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Puheenjohtajan palsta
Hyvä Photonics Finlandin jäsen ja Fotonilehden lukija,
Kevät on tuonut valoa fotoniikkaan monelta suunnalta. Fotoniikan tutkijoille
Suomessa on myönnetty palkintoja ja rahoituksia osoituksena menestyksekkäästä huippututkimuksesta. Uusia startupeja on syntynyt fotoniikan innovaatioille.
Nykyiset yritykset ovat kovassa kasvussa, viedään yliopistoista jo valmistumisen loppuvaiheessakin olevia diplomi-insinöörejä ja maistereita sekä tohtoreita.
Yhä useampi Suomessa opiskellut ulkomaalainen työllistyy Suomeen. Ulkomaiset suuryritykset perustavat ja laajentavat tutkimusyksiköitään Suomeen. Milteipä viikottain, enemmän kuin koskaan
aikaisemmin, olemme saaneet lukea tai
kuulla uutisia, jotka koskettavat fotoniikan innovaatioita ja menestystarinoita.
Isompana tapahtumana alkuvuonna oli
eduskunnan
tulevaisuusvaliokunnan
tilaaman ”Fotoniikasta valoa Suomen
hyvinvointiin – selvitys alan vaikuttavuudesta ja kasvunäkymistä”-raportin
julkaisu. Virallinen julkistustilaisuus järjestettiin eduskunnan lisärakennuksessa
Pikkuparlamentissa maaliskuun 1. päivä-

nä. Valtakunnallisen Tulevaisuuspäivän
teemana oli ensinnä tulevaisuusvaliokunnan ja Teknologiateollisuus ry:n järjestämä osuus koskien digitalisaatiota,
kasvuyrittäjyyttä ja startup-toimintaa
sekä vienninedistämistä mukaan lukien
myös kansanedustajien tulevaisuuspaneeli. Tämän jälkeen tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Stefan Wallinin
(r.) ja varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropposen (sd.) johdolla paneuduttiin
fotoniikkaan. Toiminnanjohtajan kanssa
allekirjoittanut johdatti niin läsnäolijat
kuin videon välityksellä tapahtumaa seuranneet fotoniikkaan ja itse raporttiin.
Tämän jälkeen tutkimuspäällikkö Markku Mäntylä, Valmet Oy, kertoi fotoniikan
yllättävänkin suuresta merkityksestä
paperiteollisuudessa.
Toimitusjohtaja
Petteri Uusimaa, Modulight Oy, kertoi
uraauurtavasta suomalaisesta laserteknologiasta lääketieteen sovelluksiin.
Auditorion ulkopuolella oli näytillä maailman huippuluokan fotoniikan sovelluksia, kun tuotteitaan demonstroivat
suomalaiset Dispelix Oy, Nanocomp Oy,
Specim Oy, Spectral Engines Oy ja Varjo
Oy. Tapahtumaan otti osaa toistasataa
kiinnostunutta ja puheiden välissä käytiin runsaasti kiinnostavia keskusteluja.

1455-1071
1455-1071
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“

Kevät on tuonut valoa fotoniikkaan
monelta suunnalta. Fotoniikan
tutkijoille Suomessa on myönnetty
palkintoja ja rahoituksia osoituksena
menestyksekkäästä huippututkimuksesta.

Raportti on luettavissa ja kopioitavissa
osoitteessa: https://www.eduskunta.fi/
FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_5+2018.pdf Toivotan erinomaisia lukunautintoja kaikille, jotka
haluavat suomalaisesta näkökulmasta
oppia lisää fotoniikan merkityksestä jokapäiväisessä elämässämme nyt ja ennenmuuta tulevaisuudessa, sekä suomalaisista menestystarinoista.
Edellä mainittu raportti sisälsi koko joukon toimenpidesuosituksia fotoniikkaan
liittyvän osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseksi Suomessa. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalla olikin ilo todeta,
että ensimmäinen niistä eli ”Lippulaivatyyppinen tunnustus fotoniikalle” oli jo
toteutunut reilua kuukautta aikaisemmin. Langattomien verkkoteknologian,
tekoälyn, materiaalien biotalouden, syöpälääketieteen ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen rinnalla Fotoniikka on
yksi kuudesta Suomen Akatemian rahoittamasta Lippulaivasta. Ensimmäisen
puoliskon siemenrahoitukseksi tarkoitettu osuus fotoniikalle tästä 8-vuotises-
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ta ohjelmasta on Suomen Akatemialta
8,3M€. Nyt, jos koskaan, fotoniikan menestys on meidän omissa käsissämme
– resurssien tai päättäjien ymmärryksen
puutteesta emme voi enää syyttää muita. Kuten Tekniikka & Talous –lehti vastikään 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! Varsinkin, kun teemme sen yhdessä.

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

toivottavasti, pitkälti kolmattasataa fotoniikan ammattilaista Optics & Photonics
Days 2019 –tapahtumaan, joka on monipuolisempi ohjelmassaan kuin koskaan
aikaisemmin. Ja heti kesäkuussa juhannuksen jälkeen fotoniikan väki suuntaa
Müncheniin Laser World of Photonics
2019 –tapahtumaan, jossa Photonics
Finlandilla on oma Finland Pavillion. Ja
loppukesästä vielä nauttiessamme elokuun täyttää kolme erinomaista fotoniikan kesäkoulua: Huhmarissa PohjoisKarjalassa 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 järjestetään Photonics Finlandin kevätkokous,
jossa valintavuorossa on uusi hallitus ja
puheenjohtaja. Kiitän nykyistä hallitusta ja Tieteellistä neuvottelukuntaa sekä
erityisesti Business Joensuun (entinen
Joensuun Tiedepuisto) hoivissa toiminnanjohtaja Juha Purmosen johdolla toimivaa henkilökuntaamme kuluneesta
vuodesta, ja toivon onnea ja menestystä
uusille vastuuhenkilöille. Oma toimikauteni 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 – toistaiseksi.

Versatile laser
lighting solutions
for high-speed
imaging and machine
vision systems.

See what
you have
missed.

Beijingissä Kiinassa
30. päivä huhtikuuta 2019

JYRKI SAARINEN
Puheenjohtaja, Photonics Finland

+358 3447 9330
info@cavitar.com
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Fotoniikasta
valoa Suomen
hyvinvointiin

Miten kirjoittajat, joita oli yhteensä
29 valikoituivat?

Jyrki Saarinen | ODP2018

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: eduskunnan tulevaisuusvaliokunta tilasi raportin Photonics Finlandilta, jolle annettiin vapaat kädet sisällön ja kirjoittajien
suhteen. Tosin suunnitelma piti ensin
hyväksyttää heillä.
Pitkä tarina: kaikki alkoi toiminnanjohtajamme Juha Purmosen istuuduttua
lentokoneessa vierekkäiseen penkkiin tulevaisuusvaliokunnan varapu-
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heenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropposen
kanssa. Tuntia myöhemmin MäkisaloRopponen oli jo niin innostunut fotoniikasta, että päätti kutsua Photonics Finlandin tulevaisuusvaliokunnan kokoukseen kertomaan lisää. Juha Purmonen
ja allekirjoittanut kävivät sen jälkeen
useammankin kerran Eduskuntatalossa kertomassa fotoniikasta, kunnes
tulevaisuusvaliokunta sai idean pyytää
kokonaista raporttia käyttöönsä. Vaikuttihan siltä, että fotoniikka kosketti
miltei kaikkia heidän esille nostamiaan
aiheita.

29 plus Juha ja allekirjoittanut eli 31.
Lähdimme suunnittelemaan raportin
sisältöä kansanedustajien näkökulmasta. Ensinnä valitsimme aihepiirit, jotka
ovat joko nykyisessä hallitusohjelmassa, tai Business Finlandin/Tekesin tai
Suomen Akatemian rahoitusohjelmissa. Eli otsikoita, joihin kansanedustajat törmäävät lähes päivittäin. Tämän
jälkeen kokosimme vielä listan muista
tärkeistä aihepiireistä, joihin Suomesta löytyy merkittivää kontribuutiota.
Emme siis ottaneet esimerkiksi laserfuusiota mukaan. Tutkimuksesta halusimme mukaan perustutkimuksen.
Mutta muutoin keskityimme alan yritystoimintaan ja sen mukana tulevaan
soveltavaan tutkimukseen. Lopulta
jouduimme rajaamaan koko laajan soveltavan tutkimuksen kentän ulos – valitettavasti.
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 yliopistomaailmasta olivat mietinnässä mukana. Koska raportti oli kirjoitettava
suomeksi emmekä halunneet lähteä
käännöstyöhön, kirjoittajiksi valikoituivat vain suomenkieltä hallitsevat.
Vaikka kirjoitusurakka osuikin kesäksi,
niin pääsääntöisesti kaikki, joihin otimme yhteyttä, lupautuivat kirjoitusprojektiin. Mukanaolo nähtiin kunniaksi ja
jopa velvollisuudeksi fotoniikan yhteisön ja Eduskunnan työn hyväksi.
Kullekin otsikolla valittiin yksi vastuukirjoittaja. 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 rajallisessa ajassa, kun kirjoitustyöt oli saatava
aluille ennen kesälomia.
Tässä haluaisin käyttää tilaisuutta kiittää vielä uudelleen kaikkia kirjoittajia
heidän loistavasta panoksestaan ja
erinomaisesta yhteistyön ilmapiiristä.
Varmaankin ollaan vielä monella tavalla 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. Pidimme ennen kirjoitusurakan aloittamista valmistautumiskokouksen Eduskuntatalossa, jossa odotusarvoja olivat
kertomassa myös tulevaisuusvaliokunnan virkamiehet ja jäsenet. Kokouksessa sovittiin yhteisesti kussakin kappaleessa noudatettavasta rakenteesta ja
kirjoitustyylistä. Tämä käytiin läpi myös
kunkin kirjoittajan kanssa erikseen. Ja
kirjoitusprosessin kuluessa vastailimme kirjoittajilta tulleisiin kysymyksiin.
Lopulliset tekstit olivat yllättävänkin homogeenisia. Toki, kun kokonaisuudesta
oli ensimmäinen kuva, niin joitain asioita vielä täydensimme ja tekstiä vielä
parantelimme muun muassa eduskunnalta saadun palautteen mukaan, siis
ennen painoon menoa.
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fotoniikka on monelle
hyvinvoinnille merkittävän
edellytyksen perustana.

Miten raportti vastaanotettiin julkistamistilaisuudessa? 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, turvallisuus ja perustutkimus…. sisälsivät
kosolti politiikan piirissä keskusteltavia aiheita, tartuttiinko niihin?
Mielestäni erittäin positiivisesti. Useat kansanedustajat tulivat juttelemaan
monenkin paikallaolleen fotoniikan asiantuntijan kanssa. Lieneekö myös lähestyneet Eduskuntavaalit toimineet
motivaationa. Raporttiin kirjoitettu esipuhe tulevaisuusvaliokunnan puolelta
osoittaa heidän poimimat kiinnostavimmat asiat, joita on aika monta. Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on nostaa
esille tärkeitä teemoja ja kerätä tietoa
sekä välittää ne edelleen kaikille kansanedustajille ja virkamiehille. Vielä ei siis ollut sen aika, että politiikan piirit olisivat
tarttuneet keskusteltaviin aiheisiin. Aika
näyttää. Joka tapauksessa tulevaisuus-
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valiokunta haluaa jatkossakin meidän
nostavan esille asioita, joihin päättäjien
tulisi kiinnittää huomiota. Eli suora kanava eduskuntaan on auki.
Fotoniikka on alkanut kiinnostaa
myös työ- ja elinkeinoministeriötä,
luuletko että raporttimme on myötävaikuttanut kiinnostuksen syntymiseen? Onko ministeriöltä odotettavissa erityistoimenpiteitä?
Ilman muuta. Eli tämä on juuri sitä parhaimmillaan, joka on tulevaisuusvaliokunnan tehtäviä eduskunnassa. Eli heidän nostamiin aiheisiin tarttuvat sitten
muut ministeriöt. Konkreettinen seuraus
on ollut jo se, että TEM on nostanut fotoniikan Kasvuportfolioonsa yhdeksi lupaavista kasvumahdollisuuksista otsikon
”Digimurros, uusi arvonluonti ja teknologiat mahdollistajana” alle. TEM on nyt
myös valmis rahoittamaan kansallista
fotoniikan yhteistyötä, jota Photonics
Finland on menestyksellisesti tehnyt
syntymästään alkaen. Tähän mennessähän tahtoa olisi ollut, mutta niin ministeriöillä kuin Business Finlandille ei ole
ollut sopivia työkaluja.

Tampereen yliopiston koordinoima
fotoniikkahanke sai pitkäaikaisen
rahoituksen selvittyään yhdeksi kuudesta Suomen Akatemian lippulaivahankkeista. Luuletko että raporttimme ehti taustalla vaikuttaa tähän
päätöksentekoon? Itsekin hankkeessa mukana olevana mitkä ovat omat
odotuksesi fotoniikka hankkeen
tavoitteiden toteutumisesta?
Kyllä monesti yksi hyvä johtaa useampaan toiseen hyvään eli lumipalloefekti
toimii. Sitähän emme tosin tiedä, josko
ja missä määrin Lippulaivojen valinnassa politiikka oli mukana. Suomen Akatemian mukaan ei lainkaan. Viime Fotonilehden puheenjohtajan palstalla kuitenkin uumoilin politiikan mukanaolosta
negatiivisessa merkityksessä, joten johdonmukaisesti varmaankin pitäisi nyt
vastata, että positiivista vaikutusta varmaankin oli. Ja olihan raportin toimenpidesuosituksiin listattu heti ensimmäiseksi ”Lippulaiva-tyyppinen tunnustus fotoniikalle” eli voiko asian enää suorempaa
sanoa päättäjille.
Kovasti työtä saamme tehdä tavoitteiden suhteen, koska Lippulaivoille on ladattu jopa paljon enemmän odotuksia
kuin olemme vielä edes ymmärtäneet.
Lippulaivojen on todellakin tarkoitus ratkaista tulevaisuuden ongelmat ja Suomen talous ja työllisyys – näin lyhyesti

ilmaistuna. Mutta uskon fotoniikkaan ja
siihen loistavaan porukkaan, joka meillä
on.
Miten näet fotoniikan perustutkimuksen ja yritysten tuotekehittelyn
kohtaamisen paranevan jatkossa?
Tämä on yksi Lippulaivan tärkeimmistä tavoitteista eli tässä vaiheessa en voi
muuta kuin todeta, että tässä otetaan
tulevaisuudessa aimo harppaus parempaan suuntaan.
Uskotko fotoniikan kasvavan
Suomen hyvinvoinnin todelliseksi
jalustaksi?
Kyllä, koska fotoniikka on monelle hyvinvoinnille merkittävän edellytyksen
perustana. Ja parhaamme teemme, että
tämä fotoniikka myös jatkossa tulee Suomesta ja sitä myös viedään enenevässä
määrin ulkomaille.

Haastattelu:

JOUKO KORPPI-TOMMOLA

Raportin löytää osoitteesta:
eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_5+2018.pdf
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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

If we could keep only one of our five
senses, most of us would choose Sight
without any hesitation. This tells the importance 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 compared to conventional solutions. Photonics not only transform our world but also
significantly contributes to understand
it better: from the largest to the smallest structures, the telescope and microscope are inventions that have played a
central role in our appreciation of fundamental 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 discoveries, 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 economic growth and improve well-being is
understood at the highest authority levels. Indeed, the Academy of Finland has
recently selected photonics for its Flagship program. The objective of the Flagship program introduced last year by the
Academy of Finland is two-fold. On one
hand support future knowledge, knowhow, and sustainable solutions to soci-

etal challenges. On the other hand, to
advance economic growth by developing new business opportunities. After
a multi-stage selection process, 6 Flagships were chosen: 6G, Materials for bioeconomy, Artificial Intelligence, Cancer
Medicine, New Welfare State, and Photonics. We are thus in good company!
The Photonics Research and Innovation
Flagship (PREIN) ambition is to address
societal challenges and deliver significant benefits to the society through
its scientific excellences, technology
developments, high profile education
and outreach activities. PREIN is coordinated by the Tampere University and it
also includes Aalto University, the University 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 components to the development of advanced
light sources with tailored properties,
and up to system integration and instrumentation 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 collaborations 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 merging part of its leading-edge photonics
activities.

The flagship develops light activated materials
opening up new avenues towards autonomous
small-scale devices.
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The flagship is also working on real-time
measurement of precursors to modelocking of an ultrafast fiber laser that
could ultimately lead to
better designs and improved
performances.

We see the PREIN Flagship as a competence cluster for multi-disciplinary science, 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 diagnostics and treatments targeting the
development of portable and disposable
sensors; Energy, where both energy efficient 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 benefit 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 photonics can provide and the Flagship will
therefore collaborate closely with Photonics Finland, the industry-driven platform that develops new business opportunities for the Finnish photonics-related
companies.

school children represents the professionals of tomorrow and it is thus paramount to educate them about photonics, its applications and role in our society. A corollary objective of PREIN is to organize various outreach events in order
raise awareness for the general public of
the critical role light-based technologies
play in our lives, elevating science, technology, art, and culture.

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

Director of the Flagship on
Photonics Research and Innovation
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The flagship has extensive
fabrication capabilities ranging
from molecular beam epitaxy to
atomic layer deposition, CMOS
line and 3D printing.

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

GOËRY GENTY

Tampere University
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Ilmakehän reaktioiden
kinetiikkaa Kumpulassa.
Kumpulassa sijaitsevan Helsingin yliopiston kemian laitoksen ylimmässä
kerroksessa virtausreaktoriin menevä laserpulssi käynnistää reaktion, jonka
reaktiivisen tuotteen kemiaa ei vielä kymmenen vuotta sitten pystytty havaitsemaan. Artikkelissa kerrotaan lyhyesti, miten näitä lyhytikäisiä välituotteita
voidaan havaita ja miksi niiden tunteminen on tärkeää ilmastomallien kannalta.

REAKTIIVISEN CRIEGEE
–VÄLITUOTTEEN HISTORIAA
Maan ilmakehässä mm, eteenin ja otsonin välisessä reaktiossa syntyy välituote
nimeltään formaldehydioksidi (CH2OO).
Jo 1950-luvulla saksalainen kemisti Rudolf Criegee esitti reaktiokaavion alkeenien (hiilivety, jossa on vähintään yksi
kaksoissidos) ja otsonin välisen reaktion etenemisestä (katso kuva 1). Vasta 2010-luvun alussa reaktiokaaviossa
esiintyvän, keksijänsä nimen mukaan
nimitetyn Criegee-välituotteen havaitseminen onnistui. 				
			
Alkeenien määrä ilmakehässä on merkittävä etenkin kaupunki- ja metsäalueilla,
joissa niitä vapautuu troposfääriin sekä
päästöinä että kasvien ja puiden tuottamina. Esimerkiksi, isopreeni (CH2=C(CH3)
CH=CH2), on ilmakehän toiseksi yleisin
hiilivety metaanin jälkeen. Criegee-välituotteiden rooli ilmakehän kemiassa on
tärkeä, sillä ne voivat reagoida edelleen
troposfäärin muiden kaasujen, kuten,
typpidioksidin, rikkidioksidin ja vesihöyryn kanssa. Välituote voi myös hajota
esimerkiksi
hydroksyyliradikaaleiksi

(OH.), jotka ovat tunnetusti ilmakehän
tärkeimpiä hapettajia. Alkeenien otsonolyysi onkin luultavammin yksi suurimmista OH:-radikaalien lähteistä kaupunkialueilla talviaikaan.				
		
Formaldehydioksidia tuotettiin ensimmäistä kertaa laboratorio-olosuhteissa
vuonna 2012 Sandian kansallisessa laboratoriossa 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 väitöskirjassaan Kumpulan kampuksella
[2], joskaan formaldehydioksidin olemassaoloa ei kyetty havaitsemaan. Nykyisin jodialkyyliradikaalien happireaktioita käytetään yleisesti pienikokoisten
Criegee-välituotteiden tuottamiseen ja
niiden välittämien, ilmakehässä tapahtuvien jatkoreaktioiden tutkimiseen laboratorio-olosuhteissa. Uudet tutkimukset
ovat jo osoittaneet, että esimerkki on
formaldehydioksidin reaktio rikkidioksidin 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 hiilivetyryhmiä.

14

fotoni 1/2019

15

“

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

LYHYTIKÄISTEN REAKTIOVÄLITUOTTEIDEN HAVAITSEMISESTA AIKAEROTTEISEN ABSORPTIOSPEKTROSKOPIAN
AVULLA
Criegee-välituotteet absorboivat voimakkaasti ultraviolettialueella, minkä
vuoksi niiden havaitseminen pienistä
pitoisuuksista onnistuu absorptiomittauksella [3]. Pieniä pitoisuuksia tarvitaan
vähentämään sivureaktioiden mahdollisuutta ja siten parantamaan mittausten
luotettavuutta. Tutkimusryhmässä on
parin viime vuoden aikana rakennettu
laajakaistainen ontelovahvisteinen ultraviolettispektrialueessa toimiva absorptiospektrometri. Laitteistolla voidaan mitata virtausreaktorissa tuotettujen lyhytikäisten reaktiovälituotteiden elinaikoja
mikrosekuntien aikaskaalassa. (kuva 2).
Kokeissa käytetään Sandian laboratorion raportoimaa reaktiota. Jodialkyyliradikaali tuotetaan fotolysoimalla lähtöaine dijodimetaania (CH2I2) Nd:YAG laserin
266 nm:n pulsseilla, minkä jälkeen syntynyt jodimetyyliradikaali reagoi hapen
kanssa ja tuottaa haluttua välituotetta,
formaldehydioksidia.
Mittaussignaali
saadaan reaktorin tilavuudesta, jossa
koetin- ja fotolyysisäteet leikkaavat. Laajakaistainen koetinvalo tuotetaan laserindusoidun plasman avulla ja signaali
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välituotteesta saadaan plasmaspektrin
absorption muutoksina. Signaali-kohinasuhteen kasvattamiseksi mittausontelon peilien pinnoitteet on optimoitu 300
- 450 nm:n aallonpituusalueelle, minkä
ansiosta efektiivinen absorptiomatka
on noin 100−150 m. Päätypeilin läpäisevä valo ohjataan spektrometrille ja
havaitaan nopealla diodirivi-ilmaisimella
(1X2048 pikseliä), jonka aikavaste on
12,5 µs. Kvartsilasista valmistettu reaktori voidaan lämmittää ulkoisen vaipan
avulla noin 600 K lämpötilaan (~320 C˚).
Tutkimusryhmän pääasiallinen mielenkiinto kohdistuu pienikokoisten (1−3
hiiltä sisältävien) Criegee-välituotteiden
hajoamismekanismien
tutkimukseen
paineen ja lämpötilan funktiona. Tulevaisuudessa reaktoria on myös tarkoitus
jäähdyttää, sillä monet kiinnostavat välituotteet hajoavat jo huoneen lämmössä.
Ilmastomallien kannalta on tärkeä selvittää mahdollisimman monen ilmakehän
Criegee-välituotteen
merkittävimmät
jatkoreaktiot, nielut. Yhtenä tulevaisuuden tavoitteena on siirtyä keski-infrapuna-alueen
absorptiospektroskopiaan,
jolloin välituotteiden tunnistaminen tulisi varmemmalle pohjalle, mutta tämä
vaatii infrapunadetektiotekniikan rakentamista.

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

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.
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Arri Priimägi (s. 1980) johtaa Tampereen
yliopistossa Smart Photonic Materials
-tutkimusryhmää. Ryhmä tutkii materiaaleja, joiden järjestykseen ja ominaisuuksiin 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 tutkimusfilosofiaa mieliin ko. artikkelista

Akatemiapalkinto
professori Arri Priimägille
Suomen Akatemia palkitsi 6.2.2019 kaksi ansioitunutta tutkijaa akatemiapalkinnoin. Tieteellisestä rohkeudesta palkittiin seuramme jäsen
professori, akatemiatutkija Arri Priimägi Tampereen yliopistosta. Palkinnon tieteellisestä rohkeudesta saa tutkija, joka on työssään osoittanut poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulottomuutta.
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”Ennen kaikkea haluamme ymmärtää
kehittämiemme materiaalien käyttäytymistä. Voivatko valorobotit toimia autonomisesti ja säätää ”käyttäytymistään”
riippuen ympäröivistä olosuhteista?
Voivatko ne toimia kollektiivisesti? Entä
kykenevätkö valorobotit ”oppimaan”?
Tieteellinen uteliaisuus on tutkimuksiamme eteenpäin ajava voima, mutta
olemme myös vakuuttuneita valorobottien, tai laajemmin valolla aktuoitavien
materiaalien, sovelluspotentiaalista. Jonakin päivänä valjastamme valorobotit
manipuloimaan eläviä soluja ja erottelemaan niitä toisistaan. Tulemme myös
käyttämään pintoja, joiden topografiaa
tai kovuutta voi ohjata valon avulla, dynaamisina solunkasvatusalustoina. Rajapinta biotieteiden ja valorobottien välillä
on moninainen ja lupauksia antava.”
ja edelleen Akatemian julkistamistekstistä

namiikkaa tutkineena minua ihmetytti jo
esitarkastamassani Arrin väitöskirjassa
se seikka, että liuoksissa valon voimasta
viritystilassaan helposti vääntyvä molekyyli, joutuessaan pehmeän materiaalin
seosteeksi voi aiheuttaa itse kantajaaineeseen mekaanisia muutoksia. Liuostilassa muodonmuutos tapahtuu jopa
kymmenissä pikosekunneissa, seostetun
pehmeän materiaalin mekaaniset muutokset voi nähdä jopa paljaalla silmällä.
Voisi kuvitella, että sopivalla materiaalin
muokkauksella muutosnopeuksia voisi
räätälöidä tarkoitukseensa, tehdä valolla hallittavia aika-avaruuden pehmeitä
materiaaleja. Arrin ryhmän viimeaikaiset
tulokset, keinotekoinen iiris (Adv. Mater.
2017) ja optinen kärpäsloukku (Nature
Comm. 2017) ovat herättäneet huomiota myös tiedepiirien ulkopuolella.
Priimägi liikkuu tutkimuksessaan rohkeasti perustutkimuksen ja sovellusten
välissä. Hänen koko uralleen on ominaista ennakkoluulottomuus vaihtaa alaa,
oppia uusia asioita ja yhdistellä rohkeasti poikkitieteellistä osaamista siten, että
kokonaisuus on paljon merkittävämpi
kuin osiensa summa. Tarttuminen asiaan, josta et ennakkoon tiedä kovin paljon uuden ajattelutavan kannattamana
tuottaa käänteentekeviä tuloksia. Fysiikan, kemian ja biologian rajapinnat ovat
tyylillisesti tällaisia tutkimusalueita, joihin fotoniikalla on paljon tarjottavaa.

”Meitä kiinnostaa, miten materiaalien
ominaisuuksia, kuten väriä, kovuutta ja
muotoa, voidaan muokata ja kontrolloida valolla. Näiden ominaisuuksien valoohjaus tarjoaa monia mahdollisuuksia.
Pystymme tekemään esimerkiksi pieniä
valorobotteja, jotka liikkuvat itse tai pystyvät liikuttamaan esineitä valon voimalla ja valo-ohjattavia pintoja, joiden avulla
voi etäohjata solujen kasvua.”

Akatemiatutkijaksi Priimägi on nimitetty
kaudelle 2014–2019. Erittäin kilpaillun
Euroopan tutkimusneuvoston ERC Starting Grant -rahoituksen (2016–2021) lisäksi Priimägi on saanut ERC Proof of
Concept -rahoituksen, joka on askel sovellusmahdollisuuksien suuntaan.

Pitkään valolla aiheutettujen orgaanisten molekyylien muodonmuutosten dy-

Jutussa lainattu Akatemian
julkistamistekstiä

JOUKO KORPPI-TOMMOLA
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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.

The workshop achieved two major goals:
provided high-quality education for the
next generation of photonics’ scientists and promoted active collaboration
among H2020 funded projects, researchers, clinicians, and companies. The workshop became very international covering
speakers and participants from Finland,
Germany, Italy, France, Norway, Russia,
Lithuania, Japan, and the UK.
The intensive course on ’Infrared Spectroscopy for Bioapplications’ covered the
fundamental aspects of infrared spectroscopy, microscopy, and data analyses. Prof. Boris Mizaikoff (Ulm University) provided energetic lectures on fundamental aspects of infrared spectroscopy
and waveguide-based sensing and their
applications in biosciences. A highlight
point among the students was a practical course on ’Multivariate data analysis
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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 before 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 MIRACLE 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

“

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.

to explore the synergy between healthcare needs and photonics technologies.
During the networking day, a whole session was dedicated to the clinicians who
shared their perspective on unmet clinical needs.

- Medicine is an infinite source of diagnostic and therapeutic problems. Photonics derives key techniques for various solutions and the BioPhotonics for
Healthcare workshop promoted the
undervalued prospects of its clinical applications. Value of life and wellbeing is
higher than anything, so I expect more
and more unobtrusive methods to be
developed in collaboration with photonics and clinical experts in the EU, says
M.D. Antti-Pekka Elomaa, Kuopio University 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 summarized during the roundtable discussion on the future of Photonics towards healthcare. Prof. Jyrki Saarinen
(NextPho21 H2020 project, Finland), Dr.
Francesca Rossi, Nello Carraca Institute 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 fundamental research that will lead to novel
solutions suitable for use in photonics
components to medical instrumentation.
Text:

GABRIELA S. LORITE AND SLAVA VANYUKOV
Photos:

SLAVA VANYUKOV
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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 talouskasvua merkittävästi nopeampaa.
Fysiikan Nobelisti Professori Gerard Mourou pitämässä kutsuttua esitelmäänsä Euroopan
fotoniikan teknologia-alustan Photonics21 vuosikokouksessa.

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 talouskasvua
merkittävästi nopeampaa.
Photonics21:n tulevaisuuden vision mukaan fotoniikka on mahdollistava teknologia useilla yhteiskunnan keskeisillä toiminta-alueilla: tuotantoteknologia (mm.
ruoka), liikenne, tietoliikenne, lääketiede
ja terveysteknologia sekä ympäristö. Se
on olennainen osa kestävää kehitystä.
Euroopan fotoniikalla on johtava asema tuotantoteknologioissa, mittaus- ja
konenäkösovelluksissa, optisissa komponenteissa sekä lääke- ja terveysteknologiassa. Kilpailu on kovaa mm. Aasian markkinoiden kanssa ja Euroopan
fotoniikan aseman säilyttäminen kilpailukyisenä vaatii merkittäviä investointeja sekä perustutkimukseen että tämän
usein pienistä yrityksistä koostuvan teollisuuden tuotekehitykseen. Innovaatioiden siirtyminen laboratoriosta tuotteiksi
vaatii entistä parempaa prototyyppien
testauspalveluja sekä valmistuslinjojen
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pilotointia. Eurooppalaisen riskirahoituksen volyymiä tulisi kasvattaa. Alan
koulutuksen merkitys kilpailuetua säilyttävänä tekijänä on tärkeä, erityisesti
naisten houkutteleminen alalle, jolla heidän osuutensa tänään on vain vähän yli
20%.
Photonics21 vuosikokouksessa päähuomio kiinnittyi Euroopan unionin
seuraavaan Horisontti-puiteohjelmaan
(Horizon Europe), jossa fotoniikan saaminen yhdeksi painoalaksi katsottiin ensiarvoisen tärkeäksi. Tämän tavoitteen
saavuttamiseksi yhteistyötä kansallisten
organisaaatioiden kanssa pyritään tiivistämään. Vuosikokouksen keynote-puhuja, vuoden 2018 fysiikan Nobel-palkittu
professori Gérard Mourou myös korosti
fotoniikan merkitystä painottaen, että
mahdollistavana teknologiana fotoniikan tulisi säilyttää oma itsenäinen asemansa tulevassa Horisontti-puiteohjelmassa. 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 Horisonttiohjelmassa fotoniikkaa ei tule haudata
minkään muun teeman alle. Myös EOS
on tukenut Nobelistien vetoomusta.
Vuosikokouksen aikana julkaistiin fotoniikan visio vuoteen 2030, joka määrittää
tulevaa Photonics21 toimintaa. Kokouksessa Photonics21 valtuustoon nousi
kolme uutta suomalaisjäsentä. Valituiksi
tulivat Jyrki Saarinen Itä-Suomen yliopistosta, Mircea Guina Tampereen teknillisestä yliopistosta sekä Juha Purmonen
Photonics Finlandista. Neljäntenä suomalaisjäsenenä valtuustossa jatkaa Harri Kopola Teknologian tutkimuskeskus
VTTstä.

Tässä vaiheessa on tiedossa, että seuraavassa puiteohjelmassa Euroopan komissio vähentää merkittävästi julkisiin ja
yksityisiin yhteishankkeisiin (public private 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. Photonics 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

23

Conference

Optics and
Photonics
Days 2019

27–29 May
Dipoli, Espoo

photonics.fi/opd2019
Scientific program:
oral presentations, posters
Industrial program:
oral presentations, exhibition, pitch sessions
+ Related activities

Photonics Finland Annual Meeting

Si photonics workshop

Photonics Research and Innovation
PREIN flagship kick-off

Nordic Workgroups Meeting
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OPD2019 is an official
International Day Of Light event

Reserve your
spot in Job Fair
on Optics and
Photonics Days!

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 Photonics. Attend the event to find motivated students and other potential future 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.

Register here:

or :

forms.gle/Gj4SubJ3p2KCbtio6

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

Varaa paikkasi Optics
and Photonics days
-tapahtuman yhteydessä
järjestettävästä rekrytointitapahtumasta!

Haluatko tavoittaa optiikan ja fotoniikan alan osaajia ja opiskelijoita? Ainutlaatuisessa rekrytointi- ja verkostoitumistapahtumassa voitte esitellä tämän
hetken tai lähitulevaisuuden avoimia
työpaikkoja, harjoittelupaikkoja, trainee-ohjelmia, jatko-opintopaikkoja ja
opinnäytetyöpaikkoja. Rekrytointitapahtuma järjestetään 28.5. klo 10-14.

Varaa paikkasi:

tai:

forms.gle/Gj4SubJ3p2KCbtio6

sara.peltola@uef.fi, Puh. +35850 5134815
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OPTICAL FIBER COMPONENTS FOR

Dear Photonics Finland member

EXTREME ENVIRONMENTS

You are warmly welcome to the Photonics
Finland annual Spring meeting of the society.

ISO 9001
ISO 14485
CE marking

Official agenda below.

contact@sedi-ati.com

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

ESITYSLISTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin,
kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Multimode fiber optic
couplers and WDMs

Fiber optic hermetic
feedthroughs

Fiber optic assemblies

sedi-ati com

member of

Fiber optic spools for ROVs

Fiber optic patchcords,
cables and connectors

Fiber optic medical devices

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitetään edellisen toimintavuoden toimintakertomus,
tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai muista
toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta
Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja muut jäsenet, joille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat/varatilintarkastajat.
Tilintarkastajaksi voidaan valita KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö
Päätetään hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien sekä muiden
toimihenkilöiden palkkioista
Kokouksen päättäminen

for technical support, please contact:

Photonics Finlandin hallitus
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www.vgphotonics.eu

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

The 10th International Summer School 'New Frontiers in Optical Technologies', a biennial educational 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).

School web pages are at:

Subsea
Optical
Fiber
Communications
International Summer School

•

Finland

•

4 – 10 August 2019

sites.tuni.fi/photsummerschool

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.

Lecturers and topics (to be updated with topics on biophotonics and 3D sensing)
• 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.

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.

29

Photonics and Imaging
for Industry and Science

• Create
• Manipulate
• Measure

www.acalbfi.com

MANUFACTURING
INNOVATIVE
Inspired by Oppcs
PHOTONICS
SOLUTIONS

info@acalbfi.se

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.

For lasers, lighhng and analyzers
in medical industry, process control
and energy & environmental monitoring

OUR FIELDS OF
EXPERTISE
www.oplatek.com
30

@Oplatek_Oy
fotoni 1/2019
Oplatek Group Oy

FIBER
GLASS
DRAWING MOLDING

THIN FILM
COATING

PRECISION
MECHANICS

DESIGN &
ASSEMBLY

Visualization of ray
trajectories for three field
angles in a Petzval lens
system at nonuniform
temperature.

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
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New innovation
for Raman
Analysis
Timegated® Raman technology
opens enormous potential in
different application areas.
HIGH-PRECISION OPTICAL SENSORS
AND INSPECTION SYSTEMS FOR
CAPTURING 2D, 3D AND TOMOGRAPHIC
DATA SIMULTANEOUSLY

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

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

Raman shift (cm-1)

New PicoRaman spectrometer is equipped with a
100 ps pulsed excitation and time-resolved singlephoton 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.

Intensity (a.u.)

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

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

OPTONYX AB

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

Technical specifications
www.timegate.com

Finlandsgatan 16, SE-164 74 Kista, Sweden.
WEB: www.optonyx.com
E-MAIL: info@optonyx.com
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