optics. For 
a truly remarkable example of laser ma-
nufacturing capabilities, one only needs 
to take a look at the incredible 5 TW per 
pulse 1kHz OPCPA laser system, which 
has been manufactured by BPC member 
Ekspla in cooperation Light Conversi-
on, both Lithua-
nian companies. 
This immensely 
powerful OPC-
PA system was 
delivered for the 
world leading la-
ser science cen-
ter Extreme Light 
I n f r a s t r u c t u r e 
(ELI) co-located in 
Hungary. Of course, Ekspla manufactu-
res a multitude of smaller and more af-
fordable lasers as well, including tunable 
OPO-s, femtosecond lasers, et cetera, 
but they are definitely not the only mem-
ber of Baltic Photonics Cluster who does 
so. All 5 Lithuanian members of BPC are 
in some way or another involved in laser 
business. In fact, the most useful way of 
contacting the Lithuanian laser business 
is through their local Lithuanian Laser 

Association, which is the common voice 
of this industry in the country. Another 
example of laser technology excellence 
is by the company Optogama, which 
was recently awarded the prize of “the 
most successful young high-tech compa-
ny in Lithuania 2017” and is the manu-
facturer compact fibre-lasers, solid state 
lasers and relevant high quality optical 
systems. As if this were not enough for 
Lithuania, a really active and well-com-

municating company 
called Eksma Optics 
manufactures laser 
optical components, 
but their focus is 
much wider. Eksma 
Optics can basically 
deliver almost any 
optical component 
and frequency con-
version crystal used 

in lasers. The company also produces 
electro-optical modulators Pockels cells, 
laser pulse picking systems and opto-
mechanical components. Last but not 
least, there is Altechna, a founding 
member of BPC and inadvertent creator 
of multiple high-tech companies. Nowa-
days, Altechna is best known for their 
large selection of coatings, crystals, laser 
optics and polarization optics, but they 
do also manufacture lasers. Interesting-

First introduction to the 
Baltic Photonics Cluster
From the Photonics21’s “Photonics Landscape Europe” map it might appear that there are no photo-
nics-related coordination activities in any of the 3 Baltic states: Estonia, Latvia or Lithuania. The who-
le field of photonics might even feel neglected in the area with apparently no world class activities 
ongoing. In reality, this is not the case. Although not prioritized enough in government level in 2 of 
the 3 Baltic countries, the Baltic companies do manufacture state-of-the-art photonics solutions and 
are even world leaders in some niche markets. The purpose of this article is to increase awareness 
of the actual situation by introducing the cluster and its members to Photonics Finland members, 
which will make further matchmaking easier in the future.

Eksma Optics can 
basically deliver almost 
any optical component 

and frequency conversion 
crystal used in lasers.

10 fotoni 1/2018
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ly enough, nearly all of Lithuanian laser 
industry is based in Vilnius and nowhere 
else in the country. In other Baltic count-
ries, the geographical distribution is so-
mewhat more uniform.

Continuing a bit with laser technology 
topic, we head to Estonia, where there 
still exists manufacturing of tunable dye 
lasers by Estla company in Tartu and 
the world’s smallest excimer ultraviolet 
lasers by LDI Innovation in Tallinn. LDI 
Innovation not only sells the deep ultra-
violet-enabling excimer lasers, but also 
uses such lasers in their oil-pollution-de-
tection lidar systems and various biome-
dical applications, together with spectro-
fluorometer and ultraviolet fluorescence 
technology. Biomedical applications are 
also in the focus of an Estonian micro-

company IKO Science, which manufac-
tures nano-particle analyzers. Although 
many BPC members are small compa-
nies, small company sizes don’t really 
have good correlation with their success 
rates. To illustrate this point, the Estoni-
an company Ldiamon example can be 
taken - the company has no more than 
ten employees, but is one of the world 
leaders in manufacturing dialysis mo-
nitoring biophotonic sensors. Another 
quite successful example can be found 
near Tartu, where the company Inter-
spectrum manufactures various Fourier 
transform infrared spectrometers. As 
BPC also contains academic members, 
it is worth mentioning that world class 
science in the field of scintillation mate-
rials, wave-optical propagation measure-
ments etc is being made in the Institute 

of Physics, University of Tartu, which 
in addition to its own measurement ca-
pabilities has really good connections 
with several big science facilities like 
ESS and Max-IV. The last Estonian mem-
ber, the Department of Electronics in 
Tallinn University of Technology also 
has connections to big science, they are 
renowned for their high quality electro-
nics, which includes scientific testing 
and developments of photovoltaics, light 
emitting diodes etc. So, in total there 
are 7 Estonian members currently in the 
BPC, whose areas of expertise are a bit 
more varied than the Lithuanian mem-
bers.

The variety of activities still increases 
when Latvia is considered. As of April 
2018, there are 11 members from Latvia 
in the cluster - almost half of all mem-
bers. Similarly to Estonia, photonics is 
not explicitly prioritized in the political 
level in Latvia. But this doesn’t mean that 
there are no relevant companies and 

academic activities in Latvia. Far from it. 
Even far from the capital, in Livani, there 
is a major manufacturer of fibre-optics 
called Lightguideoptics (formerly called 
Z-light), which can affordably produce al-
most any design of custom fibre bundles 
needed in the photonics industry. Anot-
her, much smaller company Somta dea-
ling with custom fibre-optics, optical de-
sign and biophotonics is based in Riga, 
where much of the Latvian photonics in-
dustry resides. For example, in Riga there 
is a world class infrared optics manufac-
turer ISP Optics, which is not so small, 
having around 80 employees and having 
constantly and profitably grown for the 
past years. Other photonics companies 
in the area include Eventech, which ma-
nufactures precision timing systems for 
satellite ranging and lidar applications, 
HEE Photonic Labs, which deals with 
high resolution surveillance, and Sidra-
be, which has capabilities to make most 
kinds of optical coatings in extended are-
as. It is worth mentioning that Sidrabe 

13
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has close ties with the Institute of Solid 
State Physics of the University of Lat-
via (ISSP). ISSP currently has one of the 
largest scientific-infrastructure-upgrade-
centered and photonics-related project 
in the Baltic states, which is called CA-
MART2 and brings tens of millions of eu-
ros to the community. From the Univer-
sity of Latvia, there is a second corporate 
member in the Baltic Photonics Cluster 
- the Institute of Atomic Physics and 
Spectroscopy, which among other pho-
tonics-related research recently focuses 
on optical skin diagnostics by developing 
modern mobile, cheap and easy-to-use 
equipment. A third academic member 
in BPC from Latvia is the Riga Techni-
cal University, which relevantly focuses 

on the science of photonics-based high-
speed communication development. 
Last but not least in the Riga area there 
is the International Society for App-
lied Optics, which coordinates much 
of the photonics-related information 
flow in Latvia. A third location exists for 
the photonics industry in Latvia also:  
EuroLCDs is based in Ventspils and fo-
cuses on manufacturing custom LCD 
panels for various applications. Its on-
going R&D projects include include deve-
loping LCD panels in IR spectral region.

As one can see, there is a lot of varie-
ty in the Baltics and a lot of possibility 
for future cooperation with the Finnish 
photonics industry. This concludes the 

extremely brief overview of all the 23 
members of the Baltic Photonics Clus-
ter, employing around half a thousand 
people and having a total turn-over in 
the area of hundreds of millions of euros 
per year. Although the so-called “critical 
mass” for the cluster to be efficiently ac-
tive has not been reached yet, the BPC 
also has a broader overview and a cata-
logue of almost all the photonics stake-
holders in the Baltic states, of which the-
re are around 100, giving BPC a healthy 
position to increase in size. 

For more information, 
please visit:

balticphotonics.eu
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Fotoniikan trendeistä 
vuonna 2018

SPIE:n (The International Society for 
Optics and Photonics)  entinen johtaja 
(1999-2018) Dr. Eugene Arthurs arvioi 
äskeisessä haastattelussaan fotoniikan 
tulevaisuuden näkymiä. Hänen mukaan-
sa fotoniikan osuus tulee kasvamaan 
osaratkaisuna monilla uuden tekno-
logian alueilla kuten itseohjautuvissa 
liikennevälineissä (maalla, merellä ja il-
massa), kannettavissa henkilökohtaisis-
sa laitteissa kuten kännyköiden tulevis-
sa AR (Augmented Reality) ja VR (Virtual 
Reality) sovelluksissa, optisissa muis-
teissa ja tietokoneissa, työstössä sekä 
terveyteen ja moninaiseen monitoroin-
tiin liittyvissä sovelluksissa. Olennaista 
tässä kehityksessä on fotoniikan laittei-
den keventyminen, suorituskyvyn kasvu 
ja suotuisa hintakehitys.  Esimerkkinä 
alan yllätyksellisestä kehityksestä hän 
mainitsee vuonna  1963 demonstroidun 
kuitulaserin, joka jäi unholaan aina 2000 
luvulle saakka ja tarjoaa tänä päivänä 

lasertyöstöön huomattavan lisän tark-
kuutta ja kustannussäästöjä. Itse voin 
mainita esimerkkinä  ultranopeat pulssi-
laserit. Post doc -aikanani vuonna 1979 
astuin pikosekuntiaikakauteen Ottawas-
sa laitteistolla, joka täytti suuren labora-
torion ja antoi hyvänä päivänä pulssin 
joka kymmenes minuutti. Tänä päivänä 
Jyväskylässä voi hyödyntää kaupallista 
600 kHz:n toistotaajuuden femtosekun-
tilaseria, joka mahtuu optisen pöydän 
nurkkaan. Nuoria Dr. Arthurs kannustaa 
fotoniikan alalle, elinajan oppimispolku-
na, koska fotoniikka  tulee olemaan yhä 
olennaisempi osa tulevaisuuden moni-
ulotteisia ja tarkoitukseensa räätälöityjä 
teknologioita.  

Nykyajan yhä vaativammissa käytän-
nön sovelluksissa optiikka ja fotoniikka  
näyttelevät keskeistä osaa. Juuri nyt ke-
hitys etenee nopeasti. Tarvitaan entistä 
parempaa mikro-optiikkaa, hyvin pieniä 
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valonlähteitä, moninaisia valoantureita, 
valojohteita, keveitä ja tarkkoja näyttöjä 
integroituna tehokkaisiin prosessorei-
hin sekä kaiken hallitsemiseen liittyvää 
ohjelmistokehitystä. Suuret tekijät kuten 
Apple, Amazon, Google, IBM, Microsoft ja 
Samsung ovat kaikki kehityksessä muka-
na. Yksi lähiajan tavoite on kynäkotelon 
kokoiseen sylinteriin rullattava taipuisa 
OLED näyttö. Sekä Apple että Google 
ovat saaneet valmiiksi ARKit ja ARCore 
-alustat, joiden avulla ohjelmistotalot 
voivat kehittää sovelluksia virtuaaliolioi-
den liittämiseksi reaalimaailman kuvaan 
iPhone ja Android -puhelimissa. Poke-
monia paremmin. Jotta tämä olisi mah-
dollista kuvausympäristöstä on kyettävä 
tunnistamaan kiinnekohtia, tarvitaan 
kuvaympäristön kirkkausasteiden ana-
lyysiä sekä reaalikuvan hahmottamiseksi 
koneoppimista ja liikkeen tunnistusta. 
Kaikki tämä on sullottava kännykkään, 
jossa pyörii massiivinen prosessointi.  VR 
-teknologia, jossa käyttäjä siis täydelleen 
uppoutuu todelliseen ympäristöönsä ja 
voi myös liikkua siellä, kärsii tänä päivä-
nä reaalimaailman ja virtuaalimaailman 
välisestä aikaerosta. Tähän ongelmaan 
toivotaan OLED -teknologialta nopeu-
den, keveyden ja pienemmän energian-
kulutuksen vuoksi parannusta. Haastee-
na on näytön kapselointi veden ja hapen 
haittavaikutusten minimoimiseksi.

Fotoniikalla ennustetaan olevan suo-
rastaan järisyttävä rooli kvanttitietoko-
neiden kehittymisen saralla.  Kvantti-

mekaanisia Qubit -muistielementtejä 
hyödyntävien  kvanttitietokoneiden 
uskotaan ratkaisevan massiivista las-
kentaa vaativia ongelmia jopa miljoona 
kertaa nopeammin kuin parhaat super-
tietokoneet tänään. Tehtäväkenttää riit-
tää: monimutkaiset (bio)molekulaariset 
vuorovaikutukset, suurten tietomäärien 
analysointi sekä logististen reittien op-
timointi, joitakin esimerkkejä mainitak-
seni.  Aivan äskettäin kvanttilaskenta on 
kyennyt tuottamaan uskottavia tuloksia 
kolmiatomiselle molekyylille.  Biomo-
lekyyleihin on pitkä matka puhumatta-
kaan niiden välisistä vuorovaikutuksista. 
Kvanttilaskentaan liittyvän liiketoimin-
nan ennustetaan  kasvavan yli 10 miljar-
diin $:iin seuraavan kymmenen vuoden 
aikana. Kehityksessä ovat mukana ket-
käs muut kuin jättiläiset: Google, IBM, 
Intel, Microsoft ja yllätys - yllätys Nokia 
Bell Labs. Arkkitehtuureja on monia, jois-
ta sitten joku voittaa ja yltää kaupallisel-
le asteelle. IBM tarjoaa 16-qubit:n sirua 
avoimen kehittämisen alustaksi. Nokia 
Bell Labs käyttää hyväkseen tasomaista 
suprajohtavaa materiaalia tuottamaan 
fermioni-pareja ja kvanttilaskentaan to-
pologisia efektejä. Luettuani tämän No-
kia -uutisen en voi kuin todeta, että yritys 
etsii uutta liiketoimintaa vakavissaan, 
kuten muutkin suuret, hyvin perustutki-
muksellisesta ympäristöstä. Viikko sitten 
saatoimme todeta, että Aallon ja Jyväsky-
län fyysikot ovat olleet vahvasti mukana 
viemässä lomittumisen perustutkimusta 
eteenpäin, jopa enemmän kuin kvantti-

hypyn verran (C. F. Ockeloen-Korppi, E. 
Damskägg, J. M. Pirkkalainen, M. Asjad, 
A. A. Clerk, F. Massel, M. J. Woolley, and 
M. A. Sillanpää, Nature 556, 478 (2018).)

Yksi fotoniikan nopeasti kehittyvä osa-
alue liittyy omaan osaamiseeni, spekt-
roskopiaan. Markkinoille on tulossa 
kasvavassa määrin keveitä kenttäkel-
poisia ja tehokkaita spektroskooppisia 
periaatteita hyödyntäviä laitteita. Se 
mikä on uutta, on hyödynnetyn spekt-
rialueen kaistan laajeneminen röntgen-
säteilystä THz-alueelle. Tiukentunutta 
jopa reaaliaikaista laadunvalvontaa tar-
vitaan mm. maatalouden alkutuotan-
nossa, elintarvikkeiden valmistuksessa, 
lääketeollisuudessa, lopulta kaikessa 
tuotantotaloudessa lentokoneista pape-
riin. Oman yhä tärkeämmän alueensa 
muodostavat ympäristömonitorointi, rä-
jähteiden tunnistaminen ja terrorismin 
ennalta ehkäisy. Markkinoiden ennuste-
taan kasvavan rauhallista 5% vuositah-
tia noin 7 miljardiin $:iin  vuoteen 2024 
mennessä.  Monessa edellä mainituista 
sovellusalueista on kyse molekyylien 

tunnistamisesta. Molekyylit absorboivat 
tehokkaimmin keski-infrapuna-alueella. 
Tälle alueelle on tulossa valonlähteik-
si kvanttikaskadilaserit, joilla päästään 
jo keski-infrapuna-alueen osa-alueisiin 
kiinni. Perinteisen hehkusauvan lase-
rit voittavat, kun tarvitaan spektraalista 
erotuskykyä ja valovoimaa. Ne eivät tule 
korvaamaan perinteisiä FTIR -spektro-
metrejä, mutta löytävät sovelluksia mm.  
proteiinien tutkimuksessa, kudospato-
logiassa ja infrapunakuvannuksessa. 
Lasereiden stabiilisuudessa on vielä pa-
rannettavaa.   THz spektroskopian voima 
on sen kyky läpäistä monia materiaaleja 
ja antaa signaaleja niistä komponenteis-
ta, joihin se absorboituu materian sisäl-
lä. THz-spektroskopia saa käyttöä mm. 
farmaseuttisessa teollisuudessa, syö-
pädiagnostiikassa ja aurinkopaneelien 
laadunvalvonnassa. Keveiden ja kannet-
tavien Raman spektrometrien  kaupallis-
tuminen on tosiasia. Itse väitöskirjaani 
tehdessäni totesin, että sirottavasta ja 
fluoresoivasta materiaalista on mahdo-
tonta mitata Raman spektriä, vaikka käy-
tössäni oli miehen korkuinen silloinen 

Fotoniikalla ennustetaan olevan 
suorastaan järisyttävä rooli 
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huippulaite. Nämä ongelmat on voitet-
tu siirtämällä viritys lähi-infrapunaan tai 
UV –alueeseen. Laitteiden koko on saatu 
pieneksi käyttämällä äärimmäisen ka-
peakaistaisia Notch-filttereitä sekä taus-
taltaan ohennettuja CCD -ilmaisimia. 
Fluoresenssiongelmaan on kehittynyt 
aikarajoitettu ilmaisutekniikka. Spektri 
mitataan lyhyessä aikaikkunassa, jolloin 
fluoresenssin osuus jää vähäiseksi. Ou-
lun seudulla alalla vaikuttaa Timegate 
Instruments Ltd. Timegaten laitteiston 
kuva nähdään jutun alussa. Uusia tek-
niikoita ovat myös SORS (Spatially Offset 
Raman Spectroscopy) ja TRS (Transmis-
sion Raman spectroscopy). Näillä me-
netelmillä päästään käsiksi materiaalien 
syvyysprofiileihin. Kehityksen ytimessä 
ovat olleet parantuneet laserit, hilat, il-
maisimet, elektroniikka, prosessointi ja 
ohjelmistokehitys. 

Edistystä on tapahtunut myös laserkir-
joituksen, -työstön ja katkaisun alueilla. 
Alalla on tapahtumassa voimakas mur-
ros suurtehoisten kuitulaserin syrjäyt-
täessä perinteiset kilowattiluokan CO2 
laserit. Menossa on yli 10 000 CO2 laserin 
vaihto kuitulasereiksi. Jälkimmäiset tarjo-
avat sovelluksesta riippuen 2-5 kertaista 
tuotantonopeutta. Kilowattiluokan kui-
tulaserit (Teho tänään 6-8 kW, lähitule-
vaisuudessa 12-14 kW) ovat suhteellisen 
pienikokoisia ja kuluttavat vähemmän 
energiaa saman fotonivuon tuottami-
seen kuin CO2 laserit. Olennainen paran-
nus on merkittävästi parempi fokusoi-

tavuus, kuitulaserien aallonpituudet 
ovat tyypillisesti mikrometrin luokkaa, 
verrattuna CO2 laserien 10 mikromet-
riin.  Parempi fokusoitavuus tarkoittaa 
materiaalin  säästöä.  Lehden kannes-
sa on kuva kuitulaserilla työstettävästä 
metallikappaleesta Lappeenrannan Tek-
nillisen Yliopiston lasertyöstön laborato-
riossa. Uutena kehityksen suuntana on 
siirtyä metallien leikkauksessa siniseen 
spektrialueeseen, jossa metallien ab-
sorptiotehokkuus kasvaa voimakkaas-
ti. Parantunutta  leikkaustehokkuutta 
saavutetaan teräksen, titaanin, nikkelin, 
kuparin ja kullan leikkauksessa. Siniset 
suurtehodiodilaserit ovat myös saamas-
sa sovelluksia ultratarkassa materiaalin 
työstössä kuten kännyköiden ja piirikort-
tien valmistusprosesseissa. Laserkirjoi-
tuksessa ja mikrohitsauksessa ratkaisuja 
etsitään suuren toistotaajuuden ultrano-
peista lasereista.  Näiden lasereiden etu-
na on pulssien käsittämättömän suuret 
huipputehot. Vuorovaikutus materiaalin 
kanssa kestää hyvin lyhyen ajan, minkä 
seurauksena fokuksen ympäristön läm-
mitysefektit minimoituvat. Materiaali 
höyrystyy suoraan kaasutilaan eikä ’rois-
keita’ juuri synny. Keskimääräiset tehot  
ovat pieniä ja laserit sopivat merkintään, 
tarkkuustyöstöön ja vaikkapa läpinäky-
vän materiaalin  sisään kirjoittamiseen. 
Teknologia tunkeutuu myös silmäleikka-
uksiin.

Olen edellä kuvannut fotoniikan kolmen 
valta-alueen tämän hetken näkymiä.   

Tulevaisuus näyttää vähintäänkin lupaa-
valta. Meidän, alan toimijoiden tehtävänä 
on kertoa kehityksestä luonnontieteiden 
ja tekniikan aloitteleville opiskelijoille. 
Olennainen asia on korkeatasoisen kou-
lutuksen ylläpitäminen ja kehittäminen. 
On nähtävissä, että fotoniikan piirissä 
avautuvien  työtehtävien määrä tulevai-
suudessa kasvaa, jopa voimakkaasti. Ala 
ei ole energiaintensiivinen vaan tuottaa 
ratkaisuja, joissa voidaan siirtyä uusiin 
havainnesovelluksiin,  edistää massii-
vista laskentaa, parantaa tuote- ja ym-
päristövalvontaa, säästää materiaaleja, 
parantaa tuottavuutta sekä tuoda uusia 
sovelluksia myös lääketieteen tarpeisiin. 
Fotoniikka tuottaa ratkaisuja, jotka pa-
rantavat elämisen laatua, minkä uskoisin 
motivoivan nuoria hakeutumaan alalle.

Jyväskylässä 26.04.2018

JOUKO KORPPI-TOMMOLA

PS. Kirjoituksen lähteenä olen käyttänyt Photonics 
Spectra 1/2018 numeroa.

See what 
you have 
missed.

+358 3447 9330 
info@cavitar.com
www.cavitar.com

Versatile laser 
lighting solutions 

for high-speed 
imaging and machine 

vision systems.



22 fotoni 1/2018 23

Gasera Oy, 
Ismo Kauppinen ismo.kauppinen@gasera.fi p. 0405222611 www.gasera.fi

Hamamatsu Photonics 
Norden AB, 

Anna Mårtensson
anna.martensson@hamamatsu.se +46 8 50 90 31 www.hamamatsu.com

Herrmans Oy Ab / Nordic 
Lights, Janne Lindholm janne.lindholm@herrmans.eu  +358408465249 http://www.nordiclights.com/

Huawei, Eero Salmelin eero.salmelin@huawei.com  +358 50 354 6960 http://www.huawei.com

Hypermemo Oy, 
Viatcheslav Vanyukov vvv@hypermemo.eu p. 0404804063  

Inkron, Jukka Perento jukka.perento@inkron.com   +358405910419 http://www.inkron.com/

Kimmy Photonics Oy Ab, 
Kim Grundström kim.grundstrom@kimmy.fi 0456 158 705 http://www.kimmy.fi

Ladimo Oy, Jouni Halme jouni.halme@ladimo.fi  +358408034889  

Led Tailor Innova7ion, 
Mika Nummenpalo mika.nummenpalo@ledtailor.fi p. +358445598359 http://www.ledtailor.fi

Millog Oy, Lauri Jolanki lauri.jolanki@millog.fi  +358 403157226 www.millog.fi

Modulight Oy, 
Petteri Uusimaa petteri.uusimaa@modulight.com p. +358 20 743 9000 www.modulight.com

Nanocomp Oy Ltd, 
Veli-Pekka Leppänen veli-pekka.leppanen@nanocomp.fi +358400127680 www.nanocomp.fi

Nanofoot Finland Oy,
 Jari Sillanpää jari.sillanpaa@nanofoot.fi tel. +358 40 705 7248 http://nanofoot.com/

Nanor AB, David Cohn dc@nanor.se  +46840912802 http://www.nanor.se

Neolitics Oy, Otso Ylönen oylonen@neolitics.com  050 5857043 http://www.neolitics.com

NomiCam Oy, 
Pentti Väänänen pentti.vaananen@nomicam.com  +358505117375 http://www.nomicam.com

Noptel Oy, 
Markku Koskinen Markku.Koskinen@noptel.fi 08 - 551 4351 www.noptel.fi

Oplatek Group Oy, 
Jyrki Huttunen jyrki.huttunen@oplatek.com +358173668866 www.oplatek.com/

OptoFidelity Oy, 
Lasse Lepistö lasse.lepisto@optofidelity.com 040-7411221  

Optonyx, Urban 
Konradsson Botes urban@optonyx.com +46 8 55111410 www.optonyx.com

Planmeca Oy, 
Vesa Varjonen vesa.varjonen@planmeca.com p. 020 7795500 http://www.planmeca.com

Primoceler, 
Ville Hevonkorpi ville.hevonkorpi@primoceler.com 0405057623 www.primoceler.com

Rosendahl Nextrom Oy, 
Timo Id timo.id@rosendahlnextrom.com  040-5606637 www.rosendahlnextrom.com

JÄSENLUETTELO

Yritys / nimi Email puh. www

ACAL BFi Nordic AB, 
Magnus Ljungström info@acalbfi.se 46 18 56 58 30 www.acalbfi.com/se/

Ampliconyx Oy, 
Maxim Odnoblyudov maxim@ampliconyx.com  +358414774781 http://www.ampliconyx.com/

Azpect Photonics, 
Joakim Kärnbratt Joakim.karnbratt@azpect.com +46 8 55442480 www.azpect.com

Beijing Golden Way 
Scientific Co., Ltd., 

Kevin Chen
kevinchen@goldway.com.cn +86-10-88096217 optics-optomechanics.goldway.

com.cn

Brighterwave Oy, 
Janne Konttinen janne.konttinen@brighterwave.com  +358449894989 http://www.brighterwave.com/

Cavitar, 
Erkki Lassila erkki.lassila@cavitar.com 044 047 9331 www.cavitar.com

Ceraheat Oy, 
Jorma Lassila jorma.saariaho@ceraheat.com +358505564045 www.ceraheat.com

Cheos Oy, 
Kim Törnqvist kim.tornqvist@cheos.fi mob: +358 400 610344 www.cheos.fi

Comptek Solutions Oy, 
Vincente Calvo vicente.calvo@comptek-solutions.com +358 442404004 www.comptek-solutions.com

COMSOL Oy, 
Patrick Grahn patrick.grahn@comsol.fi   +358447555753 http://www.comsol.fi

Corelase Oy, 
Jarno Kangastupa jarno.kangastupa@corelase.fi puh.  050 385 3237. www.corelase.fi

Detection Technology, 
Jyrki Still jyrki.still@deetee.com p. 0405292764  

Dispelix Oy, Antti Sunnari info@dispelix.com  +358407757840 http://www.dispelix.com

Edmund Optics, 
Saxen Niklas nsaxen@edmundoptics.eu +358 9 751 99 000 http://www.edmundoptics.eu/

Eko-Aims Oy, 
Jussi Kinnunen jussi@ecoaims.com p. 0400495454 http://www.ecoaims.com

Emberion Oy, 
Vuokko Lantz vuokko.lantz@emberion.com p. 358 50 482 1730 http://www.emberion.com

Finnish Specialglass Oy, 
Tuomo Latopelto info@finnishspecialglass.fi 09 - 801 8450 www.finnishspecialglass.fi/

Finnlitho Oy, 
Petri Karvinen petri.karvinen@finnlitho.com   +358 50 493 0711 http://www.finnlitho.com

Yritysjäsenet



24 fotoni 1/2018 25

Senop Oy, 
Timo Vuorenpää timo.vuorenpaa@senop.fi   +358404157018 http://www.senop.fi

SPECIM, Spectral Imaging 
Oy Ltd., Georg Meissner georg.meissner@specim.fi p. +358104244400 www.specim.fi

Spectral Engines Oy, 
Jarkko Antila jarkko.antila@spectralengines.com 0505298876 www.spectralengines.com

Thorlabs Sweden AB, 
Daniel Eriksson deriksson@thorlabs.com +46-31-733-3000 www.thorlabs.de

TimeGate Instruments 
Oy, Lauri Kurki lauri.kurki@timegate.com +358400823634 http://www.timegate.com/

Vaisala Oyj, 
Samuli Laukkanen samuli.laukkanen@vaisala.com +358 9 89491 www.vaisala.com

Wallac Oy, 
Markus Westerling markus.westerling@perkinelmer.com +358 2 2678 812 www.perkinelmer.com

Valmet Automation Oy, 
Markku Mäntylä markku.mantyla@valmet.com  +358 40 543 4709 www.valmet.com

Valmet Technolgies, 
Kari Koivisto kari.koivisto@valmet.com 020 - 482 6337 www.valmet.com

Varjo Technologies Oy, 
Urho Konttori urho@varjo.com  +358 50 4839310  

Vexlum Oy, 
Jussi-Pekka Penttinen jp@vexlum.com +358408417826 http://www.vexlum.com/

von Gegerfelt Photonics 
GmbH, 

Dag von Gegerfelt
info@vgphotonics.eu +49 (0)6251 - 860 99 20 http://www.vgphotonics.eu

Wärtsilä Finland Oy, 
Sven Ingo sven.ingo@wartsila.com +358 40 834 9782 www.wartsila.com/en_FI/Home

Yleiselektroniikka Oyj, 
Yrjö Inkinen yrjo.inkinen@yeint.fi  +358 400 211 997 http://www.yeint.fi

Yritys / nimi Email puh. www

Aalto University, 
Zhipei Sun zhipei.sun@aalto.fi p. +358-504302820 www.aalto.fi

Itä-Suomen yliopisto 
(UEF), Vahimaa Pasi pasi.vahimaa@uef.fi  www.uef.fi/photonics

Joensuun tiedepuisto, 
Aki Gröhn aki.grohn@tiedepuisto.fi +358504037540 www.carelian.fi/

Tampere University of 
Technology, 

Juha Toivonen
juha.toivonen@tut.fi +358 40 7188033 www.tut.fi

University of Helsinki, 
Lauri Halonen lauri.halonen@helsinki.fi p. 0504486510

www.helsinki.fi/en/faculty-of-
science/faculty/departments/
chemistry/molecular-science

Yhteisöjäsenet

Yritys / nimi Email puh.

Tampere University of Technology, Arto Aho  arto.j.aho@tut.fi  

Tampere University of Technology, Timo Aho  timo.aho@tut.fi  

Tampere University of Technology, Hanna Hulkkonen  hanna.hulkkonen@tut.fi  

Tampere University of Technology, Antti Härkönen antti.harkonen@tut.fi  

Tampere University of Technology, Kalle Koskinen kalle.koskinen@tut.fi  

Tampere University of Technology, Kostiantyn Nechay kostiantyn.nechay@tut.fi  

Tampere University of Technology, Marcello Rizzo Piton marcelo.rizzopiton@tut.fi  

Tampere University of Technology, Soile Suomalainen soile.suomalainen@tut.fi  

Tampere University of Technology, Antti Tukiainen antti.tukiainen@tut.fi  

Tampere University of Technology, Nouman Zia nouman.zia@tut.fi  

VTT Technical Research Center of Finland Ltd., Risto Hyypiö risto.hyypio@vtt.fi p. +35850 325 4311

Yhteisösivujäsenet

Yritys / nimi Email puh.

Hamamatsu Photonics Norden AB, Björn Eriksson Bjorn.Eriksson@hamamatsu.se  

Hamamatsu Photonics Norden AB, Jan Gärdeman Jan.Gardeman@hamamatsu.se  

Hamamatsu Photonics Norden AB, Aki Korhonen Aki.Korhonen@hamamatsu.se  

Hamamatsu Photonics Norden AB, Ewa Orlowska Ewa.Orlowska@hamamatsu.se  

Yrityssivujäsenet

University of Jyväskylä, 
Janne Ihalainen janne.ihalainen@jyu.fi p. 0400247979  

VTT Technical Research 
Center of Finland Ltd., 

Pentti Karioja
pentti.karioja@vtt.fi p.  +358407307529 www.vttresearch.com/



26 fotoni 1/2018 27

Humeyra Caglayan, 
Tampere University of 

Technology
humeyra.caglayan@tut.fi  5345733034  

Andrea Carter, 
Zemax Europe Limited Andrea.Carter@zemax.com +44 (0)1279 810911  

Matteo Cherchi , VTT Matteo.Cherchi@vtt.fi +358 40 684 9040  

Anna Fellman, Weldcon anna.fellman@weldcon.fi 0408404310  

Mika Flinkman mikaflinkman@hotmail.com  +358 40 042 7887  

Ari T. Friberg, University 
of Eastern Finland ari.friberg@uef.fi 050-3591238  

Mircea Guina, Tampere 
University of Technology mircea.guina@tut.fi 040-8490004 www.tut.fi/orc

Mertsi Haapalainen, 
Oplatek mertsi.haapalainen@oplatek.com +358 (0) 44 766 88 44  

Atte Haapalinna, Okmetic atte.haapalinna@okmetic.com 09 - 804 1797  

Antti Hakola, VTT Fuusio- 
ja plasmateknologia Antti.Hakola@vtt.fi 040-8364390  

Lauri Halonen, 
Helsingin yliopisto lauri.halonen@helsinki.fi 050-3275182  

Tomi J. Haring tomi.haring@gmail.com 040 - 545 6072  

Raimo Harju, 
ReFocal, YEH raimo.e.harju@gmail.com 0407171629  

Timo Hassinen timohassinen84@gmail.com p. +358408242202  

Jukka Hast, VTT Teknolo-
gian Tutkimuskeskus jukka.hast@vtt.fi +358 20 7222042  

Noora Heikkilä, 
Itä-Suomen yliopisto/

Joensuun kampus
noora.heikkila@uef.fi 013 251 5287  

Veli Heikkinen koskelangepardi@gmail.com 044 977 8667  

Päivi Heimala, VTT paivi.heimala@vtt.fi 020 722 6637   

Kimmo Heinonen kimmo.heinonen@finn-kasei.fi 09-3280800  

Meri Helle, Summa 
Semiconductor Oy meri.helle@summasemi.com p. +358503234647 www.summasemi.com

Marianne Hiltunen, 
VTT Oulu marianne.hiltunen@vtt.fi 040-757 3047  

Jussi Hiltunen , VTT Oulu jussi.hiltunen@vtt.fi 040-7795831  

Yritys / nimi Email puh. www

Timo Aalto, VTT 
Technical Research 
Centre of Finland

timo.aalto@vtt.fi 020-722 6694  

Jani Achren ,
 Incident Angle Oy acjama@gmail.com 044-7744070  

Mikael Agopov, 
Helsinki University mikael.agopov@gmx.de   050-5430542  

Taito Alahautala, Cavitar taito.alahautala@cavitar.com 050-3270360  

Jarmo Alander jarmo.alander@uwasa.fi 09-596669  

Lauri-Pekka Alanko, 
Radical Solutions 

Finland Oy
lauri-pekka.alanko@iki.fi +358503367736  

Erkki Alarousu, King 
Abdullah University of 

Science and Technology, 
KAUST

erkki.alarousu@kaust.edu.sa  +966 2 808 4613  

Michael Amissah, Micro-
soft HoloLens (Vimeli Oy) michamiss@hotmail.com 0414833579 / 

0407724977
www.linkedin.com/in/

michael-amissah-268b4881/

Jarkko Antila jarkko.antila@iki.fi 050 529 88 76  

Teijo Arponen teijo.arponen@wmail.fi p. 0443260770  

Tapani Autioniemi tapani.autioniemi@gmail.com 050 323 5929  

Kalle Blomberg, Univer-
sity of Oulu  kalle.blomberg@oulu.fi +358443219075  

Kasimir Blomstedt kasimir.blomstedt@aalto.fi   

Henkilöjäsenet

Hamamatsu Photonics Norden AB, Henrik Sievers Henrik.Sievers@hamamatsu.se  

Hamamatsu Photonics Norden AB, Max Skoglund Max.Skoglund@hamamatsu.se  

Modulight Oy, Ulla Haapanen ulla.haapanen@modulight.com  

Thorlabs Sweden AB, Petra Hardtke phardtke@thorlabs.com  
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Seppo Honkanen, 
Itä-Suomen yliopisto/

Joensuun kampus
seppo.honkanen@uef.fi 050 560 5287  

Matti Huotari, 
Oulun yliopisto matti.huotari7@gmail.com +358407415116  

Hannu Husu, nLight hannu.husu@nlight.net +358443371450  

Juhani Huttunen, NOKIA juhani.huttunen@nokia.com +358 40 581 1138  

Mikko Huttunen, 
University of Ottawa mikkojhuttunen@gmail.com 050 492 1272  

Pekka Hänninen, 
University of Turku pekka.e.hanninen@utu.fi 0400-627009  

Ville Häyrinen, 
Tampereen 

Patenttitoimisto Oy
ville.hayrinen@tampereenpatenttitoimisto.fi 03-288 6225 www.berggren.fi

Erkki Ikonen, 
Aalto-yliopiston 

teknillinen korkeakoulu/
Mittaustekniikka

erkki.ikonen@aalto.fi 09 - 451 2283  

Antti Isomäki, 
University of Helsinki antti.isomaki@helsinki.fi 09-19125579  

Kerttula Juho juho.kerttula@gmail.com +358505537376  

Mikko Juhola, Nokia mikko.juhola@nokia.com 0500-747969  

Kari Jussila, 
Master Disc Oy kari.jussila@masterdisc.fi 045 114 3036  

Jarno Kaakkunen jarno.kaakkunen@gmail.com p. 040 7766158  

Hermann Kahle, 
Tampere University 

of Technology
hermann.kahle@tut.fi   +358 45 2288811 www.researchgate.net/

profile/Hermann_Kahle

Matti Kaivola, 
Aalto University matti.kaivola@aalto.fi 09 - 470 23151  

Timo Kajava, 
Aalto-yliopisto timo.kajava@aalto.fi 050 - 525 5654  

Jukka Kallio, Vaisala Oyj jukka.kallio@vaisala.com 09-8949 2274  

Alexei A. Kamshilin, 
University of Eastern 

Finland
alexei.kamshilin@yandex.ru 046 810 9810  

Lauri Kangas, 
Revenio Group Oyj lauri.kangas@iki.fi  0407503299  

Markku Kapulainen, VTT markku.kapulainen@vtt.fi 0408201863  

Pentti Karioja, 
VTT Electronics pentti.karioja@vtt.fi 040 7307529  

Mikko Karppinen, 
VTT, Oulu mikko.karppinen@vtt.fi 040-766 0310  

Kyösti Karttunen, Kajaa-
nin yliopistokeskuksen 

Cemis-Oulu -yksikkö
kyosti.karttunen@oulu.fi 044-7533740  

Jyrki Kauppinen, 
Turun yliopisto jyrki.kauppinen@utu.fi 02 - 333 5670  

Martti Kauranen, 
Tampere University of 

Technology
martti.kauranen@tut.fi 03 - 365 4225  

Perttu Keinänen, Opteon 
Oy ja Turun Yliopisto  perttu.keinanen@gmail.com 050-5933492  

Kimmo Keränen, VTT kimmo.keranen@vtt.fi 08 - 342 881  

Pertti Ketolainen, 
Itä-Suomen yliopisto/

Joensuun kampus
pertti.ketolainen@kolumbus.fi 013-224556  

Jyrki Kimmel, Nokia 
Research Center jyrki.kimmel@nokia.com +358504835484  

Ossi Kimmelma, nLight ossi.kimmelma@iki.fi +358405046948  

Matti Kinnunen, 
Oulun yliopisto matti.kinnunen@ee.oulu.fi 050-4905608  

Reijo Kivelä reijokivela@suomi24.fi 050-5903085  

Sini Kivi, VTT Photonic 
devices and 

measurement solutions
sini.kivi@vtt.fi 020 722 2093  

Pyry Kivisaari, 
Aalto University pyry.kivisaari@gmail.com p. 0505755431 people.aalto.fi/index.

html#pyry_kivisaari

Eero Kokko, 
Metropolia 

ammattikorkeakoulu
eero.kokko@metropolia.fi 020 7835847  

Harri Kopola, 
VTT Elektroniikka harri.kopola@vtt.fi 08 - 551 2369  

Jouko Korppi-Tommola, 
Jyväskylän yliopisto ktommola@jyu.fi 014-2602553  

Niina Kriikka niina.kriikka@gmail.com 050-351 8255  

Markku Kuittinen, 
Itä-Suomen yliopisto/

Joensuun kampus
markku.kuittinen@uef.fi 050 3766 352  

Sami Kujala, 
Aalto-yliopisto sami.kujala@aalto.fi 050-3619232  

Veli Kujanpää, 
VTT Technical Research 

Centre of Finland
veli.kujanpaa@vtt.fi +358 405762479  

Henri Kukanaho, Electro 
Scientific Industries henri.kukanaho@gmail.com p. +1 66 9246 0086  

Jaana Kuula, 
University of Jyväskylä jaana.kuula@jyu.fi p. 40 805 3272  

Markku Känsäkoski, 
MK Fluidics Ltd markku.kansakoski@microfluidicdx.com +358 40 192 0472  



Petri Kärhä, 
Aalto yliopiston 
Sähkötekniikan 

korkeakoulu

petri.karha@aalto.fi 050 - 596 8469  

Markku Laatikainen, 
Valtavalo Oy markku.laatikainen@valtavalo.fi  p.  0500717190  

K. L.   

Jorma Lammasniemi elejla@live.com 0400 683 680  

Heikki Lauranto, 
Metropolia-ammat-

tikorkeakoulu
Heikki.Lauranto@metropolia.fi 09 - 3108 3323  

Janne Lauri, Oulun 
yliopisto, Optoelektronii-
kan ja mittaustekniikan 

laboratorio

janne.lauri@ee.oulu.fi 3,58407E+11  

Toni Laurila, 
Neste Oil Oyj toni.laurila@nesteoil.com +358 (0)50 458 2460  

Jaakko Lehto, 
Turun yliopisto jaakko.lehto@utu.fi p. 0503422209  

Lasse-Petteri Leppänen, 
University of 

Eastern Finland
lasse-petteri.leppanen@uef.fi +358504414176  

Veli-Pekka Leppänen, 
Nanocomp Ltd veli-pekka.leppanen@nanocomp.fi +358 400 127 680  

Jari Lindberg jarilindberg2@gmail.com   

Markus Lindberg markus.lindberg@abo.fi 02 - 2654 247  

Klas Lindfors, 
University of Cologne klas.lindfors@uni-koeln.de  www.nano-optics.uni-koeln.de

Max Lindfors, 
Visonomix Oy max.lindfors@iki.fi +358-50-4837445  

Thomas Lindvall, MIKES 
Metrology, VTT Techni-
cal Research Centre of 

Finland Ltd

thomas.lindvall@vtt.fi 040 552 5240 www.mikes.fi

Harri Lipsanen, 
Mikro- ja nanotekniikan 

laitos, Micronova
harri.lipsanen@aalto.fi +358 50 433 9740  

Hanne Ludvigsen, 
Aalto University hanne.ludvigsen@aalto.fi  +358 9 470 22282  

Jouko Malinen, VTT 
Technical Research 
Centre of Finland

jouko.malinen@vtt.fi 040-5450893  

Albert Manninen, VTT 
Technical Research 

Centre of Finland Ltd.
albert.manninen@gmail.com 040-5333465  

Farshid Manoocheri, 
Aalto University, School 
of Electrical Engineering

farshid.manoocheri@aalto.fi +358 50 590 2483  

Harri Mattila, 
Teknoware Oy harri.mattila@teknoware.com  +358 3883 0251  

Igor Meglinski, 
University of Oulu igor.meglinski@oulu.fi p. 358 29 44 88888 www.oulu.fi/eeng

Markus Metsälä, 
University of Helsinki markus.metsala@helsinki.fi  +358 50 523 7815  

Harjanne Mikko, VTT mikko.harjanne@vtt.fi 040 861 3491  

Tanmay Mondal, 
University of Eastern 

Finland
tanmay.mondal.phsa@gmail.com  041 727 6729  

Karri Muinonen, 
Helsingin yliopisto, 

Fysiikan laitos
karri.muinonen@helsinki.fi 09 - 191 27941  

Jarkko Mutanen, 
Itä-Suomen yliopisto/

Joensuun kampus
Jarkko.Mutanen@uef.fi 050-552 4453  

Risto Myllylä, 
Oulun yliopisto risto.myllyla@ee.oulu.fi +358 400 234143  

Harri Mäntylä mantylah@gmail.com   +358407039086  

Aki Mäyrä, Teknologian 
tutkimuskeskus VTT  aki.mayra@vtt.fi 050-49 174 71  

Hannu Määttänen, 
Teknofokus hannu.m@teknofokus.fi 09 - 387 0471  

Thomas Naughton, 
Maynooth University tomn@cs.nuim.ie p. +353-1-7084599  

Tapio Niemi, Tampere 
University of Technology tapio.k.niemi@tut.fi +358 3 3115 421  

Jari Nikkinen, 
Tampereen teknillinen 

yliopisto
jari.nikkinen@modulight.com +358408457310 www.tut.fi/orc

Eero Noponen eero.noponen@iki.fi 050-354 2395  

Andreas Norrman, 
University of Eastern 

Finland
andreas.norrman@uef.fi p. +358449728945  

Steffen Novotny, 
nLight Oy steffen.novotny@nlight.net p. +358452383644  
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Ville Nummela, 
NWater Oy ville.nummela@gmail.com 050 48 35248  

Kaj Nyholm kaj.nyholm@iki.fi   

Maija Ojanen-Saloranta maija@ojanen.net 050-5441 991  

Jorma Orkosalo, Keypoint jorma.orkosalo@keypoint.fi 014-241488  

Lasse Orsila, 
Modulight Oy lasse.orsila@photonics.fi 040-7336684  

Marko Parikka, 
Microsoft Mobile marko.parikka@microsoft.com +358405021727  

Juha Kalevi Parviainen juha.parviainen@pp6.inet.fi 6216807  

Tomi Parviainen, 
PVTUTKL tomi.parviainen@mil.fi 040 - 844 3797  

Markus Pessa, Tampere 
University of Technology  markus.v.pessa@gmail.com 040 849 0006  

Juha Peura, 
Turun yliopisto juha.peura@utu.fi 0400 - 430 176  

Henna Pietarinen, 
Murata Electronics henna.pietarinen@iki.fi 0406726661  

Juha Pietarinen, 
Microsoft juha.pietarinen@iki.fi 358 40 1866190  

Heidi Piili, Laboratory of 
Laser Materials 

Processing (LUT Laser)
heidi.piili@lut.fi +358405510710  

Seppo Piitulainen stopiitu@gmail.com 040-5448 708  

Ville Polojärvi, 
Tampere University 

of Technology
ville.polojarvi@gmail.com   

Sergei Popov, Royal Inst. 
of Technology sergeip@kth.se +46 8 790 4273  

Arri Priimägi, 
Tampere University 

of Technology
arri.priimagi@tut.fi 044-5150300  

Yrjö Pullinen yrjo.pullinen@iki.fi 03 - 881 1534  

Juha Purmonen, 
Photonics Finland juha.purmonen@outlook.com 0503543832 www.photonics.fi

Teemu Pöyhönen, 
Optofidelity teemu.poyhonen@iki.fi 040 5149479  

Pekka Raatikainen pekka.raatikainen@nokia.com 040 - 749 9022 
(ei toimi?)  

Paavo Raerinne, 
PVTUTKL paavo.raerinne@mil.fi 0456738258  

Jussi Raittila jussi.raittila@gasera.fi +358451147533  

Tapio Rantala tapio.rantala@tut.fi 040-5433506 http://iki.fi/trantala

Kari Remes, 
Oulun yliopisto kari.remes@oulu.fi 040 724 2395  

Hannu Ruotsalainen, 
National Land Survey 

of Finland
hannu.ruotsalainen@nls.fi   

Vesa Rustanius vesa.rustanius@kolumbus.fi 03- 223 3606  

Jari Räsänen, Patria Oy jari.rasanen@patria.fi 040-8692245  

Jukka Räty, Cemis-Oulu jukka.raty@oulu.fi 08 - 6149 614  

Jaakko Saarela, Patria 
Aviation Oy, Systems jaakko.saarela@patria.fi +358-3-31153417  

Heikki Saari, VTT heikki.saari@vtt.fi 09 - 455 3349  

Jyrki Saarinen, 
Itä-Suomen yliopisto jyrki.saarinen@uef.fi 050 - 5954348 www.uef.fi

Antti Salminen , 
Lappeenrannan 

teknillinen yliopisto
antti.salminen@lut.fi 040-7674387  

Turkka Salminen , 
Tampere University of 

Technology
turkka.salminen@tut.fi   

Simon Sandén , 
Åbo Academy University ssanden@abo.fi 3,58405E+11  

Rami Sankari, 
Optofidelity rami.sankari@gmail.com p.  044 4300125  

Pekka Savolainen, 
Tampeen teknillinen 

yliopisto
pekka.savolainen@tut.fi +358 40 718 803  

Martin Schrader , 
Axon Public Safety 

Finland Oy
drmartinschrader@gmail.com 0504835657  

Pasi Selenius, 
Spinnova Oy pasi.selenius@spinnova.fi +358503257077  

Jeremias Seppä, 
VTT MIKES jeremias.seppa@vtt.fi p. 0405737286  

Tero Setälä, 
University of 

Eastern Finland
tero.setala@uef.fi 0503679350  
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Sami Siikanen, VTT sami.siikanen@vtt.fi   

Samuli Siitonen, 
Nanocomp samuli.siitonen@nanocomp.fi +358405502766  

Pertti Silfsten, 
Itä-Suomen yliopisto/

Joensuun kampus
pertti.silfsten@gmail.com +358400576949  

Mikael Siltanen, 
Picodeon Ltd Oy mikael.siltanen@iki.fi 044 3352025  

Tuomo Silvast tuomosilvast@gmail.com 050 - 410 9505  

Janne Simonen janne.simonen@gmail.com 0400908642  

Kimmo Solehmainen, 
VTT, Kuopio kimmo.solehmainen@vtt.fi 020-7227260  

Markku Sopanen, 
Aalto University markku.sopanen@aalto.fi 050-365 6356  

Tapio Sorvajärvi, 
PVTUTKL tapio.sorvajarvi@mil.fi 040-7027528  

Jori Soukka jori.soukka@arcdia.fi 02-2410095  

Jari Stenberg, 
Patria Land Systems jari.stenberg@patria.fi 020-4692335  

Folke Stenman folke.stenman@kolumbus.fi 050-3496213  

Kati Stranius kati.stranius@gmail.com p. 0407169546  

Kalle-Antti Suominen, 
Turun yliopisto kalle-antti.suominen@utu.fi 02-333 5782  

Yuri Svirko, 
Itä-Suomen yliopisto yuri.svirko@uef.fi +358 50 321 6186  

Antti Säynätjoki , Aalto 
University, School of 
Electrical Engineering

antti.saynatjoki@aalto.fi   

Markku Tahkokorpi markku.tahkokorpi@sci.fi +358 50 1445  

Fabritius Tapio, 
University of Oulu tapio.fabritius@ee.oulu.fi  +358 40 775 7054  

Tanja Tarvainen, 
Itä-Suomen yliopisto tanja.tarvainen@uef.fi   040 772 1518  

Ari Ville Tenhunen vte@iki.fi 050 379 7799  
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Jani Tervo, Microsoft jani.tervo@gmail.com  050 4522 664  

Ari Tervonen, Microsoft ari.tervonen@alumni.helsinki.fi 0503160974  

Eero Tervonen eero.tervonen@iki.fi 040-5850232  

Marko Tirri, 
University of Turku marko.tirri@utu.fi   

Pasi Toivanen Pasi.Toivanen@elisanet.fi 050 - 375 7010  

Juha Toivonen, Tampere 
University of Technology juha.toivonen@tut.fi 040-8490490  

Jouni Tornberg, 
Measurepolis jouni.tornberg@gmail.com +358405550756  

Kaj Torrkulla, 
Tampereen yliopisto torrkulla@gmail.com 050-525 1606  

Heikki Turtiainen, 
Vaisala Oyj heikki.turtiainen@vaisala.com 040 7695141  

Jari Turunen,
 Itä-Suomen yliopisto jari.turunen@uef.fi 013 - 251 3209  

Esa Tyystjärvi, 
University of Turku esatyy@utu.fi +358-40-5113503  

Päivi Törmä, 
Aalto University paivi.torma@aalto.fi 050 - 382 6770  

Pasi Vahimaa, 
University of Eastern 

Finland
pasi.vahimaa@uef.fi +358 50 400 1594 www.uef.fi/en/photonics/

pasi-vahimaa

Markku Vainio markku.vainio@helsinki.fi 050-5678620  

Erik Vartiainen, 
Lappeenrannan 

teknillinen yliopisto
erik.vartiainen@lut.fi 05 - 621 6838  

Kurt Weckström kurt.weckstrom@mbnet.fi 040-4150102  

Esa Viherkoski esa.viherkoski@kolumbus.fi 09-8789000  

Ari Visa puh. 044 278 5012  

Timo Voipio, Solita Oy tvoipio@iki.fi 041-5189294  

Tuomo von Lerber tuomo.lerber@iki.fi 0400 699 022  



Yritys / nimi Email puh.

Caroline Amiot, 
Tampere University 

of Technology
caroline.amiot@tut.fi  0404126653

Bisrat Girma Assefa, 
University of Eastern 

Finland
bisrata@student.uef.fi +358451058001

Prince Bawuah, 
University of Eastern 

Finland
prince.bawuah@uef.fi p. 0442374671

Mousumi Chakraborty, 
University of Eastern 

Finland
mousumi.chakraborty@uef.fi p. 0466379113

Matti Hannonen, 
University of Eastern 

Finland
antti.hannonen@uef.fi  +358503294636

Juuso Heikkinen juuso.heikkinen1@gmail.com 0504667288

Priit Jaanson, Aalto Uni-
versity School of Science priit.jaanson@tkk.fi (+358) 466 176

Ville Kaikkonen, 
University of Oulu ville.kaikkonen@oulu.fi p. 040 739 9488

Emmi Kantola, Tampere 
University of Technology emmi.kantola@tut.fi  0408227172

Matiullah Khan, 
University of Eastern 

Finland
ElectricalelectronicsFinland@gmail.com p. +358 44 94 96 034

Matias Koivurova, 
Itä-Suomen yliopisto matiaskoivurova@gmail.com  040 769 4650

Mikko Matikainen , 
University of Eastern 

Finland
mikma@student.uef.fi  

Milma-Annika Miettinen, 
University of Eastern Fin-

land, Joensuu campus
milmam@student.uef.fi +358400814636

Ville Nieminen ville.nieminen@iki.fi  

Teppo Noronen, 
Tampere University of 

Technology
teppo.noronen@tut.fi 0405158793

Mikko Närhi, Tampere 
University of Technology mikko.narhi@tut.fi  0407289219

Kim Patokoski, Tampere 
University of Technology kim.patokoski@tut.fi 0405493459

Jari Peltola, Helsingin 
yliopisto jari.peltola@helsinki.fi p. 0407496910

Joona Rissanen, Tampere 
University of Technology joona.m.rissanen@gmail.com  050 4910474

Piotr Ryczkowski, 
Tampere University of 

Technology
piotr.ryczkowski@tut.fi 358443490097

Pélisset Ségolène, UEF segolene.pelisset@gmail.com  +358 45 607 10 55

Opiskelijajäsenet
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for technical support, please contact:

www.vgphotonics.eu

MANUFACTURING
INNOVATIVE
PHOTONICS
SOLUTIONS

For lasers, lighhng and analyzers
in medical industry, process control

and energy & environmental monitoring

www.oplatek.com

Oplatek Group Oy

@Oplatek_Oy
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Advertising in Fotoni magazine and mailing list
Companies are most welcome to advertise their products and services in FOTONI Corporate 
and societal members can have one half-page black and white advertisement per year free of 
charge. Remember to utilize this possibility to ensure visibility among Photonics Finland mem-
bers. Full page advertisements and more frequent or color ads cost extra. Prices in EUR can 
found in the price list shown below. Job advertisements (text-only) can be sent to members via 
email to photonics-list@fos.fi. Only members are able to post and only from the email address 
they have provided to the list.
   

   Basic fee            For corporate members
1/4 page                200   -
half a page              300   0
full page                  500  200
color rear cover                  700  400

Suomen fotoniikan seura ry, jäsenyys ja jäsenmaksut
Seuran jäseneksi voi hakea täyttämällä lomakkeen osoitteessa www.photonics.fi/members/join 
ja maksamalla jäsenmaksu taloudenhoitajan ilmoittamalla viitenumerolla yhdistyksen tilille IBAN: 
FI44 1309 3000 2042 48, BIC: NDEAFIHH. Seuran hallitus käsittelee seuraavassa kokouksessaan 
hakemukset ja merkitsee pöytäkirjaan uudet jäsenet. Viimeisimmät yhdistyksen kokouksen vah-
vistamat jäsenmaksut ovat: henkilöjäsenet 30 e, opiskelijajäsenet 15 e, yritys- ja yhteisöjäsenet 
300 e

Suomen fotoniikan seura ry
Fotoniksällskapet i Finland rf

Photonics Finland

SEURAN HALLITUS:

Jyrki Saarinen
Puheenjohtaja, EOS asiat
Professori, Institute of Photonics
Itä-Suomen yliopisto
PL 111, 80101 Joensuu
Phone: +358 50 595 4348
Email: jyrki.saarinen@uef.fi

Niklas Saxen
Varapuheenjohtaja
Edmund Optics Ltd, Finland
Phone: +358975199000
Email: NSaxen@edmundoptics.de

SEURAN TOIMINNANJOHTAJA:

Juha Purmonen
Postiosoite: Photonics Finland c/o 
Juha Purmonen,
Länsikatu 15, 80101 Joensuu
Phone: +358 50 354 3832
Email: juha.purmonen@photonics.fi

TALOUSASIAT:

Lasse Orsila
Taloudenhoitaja, jäsenasiat
Optical Engineer, PhD
Modulight Oy ja Photonics Finland
Phone: +358 40 733 6684
Email: lasse.orsila@photonics.fi

HALLITUKSEN MUUT JÄSENET:

Veli-Pekka Leppänen, Nanocomp Oy, jäsen
Samuli Laukkanen, Vaisala Oy, jäsen
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Optics & Photonics Days 2018 will be organized by Photonics Finland in the main  
building of the University of Jyväskylä  (Seminaarinkatu 15, C-building) from 28th to 30th May 2018.  
The meeting will present the latest developments in optics and photonics research as well  
as recent progresses made by Finnish photonics companies.  The special themes of  
the 2018 days are  single photon  and near-field optics and (bio)imaging. The following speakers  
have committed to give plenary presentations: 
 
Prof. Val Ziller, KTH and TU Delft,	  ‘Generation, manipulation and detection of single photons’' 
Prof. Rainer Heinzmann, IPHT, Jena, ‘Analysis of single molecules in cells’ 
Prof. Mark Raizen, University of Texas, TX, USA, ‘Controlling atoms by photon entropy’  
Prof. Duncan Moore, University of Rochester. NY, USA, ‘Gradient index optics and  
Concentrating photovoltaics ’ 
 
Single sessions will run in the mornings, in the afternoons parallel academic and industrial  
sessions will be organized. Poster and company exhibitions will be open all time. Optics  design  
course will be arranged on 28th May. Registration and post dead line abstracts 
OPD2018 web site   h"p://www.photonics.fi/fi/opd2018	  


