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nä. Valtakunnallisen Tulevaisuuspäivän 
teemana oli ensinnä tulevaisuusvalio-
kunnan ja Teknologiateollisuus ry:n jär-
jestämä osuus koskien digitalisaatiota, 
kasvuyrittäjyyttä ja startup-toimintaa 
sekä vienninedistämistä mukaan lukien 
myös kansanedustajien tulevaisuuspa-
neeli. Tämän jälkeen tulevaisuusvalio-
kunnan puheenjohtaja Stefan Wallinin 
(r.) ja varapuheenjohtaja Merja Mäkisa-
lo-Ropposen (sd.) johdolla paneuduttiin 
fotoniikkaan. Toiminnanjohtajan kanssa 
allekirjoittanut johdatti niin läsnäolijat 
kuin videon välityksellä tapahtumaa seu-
ranneet fotoniikkaan ja itse raporttiin. 
Tämän jälkeen tutkimuspäällikkö Mark-
ku Mäntylä, Valmet Oy, kertoi fotoniikan 
yllättävänkin suuresta merkityksestä 
paperiteollisuudessa. Toimitusjohtaja 
Petteri Uusimaa, Modulight Oy, kertoi 
uraauurtavasta suomalaisesta laser-
teknologiasta lääketieteen sovelluksiin. 
Auditorion ulkopuolella oli näytillä maa-
ilman huippuluokan fotoniikan sovel-
luksia, kun tuotteitaan demonstroivat 
suomalaiset Dispelix Oy, Nanocomp Oy, 
Specim Oy, Spectral Engines Oy ja Varjo 
Oy. Tapahtumaan otti osaa toistasataa 
kiinnostunutta ja puheiden välissä käy-
tiin runsaasti kiinnostavia keskusteluja. 

Hyvä Photonics Finlandin jäsen ja Fotoni-
lehden lukija,
 
Kevät on tuonut valoa fotoniikkaan mo-
nelta suunnalta. Fotoniikan tutkijoille 
Suomessa on myönnetty palkintoja ja ra-
hoituksia osoituksena menestyksekkääs-
tä huippututkimuksesta. Uusia startupe-
ja on syntynyt fotoniikan innovaatioille. 
Nykyiset yritykset ovat kovassa kasvus-
sa, viedään yliopistoista jo valmistumi-
sen loppuvaiheessakin olevia diplomi-in-
sinöörejä ja maistereita sekä tohtoreita. 
Yhä useampi Suomessa opiskellut ulko-
maalainen työllistyy Suomeen. Ulkomai-
set suuryritykset perustavat ja laajenta-
vat tutkimusyksiköitään Suomeen. Mil-
teipä viikottain, enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin, olemme saaneet lukea tai 
kuulla uutisia, jotka koskettavat fotonii-
kan innovaatioita ja menestystarinoita.

Isompana tapahtumana alkuvuonna oli 
eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan 
tilaaman ”Fotoniikasta valoa Suomen 
hyvinvointiin – selvitys alan vaikutta-
vuudesta ja kasvunäkymistä”-raportin 
julkaisu. Virallinen julkistustilaisuus jär-
jestettiin eduskunnan lisärakennuksessa 
Pikkuparlamentissa maaliskuun 1. päivä-

Puheenjohtajan palsta
Fotoni 1/2019
21. VUOSIKERTA

Julkaisija:
Suomen fotoniikan seura ry

Päätoimittaja:
Prof. Jouko Korppi-Tommola
Kemian laitos/Nanotiedekeskus
PL 35
40100 Jyväskylän yliopisto
p. +358-50-5877530 (mobile)
Email: jouko.korppi-tommola@jyu.fi

Toimitusneuvosto
Prof. Jouko Korppi-Tommola, 
TkT Lasse Orsila

Ilmestyminen:
Vuonna 2019 ilmestyy 2 numeroa. 
Seuraava numero ilmestyy syksyllä 
2019. 

Tilaukset ja osoitteenmuutokset:
Jäsenetuna Suomen fotoniikan seu-
ran jäsenille. Vuoden kuluessa liitty-
vät uudet jäsenet saavat alkuvuoden 
numeron jäsenetuna niin kauan kuin 
painos riittää. Osoitteen muutokset 
suoraan jäsenasioiden hoitajalle,  
ks. http://www.photonics.fi

Taitto: 
Eero Sundvall

Kannen kuva:
Goëry Genty, 
Kokeellisesti mitattu hajoavan 
ultranopean solitonin aika-spektri 
evoluutio, G. Genty et.al. Nature 
Photonics 12, 221(2018)

Paino:
Eräsalon Kirjapaino Oy
Tampere

ISSN 1455-1071
ISSN-L  1455-1071

SISÄLLYS:

        3          Puheenjohtajan palsta

        6          Haastattelu eduskunnan  
          tulevaisuuden valiokunnalle  
          tehdystä fotoniikka- 
          selvityksestä

        10          Kansallinen fotoniikan  
          lippulaivahanke

        14          Ilmakehän reaktioiden  
          kinetiikkaa Kumpulassa

        18          Arri Piimäki,  
          rohkea ja ennakkoluuloton  
          tutkija, Akatemiapalkinto

        20          Photonics medical  
          applications workshop in  
          Oulu meeting

        22          Photonics21  
          vuosikokouksen antia

        25          Optics and Photonics Days,  
          2019, Espoo -Job fair event at  
          OPD2019

        26          Photonics Finland/Suomen  
          fotoniikan seura ry:n  
          kevätkokouksen kokouskutsu 

        28          Summer Schools

2 fotoni 1/2019



4 fotoni 1/2019 5

Raportti on luettavissa ja kopioitavissa 
osoitteessa: https://www.eduskunta.fi/
FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Docu-
ments/tuvj_5+2018.pdf Toivotan erin-
omaisia lukunautintoja kaikille, jotka 
haluavat suomalaisesta näkökulmasta 
oppia lisää fotoniikan merkityksestä jo-
kapäiväisessä elämässämme nyt ja en-
nenmuuta tulevaisuudessa, sekä suo-
malaisista menestystarinoista.

Edellä mainittu raportti sisälsi koko jou-
kon toimenpidesuosituksia fotoniikkaan 
liittyvän osaamisen ja liiketoiminnan ke-
hittämiseksi Suomessa. Eduskunnan tu-
levaisuusvaliokunnalla olikin ilo todeta, 
että ensimmäinen niistä eli ”Lippulaiva-
tyyppinen tunnustus fotoniikalle” oli jo 
toteutunut reilua kuukautta aikaisem-
min. Langattomien verkkoteknologian, 
tekoälyn, materiaalien biotalouden, syö-
pälääketieteen ja hyvinvointiyhteiskun-
nan tutkimuksen rinnalla Fotoniikka on 
yksi kuudesta Suomen Akatemian ra-
hoittamasta Lippulaivasta. Ensimmäisen 
puoliskon siemenrahoitukseksi tarkoi-
tettu osuus fotoniikalle tästä 8-vuotises-

ta ohjelmasta on Suomen Akatemialta 
8,3M€. Nyt, jos koskaan, fotoniikan me-
nestys on meidän omissa käsissämme 
– resurssien tai päättäjien ymmärryksen 
puutteesta emme voi enää syyttää mui-
ta. Kuten Tekniikka & Talous –lehti vast-
ikään otsikoi pääuutisessa etusivullaan 
(numero 14, 12.4.3019): ”Näytön paikka 
– Fotoniikka kasvaa Suomessa kolme 
kertaa nopeammin kuin maailmalla. Nyt 
siitä pitäisi saada hyöty irti.” Eiköhän se 
meiltä, jos keneltäkään, onnistu! Varsin-
kin, kun teemme sen yhdessä.

Pohjois-Kalifornian auringon alle San 
Franciscoon eli SPIE:n Photonics Westiin 
oli helmikuun alussa kokoontunut jäl-
leen mittava joukko suomalaisia fotonii-
kan asiantuntijoita ja yrityksiä. Photonics 
Finlandin Finland Pavillionin hoivissa oli 
13 suomalaisyritystä plus lukuisat vierai-
lijat. Vilskettä riitti ja ensi vuodeksi lattia-
pinta-alaa ollaan jälleen kasvattamassa.
Tätä kirjoittaessani valmistautuminen 
kevään ja kesän päätapahtumiin käy 
kuumimmillaan. Toukokuun viimeisellä 
viikolla Dipoliin Otaniemeen kokoontuu, 

toivottavasti, pitkälti kolmattasataa foto-
niikan ammattilaista Optics & Photonics 
Days 2019 –tapahtumaan, joka on moni-
puolisempi ohjelmassaan kuin koskaan 
aikaisemmin. Ja heti kesäkuussa juhan-
nuksen jälkeen fotoniikan väki suuntaa 
Müncheniin Laser World of Photonics 
2019 –tapahtumaan, jossa Photonics 
Finlandilla on oma Finland Pavillion. Ja 
loppukesästä vielä nauttiessamme elo-
kuun täyttää kolme erinomaista fotonii-
kan kesäkoulua: Huhmarissa Pohjois-
Karjalassa Googlen ja OSA:n järjestämä 
”Subsea optical fiber communications 
2019”, Tampereen yliopiston järjestämä 
”10th International Summer School: New 
Fronties in Optical Technologies” sekä 
UEF:n järjestämä ”Joensuu Summers 
School on Optics 2019: eXpeRience your 
reality”.

Toukokuun lopussa Dipolissa järjeste-
tään Photonics Finlandin kevätkokous, 
jossa valintavuorossa on uusi hallitus ja 
puheenjohtaja. Kiitän nykyistä hallitus-
ta ja Tieteellistä neuvottelukuntaa sekä 
erityisesti Business Joensuun (entinen 
Joensuun Tiedepuisto) hoivissa toimin-
nanjohtaja Juha Purmosen johdolla toi-
mivaa henkilökuntaamme kuluneesta 
vuodesta, ja toivon onnea ja menestystä 
uusille vastuuhenkilöille. Oma toimikau-
teni Photonics Finlandissa, joka alkoi heti 
akateemiseen maailmaan ja Suomeen 
palattuani vuonna 2013 eli kuusi vuotta 
hallituksen jäsenenä, josta kaksi vuotta 
varapuheenjohtajana ja kolme vuotta 
puheenjohtajana, on päättymässä – tois-
taiseksi.

Beijingissä Kiinassa 
30. päivä huhtikuuta 2019

JYRKI SAARINEN
Puheenjohtaja, Photonics Finland

“
“

Kevät on tuonut valoa fotoniikkaan 
monelta suunnalta. Fotoniikan 

tutkijoille Suomessa on myönnetty 
palkintoja ja rahoituksia osoituksena 

menestyksekkäästä huippututkimuksesta.

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.
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Fotoniikasta  
valoa Suomen 
hyvinvointiin

Suomen Fotoniikan Seura ry:n puheenjohtaja Jyrki Saarinen koordinoit yhdessä 
seurantoiminnanjohtajan Juha Purmonen kanssa Eduskunnan tulevaisuuden 
valiokunnan pyytämän selvityksen Suomen fotoniikan nykytilasta, sen vaikuttavuudesta 
ja tulevaisuuden kasvupotentiaalista. Selvitys luovutettiin valiokunnalle 1.3.2019 itse 
eduskunnan puhemiehen kunnioittaessa tilaisuutta läsnäolollaan.   

Mistä selvityksen tekeminen sai 
alkunsa?

Pitkä vai lyhyt tarina? Lyhyt tarina: edus-
kunnan tulevaisuusvaliokunta tilasi ra-
portin Photonics Finlandilta, jolle annet-
tiin vapaat kädet sisällön ja kirjoittajien 
suhteen. Tosin suunnitelma piti ensin 
hyväksyttää heillä. 

Pitkä tarina: kaikki alkoi toiminnanjoh-
tajamme Juha Purmosen istuuduttua 
lentokoneessa vierekkäiseen penk-
kiin tulevaisuusvaliokunnan varapu-

heenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropposen 
kanssa. Tuntia myöhemmin Mäkisalo-
Ropponen oli jo niin innostunut fotonii-
kasta, että päätti kutsua Photonics Fin-
landin tulevaisuusvaliokunnan kokouk-
seen kertomaan lisää. Juha Purmonen 
ja allekirjoittanut kävivät sen jälkeen 
useammankin kerran Eduskuntatalos-
sa kertomassa fotoniikasta, kunnes 
tulevaisuusvaliokunta sai idean pyytää 
kokonaista raporttia käyttöönsä. Vai-
kuttihan siltä, että fotoniikka kosketti 
miltei kaikkia heidän esille nostamiaan 
aiheita. 

Miten kirjoittajat, joita oli yhteensä 
29 valikoituivat?

29 plus Juha ja allekirjoittanut eli 31. 
Lähdimme suunnittelemaan raportin 
sisältöä kansanedustajien näkökulmas-
ta. Ensinnä valitsimme aihepiirit, jotka 
ovat joko nykyisessä hallitusohjelmas-
sa, tai Business Finlandin/Tekesin tai 
Suomen Akatemian rahoitusohjelmis-
sa. Eli otsikoita, joihin kansanedusta-
jat törmäävät lähes päivittäin. Tämän 
jälkeen kokosimme vielä listan muista 
tärkeistä aihepiireistä, joihin Suomes-
ta löytyy merkittivää kontribuutiota. 
Emme siis ottaneet esimerkiksi laser-
fuusiota mukaan. Tutkimuksesta ha-
lusimme mukaan perustutkimuksen. 
Mutta muutoin keskityimme alan yri-
tystoimintaan ja sen mukana tulevaan 
soveltavaan tutkimukseen. Lopulta 
jouduimme rajaamaan koko laajan so-
veltavan tutkimuksen kentän ulos – va-
litettavasti.

Kun otsikot oli valittu, niin lähdimme 
miettimään yritysmaailmasta yrityksiä 
ja henkilöitä, joilla olisi syvälle menevä, 
mutta myös laajakatseinen tietämys 
alasta. Myös soveltavan tutkimuksen 
keskeiset henkilöt tutkimus- ja yliopis-
tomaailmasta olivat mietinnässä mu-
kana. Koska raportti oli kirjoitettava 
suomeksi emmekä halunneet lähteä 
käännöstyöhön, kirjoittajiksi valikoitui-
vat vain suomenkieltä hallitsevat.

Vaikka kirjoitusurakka osuikin kesäksi, 
niin pääsääntöisesti kaikki, joihin otim-
me yhteyttä, lupautuivat kirjoituspro-
jektiin. Mukanaolo nähtiin kunniaksi ja 
jopa velvollisuudeksi fotoniikan yhtei-
sön ja Eduskunnan työn hyväksi.

Kullekin otsikolla valittiin yksi vastuu-
kirjoittaja. Heitä puolestaan rohkaisiin 

miettimään muitakin kirjoittajia, jotka 
voisivat täydentää työryhmää ja tulla 
mukaan. Näin lopulta muovautui 31 
kirjoittajan joukko.

Varmaankin meiltä edelleenkin jäi hyviä 
aihepiirejä ja kirjoittajia huomioimatta, 
sillä kaikkea ei ehtinyt tehdä rajallises-
sa ajassa, kun kirjoitustyöt oli saatava 
aluille ennen kesälomia.

Tässä haluaisin käyttää tilaisuutta kiit-
tää vielä uudelleen kaikkia kirjoittajia 
heidän loistavasta panoksestaan ja 
erinomaisesta yhteistyön ilmapiiristä. 
Varmaankin ollaan vielä monella taval-
la uudelleen yhteydessä. 

Suuren kirjoittajajoukon tekemästä 
raportista helposti syntyy kirjavaa 
tekstiä. Miten raportti lopultakin 
homogenoitiin ja saatiin lopulliseen 
asuunsa. Tehtiinkö siitä painoversio 
ja nettiversio ja missä nettiversio 
tällä hetkellä sijaitsee?

Kaiken a ja o oli valmistautuminen. Pi-
dimme ennen kirjoitusurakan aloitta-
mista valmistautumiskokouksen Edus-
kuntatalossa, jossa odotusarvoja olivat 
kertomassa myös tulevaisuusvaliokun-
nan virkamiehet ja jäsenet. Kokoukses-
sa sovittiin yhteisesti kussakin kappa-
leessa noudatettavasta rakenteesta ja 
kirjoitustyylistä. Tämä käytiin läpi myös 
kunkin kirjoittajan kanssa erikseen. Ja 
kirjoitusprosessin kuluessa vastailim-
me kirjoittajilta tulleisiin kysymyksiin. 
Lopulliset tekstit olivat yllättävänkin ho-
mogeenisia. Toki, kun kokonaisuudesta 
oli ensimmäinen kuva, niin joitain asi-
oita vielä täydensimme ja tekstiä vielä 
parantelimme muun muassa eduskun-
nalta saadun palautteen mukaan, siis 
ennen painoon menoa.

Jyrki Saarinen | ODP2018
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Miten raportti vastaanotettiin julkis-
tamistilaisuudessa?  Mitkä teemat 
erityisesti kiinnostivat paikalla 
olleita poliitikkoja, nousiko jotakin 
erityistä esille? Raportin aihepiirit, 
biotalous, ympäristö, digitalisaatio, 
hyvinvointi ja terveys, kiertotalous, 
tekoäly, opetus, kamerateknologia, 
liikenne, matkailu, kaivosteollisuus, 
virtuaalitodellisuus, energia, turval-
lisuus ja perustutkimus…. sisälsivät 
kosolti politiikan piirissä keskustelta-
via aiheita, tartuttiinko niihin?

Mielestäni erittäin positiivisesti. Use-
at kansanedustajat tulivat juttelemaan 
monenkin paikallaolleen fotoniikan asi-
antuntijan kanssa. Lieneekö myös lä-
hestyneet Eduskuntavaalit toimineet 
motivaationa. Raporttiin kirjoitettu esi-
puhe tulevaisuusvaliokunnan puolelta 
osoittaa heidän poimimat kiinnostavim-
mat asiat, joita on aika monta. Tulevai-
suusvaliokunnan tehtävänä on nostaa 
esille tärkeitä teemoja ja kerätä tietoa 
sekä välittää ne edelleen kaikille kansan-
edustajille ja virkamiehille. Vielä ei siis ol-
lut sen aika, että politiikan piirit olisivat 
tarttuneet keskusteltaviin aiheisiin. Aika 
näyttää. Joka tapauksessa tulevaisuus-

valiokunta haluaa jatkossakin meidän 
nostavan esille asioita, joihin päättäjien 
tulisi kiinnittää huomiota. Eli suora kana-
va eduskuntaan on auki.

Fotoniikka on alkanut kiinnostaa 
myös työ- ja elinkeinoministeriötä, 
luuletko että raporttimme on myötä-
vaikuttanut kiinnostuksen syntymi-
seen? Onko ministeriöltä odotettavis-
sa erityistoimenpiteitä?

Ilman muuta. Eli tämä on juuri sitä par-
haimmillaan, joka on tulevaisuusvalio-
kunnan tehtäviä eduskunnassa. Eli hei-
dän nostamiin aiheisiin tarttuvat sitten 
muut ministeriöt. Konkreettinen seuraus 
on ollut jo se, että TEM on nostanut fo-
toniikan Kasvuportfolioonsa yhdeksi lu-
paavista kasvumahdollisuuksista otsikon 
”Digimurros, uusi arvonluonti ja tekno-
logiat mahdollistajana” alle. TEM on nyt 
myös valmis rahoittamaan kansallista 
fotoniikan yhteistyötä, jota Photonics 
Finland on menestyksellisesti tehnyt 
syntymästään alkaen. Tähän mennessä-
hän tahtoa olisi ollut, mutta niin minis-
teriöillä kuin Business Finlandille ei ole 
ollut sopivia työkaluja.

Tampereen yliopiston koordinoima 
fotoniikkahanke sai pitkäaikaisen 
rahoituksen selvittyään yhdeksi kuu-
desta Suomen Akatemian lippulai-
vahankkeista. Luuletko että raport-
timme ehti taustalla vaikuttaa tähän 
päätöksentekoon? Itsekin hankkees-
sa  mukana olevana mitkä ovat omat 
odotuksesi fotoniikka hankkeen 
tavoitteiden toteutumisesta? 

Kyllä monesti yksi hyvä johtaa useam-
paan toiseen hyvään eli lumipalloefekti 
toimii. Sitähän emme tosin tiedä, josko 
ja missä määrin Lippulaivojen valinnas-
sa politiikka oli mukana. Suomen Akate-
mian mukaan ei lainkaan. Viime Fotoni-
lehden puheenjohtajan palstalla kuiten-
kin uumoilin politiikan mukanaolosta 
negatiivisessa merkityksessä, joten joh-
donmukaisesti varmaankin pitäisi nyt 
vastata, että positiivista vaikutusta var-
maankin oli. Ja olihan raportin toimenpi-
desuosituksiin listattu heti ensimmäisek-
si ”Lippulaiva-tyyppinen tunnustus foto-
niikalle” eli voiko asian enää suorempaa 
sanoa päättäjille.
Kovasti työtä saamme tehdä tavoittei-
den suhteen, koska Lippulaivoille on la-
dattu jopa paljon enemmän odotuksia 
kuin olemme vielä edes ymmärtäneet. 
Lippulaivojen on todellakin tarkoitus rat-
kaista tulevaisuuden ongelmat ja Suo-
men talous ja työllisyys – näin lyhyesti 

ilmaistuna. Mutta uskon fotoniikkaan ja 
siihen loistavaan porukkaan, joka meillä 
on. 

Miten näet fotoniikan perustutki-
muksen ja yritysten tuotekehittelyn 
kohtaamisen paranevan jatkossa?

Tämä on yksi Lippulaivan tärkeimmis-
tä tavoitteista eli tässä vaiheessa en voi 
muuta kuin todeta, että tässä otetaan 
tulevaisuudessa aimo harppaus parem-
paan suuntaan.

Uskotko fotoniikan kasvavan 
Suomen hyvinvoinnin todelliseksi 
jalustaksi?

Kyllä, koska fotoniikka on monelle hy-
vinvoinnille merkittävän edellytyksen 
perustana. Ja parhaamme teemme, että 
tämä fotoniikka myös jatkossa tulee Suo-
mesta ja sitä myös viedään enenevässä 
määrin ulkomaille.

Haastattelu: 

JOUKO KORPPI-TOMMOLA

“ “
fotoniikka on monelle 

hyvinvoinnille merkittävän 
edellytyksen perustana. 

Raportin löytää osoitteesta:

eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_5+2018.pdf
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If we could keep only one of our five 
senses, most of us would choose Sight 
without any hesitation. This tells the im-
portance of light in our life. Photonics is 
precisely the science and technology that 
harnesses light, allowing to generate it, 
manipulate it, transmit it and detect it. 
As we know, light underpins all modern 
technologies and photonics components 
are deployed in countless applications, 
offering superior performances in terms 
of speed, precision, and safety com-
pared to conventional solutions. Photon-
ics not only transform our world but also 
significantly contributes to understand 
it better: from the largest to the small-
est structures, the telescope and micro-
scope are inventions that have played a 
central role in our appreciation of funda-
mental physical phenomena. The best 
illustration to recognize the unique role 
of Photonics in fundamental science is 
perhaps the 65 Nobel laureates that are 
related to Photonics or its use in discov-
eries, which is more than any other field. 

After so many years of efforts to try 
raising awareness of the importance of 
Photonics, it is particularly rewarding to 
finally see that photonics is perceived 
as one of the most promising areas of 
scientific research in Finland and that 
the potential of photonics to drive eco-
nomic growth and improve well-being is 
understood at the highest authority lev-
els. Indeed, the Academy of Finland has 
recently selected photonics for its Flag-
ship program. The objective of the Flag-
ship program introduced last year by the 
Academy of Finland is two-fold. On one 
hand support future knowledge, know-
how, and sustainable solutions to soci-

etal challenges. On the other hand, to 
advance economic growth by develop-
ing new business opportunities.  After 
a multi-stage selection process, 6 Flag-
ships were chosen: 6G, Materials for bi-
oeconomy, Artificial Intelligence, Cancer 
Medicine, New Welfare State, and Pho-
tonics. We are thus in good company!

The Photonics Research and Innovation 
Flagship (PREIN) ambition is to address 
societal challenges and deliver signifi-
cant benefits to the society through 
its scientific excellences, technology 
developments, high profile education 
and outreach activities. PREIN is coordi-
nated by the Tampere University and it 
also includes Aalto University, the Uni-
versity of Eastern Finland and VTT as 
partners. All the PREIN members have a 
long history of photonics research, with 
complementary skills and expertise, 
ranging from the design and fabrication 
of nanomaterials and optical compo-
nents to the development of advanced 
light sources with tailored properties, 
and up to system integration and in-
strumentation development. When it 
came to prepare the application for the 
program, it was then natural to team up 
in order to cover the entire value chain 
from fundamental research to product 
development and commercialization. 
Of course, the different PREIN partners 
have had previous ad hoc collabora-
tions but there was never any initiative 
of this size that had been undertaken, 
and we see the Flagship program as 
a unique opportunity to enhance the 
Finnish innovation ecosystem by merg-
ing part of its leading-edge photonics 
activities.     

PHOTONICS 
ACKNOWLEDGED 
AT THE HIGHEST 
NATIONAL LEVEL
the consortium for Photonics Research and 
Innovation led by Tampere University and 
including the University of Eastern Finland, the 
Aalto University and VTT was selected as one of 
the 6 Flagships by the Academy of Finland

The flagship develops light activated materials 
opening up new avenues towards autonomous 

small-scale devices.

10 fotoni 1/2019
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We see the PREIN Flagship as a compe-
tence cluster for multi-disciplinary sci-
ence, industry, and society. We have 
identified specific application areas and 
themes where our joint expertise and 
previous collaborations are expected to 
lead to significant breakthroughs: life 
sciences, where we seek advances in di-
agnostics and treatments targeting the 
development of portable and disposable 
sensors; Energy, where both energy ef-
ficient and energy saving technologies 
such as smart photovoltaic modules 
will be developed; and Environmental 
and industrial monitoring, where our 
targets are in LIDARs. ICT, augmented 
and virtual realities, as well as quantum 
technologies are also anticipated to ben-
efit also from the Flagship research. We 
also hope that the Flagship umbrella can 
serve an ideal springboard to make the 
industry aware of what solutions pho-
tonics can provide and the Flagship will 
therefore collaborate closely with Pho-
tonics Finland, the industry-driven plat-
form that develops new business oppor-
tunities for the Finnish photonics-related 
companies.  

Beyond ambitious scientific objectives 
and economic developments, PREIN also 
has rationales in terms of education and 
outreach. The younger generation of 

school children represents the profes-
sionals of tomorrow and it is thus para-
mount to educate them about photon-
ics, its applications and role in our socie-
ty. A corollary objective of PREIN is to or-
ganize various outreach events in order 
raise awareness for the general public of 
the critical role light-based technologies 
play in our lives, elevating science, tech-
nology, art, and culture.

Let me conclude by saying that, although 
originally founded by four different part-
ners, the Flagship on Photonics Research 
and Innovation is certainly not restricted 
to those. Our wish is for other commu-
nities to join us and make our Flagship 
a truly multi-disciplinary platform where 
we can, together, develop novel solu-
tions to today’s and tomorrow’s societal 
challenges. Together we are greater. I 
can therefore only encourage anyone in-
terested to get in touch. We are eager to 
get you on-board and as the saying goes 
“the more, the merrier”.

GOËRY GENTY 

Director of the Flagship on 
Photonics Research and Innovation

Tampere University

The flagship has extensive 
fabrication capabilities ranging 

from molecular beam epitaxy to 
atomic layer deposition, CMOS 

line and 3D printing.

The flagship is also working on real-time 
measurement of precursors to mode-
locking of an ultrafast fiber laser that 

could ultimately lead to 
better designs and improved 

performances.

13
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Kumpulassa sijaitsevan Helsingin yliopiston kemian laitoksen ylimmässä 
kerroksessa virtausreaktoriin menevä laserpulssi käynnistää reaktion, jonka 
reaktiivisen tuotteen kemiaa ei vielä kymmenen vuotta sitten pystytty havait-
semaan. Artikkelissa kerrotaan lyhyesti, miten näitä lyhytikäisiä välituotteita 
voidaan havaita ja miksi niiden tunteminen on tärkeää ilmastomallien kan-
nalta.    

Ilmakehän reaktioiden 
kinetiikkaa Kumpulassa.

REAKTIIVISEN CRIEGEE 
–VÄLITUOTTEEN HISTORIAA

Maan ilmakehässä mm, eteenin ja otso-
nin välisessä reaktiossa syntyy välituote 
nimeltään formaldehydioksidi (CH2OO). 
Jo 1950-luvulla saksalainen kemisti Ru-
dolf Criegee esitti reaktiokaavion alkee-
nien (hiilivety, jossa on vähintään yksi 
kaksoissidos) ja otsonin välisen reakti-
on etenemisestä  (katso kuva 1). Vas-
ta 2010-luvun alussa reaktiokaaviossa 
esiintyvän, keksijänsä nimen mukaan 
nimitetyn Criegee-välituotteen havaitse-
minen onnistui.     
   
Alkeenien määrä ilmakehässä on merkit-
tävä etenkin kaupunki- ja metsäalueilla, 
joissa niitä vapautuu troposfääriin sekä 
päästöinä että kasvien ja puiden tuotta-
mina. Esimerkiksi, isopreeni (CH2=C(CH3)
CH=CH2), on ilmakehän toiseksi yleisin 
hiilivety metaanin jälkeen. Criegee-väli-
tuotteiden rooli ilmakehän kemiassa on 
tärkeä, sillä ne voivat reagoida edelleen 
troposfäärin muiden kaasujen, kuten, 
typpidioksidin, rikkidioksidin ja vesihöy-
ryn kanssa. Välituote voi myös hajota 
esimerkiksi hydroksyyliradikaaleiksi 

(OH.), jotka ovat tunnetusti ilmakehän 
tärkeimpiä hapettajia. Alkeenien otso-
nolyysi onkin luultavammin yksi suurim-
mista OH:-radikaalien lähteistä kaupun-
kialueilla talviaikaan.    
  
Formaldehydioksidia tuotettiin ensim-
mäistä kertaa laboratorio-olosuhteissa 
vuonna 2012 Sandian kansallisessa la-
boratoriossa Kaliforniassa [1].  Yhdiste 
havaittiin lopulta jodimetyyliradikaalin 
ja hapen välisen reaktion välituotteena 
CH2OO (CH2I + O2 → CH2OO + I.). Kyseisen 
reaktion lähes 100%:sen jodisaannon oli 
jo aiemmin osoittanut Arkke Eskola väi-
töskirjassaan Kumpulan kampuksella 
[2], joskaan formaldehydioksidin ole-
massaoloa ei kyetty havaitsemaan. Ny-
kyisin jodialkyyliradikaalien happireak-
tioita käytetään yleisesti pienikokoisten 
Criegee-välituotteiden tuottamiseen ja 
niiden välittämien, ilmakehässä tapahtu-
vien jatkoreaktioiden tutkimiseen labo-
ratorio-olosuhteissa. Uudet tutkimukset 
ovat jo osoittaneet, että esimerkki on 
formaldehydioksidin reaktio rikkidioksi-
din kanssa on osoittautunut jopa 10000 
kertaa nopeammaksi kuin aikaisemmin 
oli luultu.

Kuva 1. Alkeenien otsonolyysi. Reaktio etenee alussa otsonin sykloaddition kautta, jonka 
jälkeen muodostuu Criegee –välituote ja karbonyyliyhdiste. Nykyisen käsityksen mukaan 
Criegee –välituote on kahtaisioni. Substituentit R1−R4 voivat olla joko vetyjä tai muita hiili-
vetyryhmiä.

15
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Kuva 2. Koejärjestely. Criegee –välituotteiden synteesi alkaa fotolysoimalla lähtöaine kvart-
silasiputkessa. Syntyneiden välituotteiden pitoisuus mitataan laajakaistaisella valonläh-
teellä, joka risteää fotolyysilaserin kanssa reaktorin keskellä. Kaksi hyvin heijastavaa peiliä 
muodostaa optisen ontelon mittaussäteelle kasvattaen menetelmän herkkyyttä. Aikaerot-
teinen absorptiosignaali mitataan nopealla hilaspektrometrillä. Oikeassa yläkulmassa on 
esitettynä formaldehydioksidin unimolekulaarisen hajoamisen absorptiosignaali ajan funk-
tiona aallonpituudella 338 nm. Mittauksen lämpötila oli 475 K ja paine 10 Torr.

LYHYTIKÄISTEN REAKTIOVÄLITUOT-
TEIDEN HAVAITSEMISESTA AIKAEROT-
TEISEN ABSORPTIOSPEKTROSKOPIAN 

AVULLA 

Criegee-välituotteet absorboivat voi-
makkaasti ultraviolettialueella, minkä 
vuoksi niiden havaitseminen pienistä 
pitoisuuksista onnistuu absorptiomitta-
uksella [3]. Pieniä pitoisuuksia tarvitaan 
vähentämään sivureaktioiden mahdolli-
suutta ja siten parantamaan mittausten 
luotettavuutta. Tutkimusryhmässä on 
parin viime vuoden aikana rakennettu 
laajakaistainen ontelovahvisteinen ult-
raviolettispektrialueessa toimiva absorp-
tiospektrometri. Laitteistolla voidaan mi-
tata virtausreaktorissa tuotettujen lyhy-
tikäisten reaktiovälituotteiden elinaikoja 
mikrosekuntien aikaskaalassa. (kuva 2). 
Kokeissa käytetään Sandian laboratori-
on raportoimaa reaktiota. Jodialkyylira-
dikaali tuotetaan fotolysoimalla lähtöai-
ne dijodimetaania (CH2I2) Nd:YAG laserin 
266 nm:n pulsseilla, minkä jälkeen syn-
tynyt jodimetyyliradikaali reagoi hapen 
kanssa ja tuottaa haluttua välituotetta, 
formaldehydioksidia. Mittaussignaali 
saadaan reaktorin tilavuudesta, jossa 
koetin- ja fotolyysisäteet leikkaavat. Laa-
jakaistainen koetinvalo tuotetaan lase-
rindusoidun plasman avulla ja signaali 

välituotteesta saadaan plasmaspektrin 
absorption muutoksina. Signaali-kohi-
nasuhteen kasvattamiseksi mittausonte-
lon peilien pinnoitteet on optimoitu 300 
- 450 nm:n aallonpituusalueelle, minkä 
ansiosta efektiivinen absorptiomatka 
on noin 100−150 m. Päätypeilin läpäi-
sevä valo ohjataan spektrometrille ja 
havaitaan nopealla diodirivi-ilmaisimella 
(1X2048 pikseliä), jonka aikavaste on 
12,5 µs. Kvartsilasista valmistettu reak-
tori voidaan lämmittää ulkoisen vaipan 
avulla noin 600 K lämpötilaan (~320 C˚). 
 
Tutkimusryhmän pääasiallinen mielen-
kiinto kohdistuu  pienikokoisten (1−3 
hiiltä sisältävien) Criegee-välituotteiden 
hajoamismekanismien tutkimukseen 
paineen ja lämpötilan funktiona. Tule-
vaisuudessa reaktoria on myös tarkoitus 
jäähdyttää, sillä monet kiinnostavat väli-
tuotteet hajoavat jo huoneen lämmössä. 
Ilmastomallien kannalta on tärkeä selvit-
tää mahdollisimman monen ilmakehän 
Criegee-välituotteen merkittävimmät 
jatkoreaktiot, nielut. Yhtenä tulevaisuu-
den tavoitteena on siirtyä keski-infrapu-
na-alueen absorptiospektroskopiaan, 
jolloin välituotteiden tunnistaminen tu-
lisi varmemmalle pohjalle, mutta tämä 
vaatii infrapunadetektiotekniikan raken-
tamista. 

Viitteet: 

[1]   O. Welz, J. D. Savee, D. L. Osborn, S. S. Vasu, C. J. Percival, D. E.  
 Shallcross and C. A. Taatjes, “Direct kinetic measurements of Criegee  
 intermediate (CH2OO) formed by reaction of CH2I with O2,”  
 Science 335, pp. 204–207, 2012.

[2]   A. J. Eskola, D. Wojcik-Pastuszka, E. Ratajczakb and R. S. Timonen,   
 “Kinetics of the reactions of CH2Br and CH2I radicals with molecular  
 oxygen at atmospheric temperatures, ” Phys. Chem. Chem. Phys.   8,  
 pp. 1416-1424, 2006. 

[3]   L. Sheps, “Absolute ultraviolet absorption spectrum of a Criegee  
 intermediate CH2OO,” J. Phys. Chem. Lett. B 4, pp. 4201–4205, 2013.

“
“

Tulevaisuudessa reaktoria on 
myös tarkoitus jäähdyttää, sillä 
monet kiinnostavat välituotteet 
hajoavat jo huoneen lämmössä. 
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Akatemiapalkinto  
professori Arri Priimägille 

Arri Priimägi (s. 1980) johtaa Tampereen 
yliopistossa Smart Photonic Materials 
-tutkimusryhmää. Ryhmä tutkii materi-
aaleja, joiden järjestykseen ja ominai-
suuksiin voidaan vaikuttaa valon avulla. 
FOTONI:n toimitus jo ennakkoon vaistosi 
Arrin töiden kiinnostavuuden ja julkaisi 
artikkelin ’Valorobotiikkaa Tampereelta’ 
ryhmän edesottamuksista numerossa 
2/2018. Palautan Arrin tutkimusfilosofi-
aa mieliin ko. artikkelista

”Ennen kaikkea haluamme ymmärtää 
kehittämiemme materiaalien käyttäyty-
mistä. Voivatko valorobotit toimia auto-
nomisesti ja säätää ”käyttäytymistään” 
riippuen ympäröivistä olosuhteista? 
Voivatko ne toimia kollektiivisesti? Entä 
kykenevätkö valorobotit ”oppimaan”? 
Tieteellinen uteliaisuus on tutkimuksi-
amme eteenpäin ajava voima, mutta 
olemme myös vakuuttuneita valorobot-
tien, tai laajemmin valolla aktuoitavien 
materiaalien, sovelluspotentiaalista. Jo-
nakin päivänä valjastamme valorobotit 
manipuloimaan eläviä soluja ja erotte-
lemaan niitä toisistaan. Tulemme myös 
käyttämään pintoja, joiden topografiaa 
tai kovuutta voi ohjata valon avulla, dy-
naamisina solunkasvatusalustoina. Raja-
pinta biotieteiden ja valorobottien välillä 
on moninainen ja lupauksia antava.” 

ja edelleen Akatemian julkistamistekstis-
tä

”Meitä kiinnostaa, miten materiaalien 
ominaisuuksia, kuten väriä, kovuutta ja 
muotoa, voidaan muokata ja kontrolloi-
da valolla. Näiden ominaisuuksien valo-
ohjaus tarjoaa monia mahdollisuuksia. 
Pystymme tekemään esimerkiksi pieniä 
valorobotteja, jotka liikkuvat itse tai pys-
tyvät liikuttamaan esineitä valon voimal-
la ja valo-ohjattavia pintoja, joiden avulla 
voi etäohjata solujen kasvua.”

Pitkään valolla aiheutettujen orgaanis-
ten molekyylien muodonmuutosten dy-

namiikkaa tutkineena minua ihmetytti jo 
esitarkastamassani Arrin väitöskirjassa 
se seikka, että liuoksissa valon voimasta 
viritystilassaan helposti vääntyvä mole-
kyyli, joutuessaan pehmeän materiaalin 
seosteeksi voi aiheuttaa itse kantaja-
aineeseen mekaanisia muutoksia.  Liu-
ostilassa muodonmuutos tapahtuu jopa 
kymmenissä pikosekunneissa, seostetun 
pehmeän materiaalin mekaaniset muu-
tokset voi nähdä jopa paljaalla silmällä. 
Voisi kuvitella, että sopivalla materiaalin 
muokkauksella muutosnopeuksia voisi 
räätälöidä tarkoitukseensa, tehdä valol-
la hallittavia aika-avaruuden pehmeitä 
materiaaleja. Arrin ryhmän viimeaikaiset 
tulokset, keinotekoinen iiris (Adv. Mater. 
2017) ja optinen kärpäsloukku (Nature 
Comm. 2017) ovat herättäneet huomio-
ta myös tiedepiirien ulkopuolella.

Priimägi liikkuu tutkimuksessaan roh-
keasti perustutkimuksen ja sovellusten 
välissä. Hänen koko uralleen on ominais-
ta ennakkoluulottomuus vaihtaa alaa, 
oppia uusia asioita ja yhdistellä rohkeas-
ti poikkitieteellistä osaamista siten, että 
kokonaisuus on paljon merkittävämpi 
kuin osiensa summa. Tarttuminen asi-
aan, josta et ennakkoon tiedä kovin pal-
jon uuden ajattelutavan kannattamana 
tuottaa käänteentekeviä tuloksia. Fysii-
kan, kemian ja biologian rajapinnat ovat 
tyylillisesti tällaisia tutkimusalueita, joi-
hin fotoniikalla on paljon tarjottavaa. 
 
Akatemiatutkijaksi Priimägi on nimitetty 
kaudelle 2014–2019. Erittäin kilpaillun 
Euroopan tutkimusneuvoston ERC Star-
ting Grant -rahoituksen (2016–2021) li-
säksi Priimägi on saanut ERC Proof of 
Concept -rahoituksen, joka on askel so-
vellusmahdollisuuksien suuntaan.

JOUKO KORPPI-TOMMOLA

Jutussa lainattu Akatemian 
julkistamistekstiä 

Suomen Akatemia palkitsi 6.2.2019 kaksi ansioitunutta tutkijaa aka-
temiapalkinnoin. Tieteellisestä rohkeudesta palkittiin seuramme jäsen 
professori, akatemiatutkija  Arri Priimägi Tampereen yliopistosta. Pal-
kinnon tieteellisestä rohkeudesta saa tutkija, joka on työssään osoitta-
nut poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulot-
tomuutta. 

18 fotoni 1/2019
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The workshop achieved two major goals: 
provided high-quality education for the 
next generation of photonics’ scien-
tists and promoted active collaboration 
among H2020 funded projects, research-
ers, clinicians, and companies. The work-
shop became very international covering 
speakers and participants from Finland, 
Germany, Italy, France, Norway, Russia, 
Lithuania, Japan, and the UK.

The intensive course on ’Infrared Spec-
troscopy for Bioapplications’ covered the 
fundamental aspects of infrared spec-
troscopy, microscopy, and data analy-
ses. Prof. Boris Mizaikoff (Ulm Universi-
ty) provided energetic lectures on funda-
mental aspects of infrared spectroscopy 
and waveguide-based sensing and their 
applications in biosciences. A highlight 
point among the students was a practi-
cal course on ’Multivariate data analysis 

of infrared data’ given by Prof. Achim 
Köhler and M.Sc. Johanne Solheim 
(Norwegian University of Life Science) 
– contributors to the H2020 funded 
MIRACLE project focused on developing 
the photonics-based device for clinical 
needs.

- First, we always need to understand 
the problem and its clinical relevance be-
fore finding a photonics-based solution. 
Then, we can collectively address the 
problem with close cooperation among 
physicists, engineers, and clinicians, says 
Dr. Gabriela Lorite, coordinator of MIR-
ACLE project.

The networking started in the evening 
of the 13th March at the Nallikari beach 
hotel that provided a with the beautiful 
view of the frozen sea. The first session 
brought together H2020 funded projects 

BioPhotonics 
for Healthcare 

workshop succeeded
BioPhotonics for Healthcare workshop was a two-day event held from 13th to 14th of March 
2019 in Oulu focusing on BioPhotonics education and business in the field of HealthCare. 
The workshop organized by the University of Oulu and Photonics Finland. 

21

to explore the synergy between health-
care needs and photonics technologies. 
During the networking day, a whole ses-
sion was dedicated to the clinicians who 
shared their perspective on unmet clini-
cal needs.

- Medicine is an infinite source of diag-
nostic and therapeutic problems. Pho-
tonics derives key techniques for vari-
ous solutions and the BioPhotonics for 
Healthcare workshop promoted the 
undervalued prospects of its clinical ap-
plications. Value of life and wellbeing is 
higher than anything, so I expect more 
and more unobtrusive methods to be 
developed in collaboration with photon-
ics and clinical experts in the EU, says 
M.D. Antti-Pekka Elomaa, Kuopio Uni-
versity Hospital.

Photonics Companies took an active part 
in the event as speakers and exhibitors.

- This workshop is relevant for photonic 
companies because healthcare is one 
of the most growing photonic markets. 
Only by understanding the actual need 

of this market, photonic companies can 
adapt and plan further investments, says 
Konstantinas Zakalskis, Ekspla Ltd.

The outcomes of the event were sum-
marized during the roundtable dis-
cussion on the future of Photonics to-
wards healthcare. Prof. Jyrki Saarinen 
(NextPho21 H2020 project, Finland), Dr. 
Francesca Rossi, Nello Carraca Insti-
tute of Applied Physics (Italy) and CEO 
Johannes Koeth (Nanoplus, Germany) 
were the three experts participating in 
the roundtable discussions moderated 
by CEO, Juha Purmonen (Photonics 
Finland). The panelists emphasized the 
importance of funding to promote fun-
damental research that will lead to novel 
solutions suitable for use in photonics 
components to medical instrumenta-
tion.

Text: 

GABRIELA S. LORITE AND SLAVA VANYUKOV

Photos: 

SLAVA VANYUKOV

“
“

Value of life and wellbeing 
is higher than anything, 

so I expect more and more 
unobtrusive methods developed 
in collaboration with photonics 

and clinical experts in the EU.
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Fotoniikka  
nostettava osaksi seuraavaa  

Euroopan unionin puiteohjelmaa
Photonics21 vuosikokous järjestettiin Brysselissä 27. - 28.3.2019. Tapahtumassa nostettiin 
esille fotoniikka-teknologioiden monipuolinen kehitys sekä alan nopean kasvun merkitys 
koko Euroopan taloudelle. Tällä hetkellä fotoniikkateollisuuden kasvu on globaalia talous-
kasvua merkittävästi nopeampaa.  

Photonics21 vuosikokous järjestettiin 
Brysselissä 27. - 28.3.2019. Tapahtumas-
sa nostettiin esille fotoniikka-teknologi-
oiden monipuolinen kehitys sekä alan 
nopean kasvun merkitys koko Euroopan 
taloudelle. Tällä hetkellä fotoniikkateolli-
suuden kasvu on globaalia talouskasvua 
merkittävästi nopeampaa.  

Photonics21:n tulevaisuuden vision mu-
kaan fotoniikka on mahdollistava tekno-
logia useilla yhteiskunnan keskeisillä toi-
minta-alueilla: tuotantoteknologia (mm. 
ruoka), liikenne, tietoliikenne, lääketiede 
ja terveysteknologia sekä ympäristö. Se 
on olennainen osa kestävää kehitystä. 
Euroopan fotoniikalla on johtava ase-
ma tuotantoteknologioissa, mittaus- ja 
konenäkösovelluksissa, optisissa kom-
ponenteissa sekä lääke- ja terveystek-
nologiassa.  Kilpailu on kovaa mm. Aa-
sian markkinoiden kanssa ja Euroopan 
fotoniikan aseman säilyttäminen kilpai-
lukyisenä vaatii merkittäviä investointe-
ja sekä perustutkimukseen että tämän 
usein pienistä yrityksistä koostuvan teol-
lisuuden tuotekehitykseen. Innovaatioi-
den siirtyminen laboratoriosta tuotteiksi 
vaatii entistä parempaa prototyyppien 
testauspalveluja sekä valmistuslinjojen 

pilotointia. Eurooppalaisen riskirahoi-
tuksen volyymiä tulisi kasvattaa. Alan 
koulutuksen merkitys kilpailuetua säi-
lyttävänä tekijänä on tärkeä, erityisesti 
naisten houkutteleminen alalle, jolla hei-
dän osuutensa tänään on vain vähän yli 
20%. 

Photonics21 vuosikokouksessa pää-
huomio kiinnittyi Euroopan unionin 
seuraavaan Horisontti-puiteohjelmaan 
(Horizon Europe), jossa fotoniikan saa-
minen yhdeksi painoalaksi  katsottiin en-
siarvoisen tärkeäksi. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi yhteistyötä kansallisten 
organisaaatioiden kanssa pyritään tiivis-
tämään. Vuosikokouksen keynote-puhu-
ja, vuoden 2018 fysiikan Nobel-palkittu 
professori Gérard Mourou myös korosti 
fotoniikan merkitystä painottaen, että 
mahdollistavana teknologiana fotonii-
kan tulisi säilyttää oma itsenäinen ase-
mansa tulevassa Horisontti-puiteohjel-
massa. Tilaisuuden yhteydessä Mourou 
myös tapasi tutkimuksesta, tieteestä ja 
innovaatioista vastaavan EU-komissaari 
Carlos Moedasin.  

Mourou yhdessä Nobelistien Stefan Hell 
ja Theodor Hänsch kanssa on lähettänyt 

komissiolle muistion siitä, että tulevassa 
Cluster on Industry and Digital Horisont-
tiohjelmassa fotoniikkaa ei tule haudata 
minkään muun teeman alle. Myös EOS 
on tukenut Nobelistien vetoomusta. 

Vuosikokouksen aikana julkaistiin foto-
niikan visio vuoteen 2030, joka määrittää 
tulevaa Photonics21 toimintaa.  Koko-
uksessa  Photonics21 valtuustoon nousi 
kolme uutta suomalaisjäsentä. Valituiksi 
tulivat Jyrki Saarinen Itä-Suomen yliopis-
tosta, Mircea Guina Tampereen teknilli-
sestä yliopistosta sekä Juha Purmonen 
Photonics Finlandista. Neljäntenä suo-
malaisjäsenenä valtuustossa jatkaa Har-
ri Kopola Teknologian tutkimuskeskus 
VTTstä. 

Tässä vaiheessa on tiedossa, että seu-
raavassa puiteohjelmassa Euroopan ko-
missio vähentää merkittävästi julkisiin ja 
yksityisiin yhteishankkeisiin (public pri-
vate partnership) liittyviä teema-aihioita.  
Fotoniikan asema on edelleen epäselvä, 
mutta on todennäköistä, että tulevassa 
puiteohjelmassa fotoniikka on mukana 
omana itsenäisenä teemanaan. EU:n 
fotoniikkastrategian kohtalo on lopulta 
kiinni jäsenvaltioiden tahtotiloista. Pho-
tonics Finland tekee aktiivisesti töitä, sen 
eteen, että Suomi vahvistaa fotoniikan 
asemaa osana EU-puiteohjelmaa. 

JUHA PURMONEN
Suomen fotoniikan seuran toiminnanjohtaja 

Photonics21 visio vuoteen 2030: 

photonics21.org/download/news/2017/Photonics21-Vision-Paper-Final.pdf

Fysiikan Nobelisti Professori Gerard Mourou pitämässä kutsuttua esitelmäänsä Euroopan 
fotoniikan teknologia-alustan Photonics21 vuosikokouksessa. 
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Optics and 
Photonics 
Days 2019

27–29 May 
Dipoli, Espoo

OPD2019 is an official 
International Day Of Light event

photonics.fi/opd2019
Scientific program: 
oral presentations, posters

Conference

Photonics Research and Innovation 
PREIN flagship kick-off

Si photonics workshop

+ Related activities

Industrial program: 
oral presentations, exhibition, pitch sessions

Nordic Workgroups Meeting

Photonics Finland Annual Meeting

OPD mainos.indd   1 26/04/2019   14.37

Reserve your 
spot in Job Fair 

on Optics and 
Photonics Days!

forms.gle/Gj4SubJ3p2KCbtio6

Register here: 

sara.peltola@uef.fi, Puh. +35850 5134815

or :

This unique network and recruitment 
event is helping you to raise interest 
of your company among students and 
job-seekers on field of Optics and Pho-
tonics. Attend the event to find moti-
vated students and other potential fu-
ture employees. You can present your 
open positions, diploma work topics, 
internships and trainee programs. Job 
Fair will be on 28th of May 2019 at 
10am – 2 pm.

Varaa paikkasi Optics 
and Photonics days 

-tapahtuman yhteydessä 
järjestettävästä rekry-

tointitapahtumasta!

forms.gle/Gj4SubJ3p2KCbtio6

Varaa paikkasi: 

sara.peltola@uef.fi, Puh. +35850 5134815

tai:

Haluatko tavoittaa optiikan ja fotonii-
kan alan osaajia ja opiskelijoita? Ainut-
laatuisessa rekrytointi- ja verkostoitu-
mistapahtumassa voitte esitellä tämän 
hetken tai lähitulevaisuuden avoimia 
työpaikkoja, harjoittelupaikkoja, trai-
nee-ohjelmia, jatko-opintopaikkoja ja 
opinnäytetyöpaikkoja. Rekrytointita-
pahtuma järjestetään 28.5. klo 10-14.
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Dear Photonics Finland member 
You are warmly welcome to the Photonics 

Finland annual Spring meeting of the society.
Official agenda below. 

1.   Kokouksen avaus 
2.  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, 
     kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta 
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4.  Esitetään edellisen toimintavuoden toimintakertomus, 
     tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
5.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
     myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai muista 
     toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta 
6.  Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja, 
     varapuheenjohtaja ja muut jäsenet, joille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet
7.   Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja heidän henkilö-
     kohtaiset varatoiminnantarkastajat/varatilintarkastajat. 
     Tilintarkastajaksi voidaan valita KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö

8.  Päätetään hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien sekä muiden 
     toimihenkilöiden palkkioista 
9.  Kokouksen päättäminen 

ESITYSLISTA 

Photonics Finlandin hallitus

KOKOUSKUTSU 
Photonics Finlandin (Suomen 

fotoniikan seura ry) sääntömääräinen 
kevätkokous Optics & Photonics Days 

2019 -konferenssin yhteydessä. 

Aika ja paikka 
Tiistaina 28.5.2019 kello 18:00 Dipolissa 

Lumituuli auditoriossa osoitteessa 
Otakaari 24, 02150 Espoo

Kutsutut: Suomen fotoniikan seuran jäsenet 
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OPTICAL FIBER COMPONENTS FOR
EXTREME ENVIRONMENTS

sedi-ati  com

contact@sedi-ati.com

ISO 9001
ISO 14485
CE marking

member of

Multimode fiber optic 
couplers and WDMs

Fiber optic hermetic 
feedthroughs Fiber optic assemblies

Fiber optic spools for ROVs Fiber optic patchcords, 
cables and connectors Fiber optic medical devices

for technical support, please contact:

www.vgphotonics.eu
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Subsea
Optical
Fiber
Communications
International Summer School  •  Finland  •  4 – 10 August 2019

Applications for the inaugural Subsea 
Optical Fiber Communications Summer 
School 2019 are due 30 March 2019. This 
new school is a partnership with Google 
and the OSA Foundation. To learn more 
or apply, check out SubseaOFC.com.

OSA & Google OPN Ad v01.indd   1 4/30/19   8:41 AM

The 10th International Summer School 'New Frontiers in Optical Technologies', a biennial edu-
cational event in photonics held in Tampere, Finland since 2001, is scheduled to take place on 
5 - 9 August 2019. This year the school will build on the success of previous events, which have 
gathered over 1100 participants from more than 40 countries. The School will once again offer 
students and researchers the opportunity to exchange scientific ideas, create contacts, and gain 
inspiration from leading professionals at the cutting edge of optical technology. Students can 
obtain 2 credit points after attending the final exam and will also have a chance to present a 
poster of their research work (1 additional credit point). 

We have a selection of high-level scientist providing exciting lectures as well as an attractive 
social program, including  sauna party and other recreational activities in nature. 

sites.tuni.fi/photsummerschoolSchool web pages are at:

The 10th International 
Summer School
5.-9.8.2019
New Frontiers in Optical Technologies

•   Prof. Mark Raizen, The University of Texas at Austin, US; 
     Controlling atomic motion with light: fundamentals and applications
•   Dr. Eden Figueroa, University of Stony Brook, US; Fundamentals of quantum network
•   Dr. Simone Luca Portalupi, University of Stuttgart, Germany;  
     Photonic quantum technology: from on-chip to long distance quantum networks
•   Dr. Matteo Cherchi, VTT Technical Research Centre of Finland; 
     Introduction to silicon photonics technology
•   Dr. Martijn Heck, Aarhus University, Denmark; 
     Integrated circuits for high-performance microwave photonics
•   Dr. Rüdiger Paschotta, RP Photonics Consulting GmbH, Germany; 
     Tutorial on laser physics and amplifiers
•   Prof. Sven Höfling, University of Würzburg, Germany; 
     Semiconductor-based mid-IR lasers and non-classical light sources.

Lecturers and topics (to be updated with topics on biophotonics and 3D sensing)
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• Create
• Manipulate
• Measure

www.acalbfi.com info@acalbfi.se

Photonics and Imaging
for Industry and Science

Performing a STOP analysis requires a 
multiphysics approach...

Structural-thermal-optical performance 
(STOP) analyses involve temperature 
calculation, structural deformation 
modeling, and ray tracing. To perform 
a STOP analysis, engineers need to 
account for all of these physics in one 
high-fidelity simulation. With the 
COMSOL® software, you can.

The COMSOL Multiphysics® software 
is used for simulating designs, 
devices, and processes in all fields 
of engineering, manufacturing, and 
scientific research. See how you can 
apply it to STOP analysis.

comsol.blog/STOP-analysis
Visualization of ray 
trajectories for three field 
angles in a Petzval lens 
system at nonuniform 
temperature.

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

FIBER
DRAWING

GLASS
MOLDING

THIN FILM
COATING

PRECISION
MECHANICS

DESIGN &
ASSEMBLY

OUR FIELDS OF
EXPERTISE

Inspired by Oppcs

• Create
• Manipulate
• Measure

www.acalbfi.com info@acalbfi.se

Photonics and Imaging
for Industry and Science



Technical specifications 
www.timegate.com

New innovation 
for Raman 
Analysis

The world´s first integrated time-gated Raman 
spectrometer with real fluorescence rejection

Timegated® Raman technology 
opens enormous potential in 
different application areas.

PicoRaman

Key advantages over conventional  
Raman spectrometers:
• Real fluorescence suppression 
• Time-resolved fluorescence information
• Effective removal of ambient light and 

thermal emission interference

Raman shift (cm-1)

In
te

ns
ity

 (a
.u

.)

Whole Milk Conventional Raman 785 nm
Whole Milk Time-resolved Raman 532 nm

New PicoRaman spectrometer is equipped with a 
100 ps pulsed excitation and time-resolved single-
photon counting detector array, enabling real and 
effective fluorescence rejection and making both 
quantitative and qualitative Raman analyses more 
accurate. 

Whole milk spectra measured with conventional and 
time-resolved Raman demonstrates the difference between 
these two techniques.

 

HIGH-PRECISION OPTICAL SENSORS  
AND INSPECTION SYSTEMS  FOR  
CAPTURING 2D, 3D AND TOMOGRAPHIC  
DATA SIMULTANEOUSLY

MEET US AT THE OPTICS AND  
PHOTONICS DAYS AND THE JOB FAIR
Murat Deveci, tel. 050 467 4592  
murat.deveci@focalspec.com

OPTICS • OPTICAL FILTERS • SPECTROMETERS • LASERS • POSITIONING

OPTONYX serves OEM and R&D as a distributor in Denmark, Finland, Norway and Sweden
in close partnership with high quality suppliers from Europe and USA

OPTONYX AB
Finlandsgatan 16, SE-164 74  Kista, Sweden.

WEB: www.optonyx.com
E-MAIL: info@optonyx.com
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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
Timo Vuorenpää, Senop Oy, jäsen
Ulla Haapanen, Modulight Oy, jäsen
Samuli Laukkanen, Vaisala Oy, jäsen
Kim Grundström, Kimmy Photonics Oy, jäsen
Antti Isomäki, Helsingin yliopisto, jäsen
Juha Toivonen, TTY, jäsen
Anna Rissanen, VTT Oy, jäsen

Tuukka Pakarinen
Viestintäpäällikkö
Postiosoite: Photonics Finland c/o Länsikatu 
15, 80101 Joensuu
Phone: +358 50 313 5930
Email: tuukka.pakanen@photonics.fi

Slava Vanyukov
CTO, Miracle-projekti
Postiosoite: Photonics Finland c/o Länsikatu 
15, 80101 Joensuu
Phone: +358 50 431 8780
Email: slava.vanyukov@photonics.fi

LEHDEN TOIMITUS:

Jouko Korppi-Tommola
Fotoni-lehden päätoimittaja,
hallituksen varajäsen
Professori, Emeritus;
Kemian laitos/Nanotiedekeskus
PL 35, 40100 Jyväskylän yliopisto
Phone: +358 50 587 7530
Email: jouko.korppi-tommola@jyu.fi

Lasse Orsila 
toimitusneuvoston jäsen

Advertising in Fotoni magazine and mailing list
Companies are most welcome to advertise their products and services in FOTONI Cor-
porate 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 members. 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

half a page              300 (+VAT 24 %) 0 (+VAT 24 %)
full page                  500 (+VAT 24 %) 200 (+VAT 24 %)
color rear cover       700 (+VAT 24 %) 400 (+VAT 24 %)

Suomen fotoniikan seura ry, jäsenyys ja jäsenmaksut
Seuran jäseneksi voi hakea täyttämällä lomakkeen osoitteessa www.photonics.fi/
members/join ja maksamalla jäsenmaksu taloudenhoitajan ilmoittamalla viitenume-
rolla yhdistyksen tilille IBAN: FI44 1309 3000 2042 48, BIC: NDEAFIHH. Seuran hallitus 
käsittelee seuraavassa kokouksessaan hakemukset ja merkitsee pöytäkirjaan uudet 
jäsenet. Viimeisimmät yhdistyksen kokouksen vahvistamat jäsenmaksut ovat: henki-
löjäsenet 36 e, opiskelijajäsenet 18 e, yhteisösivujäsenet 36 e, yrityssivujäsenet 36 e 
ja yhteisöjäsenet 300 e. 

Yritysjäsenmaksut: 0 – 3 henkilöä / 150 euroa, 4 – 10 henkilöä / 300 euroa, 11 – 50 
henkilöä / 350 euroa, 51 – 250 henkilöä / 400 euroa ja yli 251 / 450 euroa. 
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www.hamamatsu.com

Sensors and Modules for 
Raman Spectroscopy

Designed for Raman spectroscopy the new 

mini-spectrometer C14214MA is sensitive to 

790-1050 nm wavelength and offers a spectral 

resolution of 0.4 nm. Its compact thin case 

houses an optical system and a highly 

sensitive 2048-pixel CMOS image sensor.

Our modules include all 

the essential components needed to 

perform Raman measurements, such 

as excitation laser diode, polychromatic 

dispersion device and optical and control

circuit systems.
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