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Puheenjohtajan palsta
Hyvä Fotoniikanseuran jäsen ja Fotoni
-lehden lukija,
Tämän lehden ilmestymisen aikoihin oli
tarkoitus järjestää Turussa Optics & Photonics Days 2020 -tapahtuma. Ohjelma
oli jo pitkälti valmis ja puhujat ja yritykset varanneet esittelytilansa, kun tilanne
muuttui nopeasti ja tapahtuma jouduttiin peruuttamaan.
Tapahtuman osallistujamäärä on ollut
koko ajan kasvussa. Tämä kuvaa fotoniikka-alan kasvua ja myös seuran onnistumista työssään: Seura yhdistää alan
tutkijat, opettajat ja teollisuudessa olevat henkilöt. Tapahtuman ohjelma on ollut monipuolista ja jokaiselle on löytynyt
mielenkiintoisia luentoja. Erittäin tärkeitä ovat myös vapaamuotoiset ohjelmat,
joissa pääsee tapaamaan entuudestaan
tuttuja. Erityisen tärkeää on päästä tutustumaan myös uusiin henkilöihin ja
vaihtamaan heidän kanssaan ajatuksia.
Missään muussa tilaisuudessa ei saa
kerralla niin kattavaa kuvaa Suomessa
tehtävästä fotoniikka-alan tutkimuksesta
ja tietoa siitä, mitä tapahtuu teollisuudessa!

Yksi ajatus oli järjestää tapahtuma webinaarina, mikä sinänsä on hyvä keino järjestää seminaareja. Mutta koska tämän
tapaisessa tilaisuudessa erittäin tärkeää
ovat henkilökohtaiset kontaktit, vapaamuotoiset keskustelut ja tutustumiset
uusiin ihmiseen, seuran hallitus päätti
kuitenkin järjestää tapahtuman tulevana syksynä. Alustavasti on suunniteltu
tapahtuman ajankohdaksi marraskuun
viimeistä viikkoa. Aikataulu pyritään varmistamaan mahdollisimman nopeasti.
Koska syksyyn on siirretty monta muutakin tapahtumaa, niin varatkaa tämä
ajankohta jo kalentereihinne.
Vuosikokous tullaan joka tapauksessa
pitämään suunniteltuna ajankohtana
tiistaina 26.5.2020 kello 18:30 etäkokouksena. Toivottavasti mahdollisimman
moni pääsee osallistumaan.
Seuran tämän vuoden toimintasuunnitelmassa yhdeksi tärkeimmäksi painopisteeksi päätettiin tiekartan laadinta
vuoteen 2024 saakka. Tavoitteena on
saada tieto, missä fotoniikka-alalla nyt
ollaan ja mihin ollaan menossa. Tätä varten teollisuudelle ja yhteisöille lähettiin

1455-1071
1455-1071
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“

Tämä kuvaa fotoniikkaalan kasvua ja myös seuran
onnistumista työssään:
Seura yhdistää alan tutkijat,
opettajat ja teollisuudessa
olevat henkilöt.
kysely, jonka pohjalta tiekarttaa aletaan
laatimaan. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä vastasi kyselyyn, sillä
vastausten perusteella seuran toimintaa
pystytään ohjaamaan niin, että se mahdollisimman hyvin palvelee jäsenkuntaa.
Seuran hallitus on päättänyt lähettää
osallistumishakemuksen kolmeen eurooppalaiseen projektiin, joiden tavoitteen on kehittää eurooppalaista yhteistyötä niin tutkimuksessa kuin teollisuudessa. Projekteista saatava rahoitus
mahdollistaa henkilöstöresurssien lisäämisen. Jotta projektit palvelisivat hyvin
jäsenistöämme, tulee seuran henkilöresursseja lisätä. Lisäresurssien avulla
mahdollistetaan saadun tiedon levittäminen Suomessa. Samalla voidaan vaikuttaa myös projektien sisältöön siten,
että niistä saadaan mahdollisimman
hyvä hyöty. Onnistuessaan nämä projektit parantavat sekä tutkimuslaitosten
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että teollisuuden kansainvälistymistä,
mikä on yksi toimintasuunnitelmamme
painopiste.

Toivottavasti tilanne maailmalla normalisoituu mahdollisimman nopeasti
ja päästään kiinni normaaliin elämänrytmiin. Paluuta vanhaan ei täysin ole
ja moni asia muuttaa toimintamuotoa.
Tässä on myös hyvä mahdollisuus fotoniikalle.
Hyvää kesää!

MICRO & OPTO electronics
SILICON PHOTONICS
COMPLEX SOLUTION
optical, mechanical
& electrical design
HF simulation
BACKEND PROCESSES
die & wire bonding
wafer probing, burn-in
substrate dicing
optical coupling
SILICON PHOTONICS
butt & free space optics coupling

TIMO VUORENPÄÄ
Puheenjohtaja, Suomen Fotoniikan seura ry

PIC edge & grating
single & fibre array

Argotech, Czech Republic, sales@argotech.cz www.argotech.cz
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Fotonit
ja ilmastonmuutos
Taistelua ei voiteta ihmisen tuottamilla
fotoneilla. Siihen riittävät vain auringon
fotonit, joita tulee maapallolle jatkuvana
virtana 4*1035 sekunnissa, 17 000 TW:n
teholla. Se on 15000 kertaa suurempi
energiavuo kuin ihmiskunta nyt kuluttaa. Ihmeellisintä fotoneissa on se, että
niiden massa on nolla, mutta energia
nollasta eriävä, näkyvällä alueella noin
4*10-19 J/fotoni. Huygensin, Planckin ja
Einsteinin ajatusten siivittämänä ymmärrämme fotonien kahtalaisen luonteen,
kvanttimekaanisen ja aaltomekaanisen.
Molempia käsitteitä tarvitaan, jotta ymmärtää auringon fotonien aiheuttamia
energeettisiä muutoksia maapallon pinnalla. Kolmannes fotoneista heijastuu
takaisin avaruuteen aiheuttamatta sen
kummempia muutoksia. Maan pinnalta
takaisin avaruuteen heijastuvan vuon
osuus on pienenemässä ihmisen ilmakehään toimittaman hiilidioksidin vuoksi.
Maankuoren lähettämän lämpösäteilyn
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infrapunafotonit absorboituvat ilmakehän hiilidioksidiin, virittävät sen pyörimistiloja, joiden saama energia siirtyy
törmäyksien kautta ympäröivien molekyylien liike-energiaksi, ilmakehä lämpenee. Loppu kaksi kolmasosaa auringon
fotoneista lämmittää maankamaraa ja
meriä. Fotonien absorboituessa materiaaliin osa niiden energiasta voi konvertoitua fononeiksi, jotka lisäävät atomien
lämpöliikettä, materiaali lämpenee. Hyvin tiedämme, että väriltään mustassa
materiaalissa konversio on erinomaisen
tehokas, sen sijaan valkoinen tai läpinäkyvä materia ei juurikaan lämpene. Partikkelikuvassa fotoni-fononikonversion
tehokkuus riippuu materiaalin elektroniverhon ominaisuuksista. Tilatiheyden
on oltava suuri, jotta auringon spektristä
mahdollisimman suuri osa konvertoituisi ja lämmittäisi. Fotonien aaltoliikekuvassa pinnan mikro- ja/tai nanorakenne
muokkaavat säteiden käyttäytymistä

(heijastus ja sironta) pinnoilla. Tätä kirjoittaessa heräsikin kysymys, osaisimmeko teoreettisesti ennustaa, mikäli materiaalin atomirakenteen ja pinnan topologian tuntisimme, onko materiaali väriltään musta, valkoinen vai läpinäkyvä?
Filosofi kysyisi, miksi fotoni haluaa päättää päivänsä mustassa materiaalissa,
miksi kimmota valkoisesta materiaalista
takaisin ja miksi olla lähes piittaamatta
läpinäkyvästä materiaalista sen läpi kulkiessaan, suuntaansa muuttamatta.
Ympäristömme materiaaleista löytyy
lämpenemistehokkuuden suhteen kaiken asteisia materiaaleja. Maan, meren ja jäätiköiden absorptiokertoimien
erilaisuudet saavat aikaan ilmakehän
virtaukset. Kaksi promillea auringon säteilyenergiasta kuluu tuulien, aaltojen
ja merivirtojen aikaansaamiseen. Promillen viidesosa kuluu biomassan tuotantoon. On syytä muistaa, että tuolla
promillen viidesosalla on tuotettu kaikki
fossiiliset polttoaineet satojen vuosimiljoonien aikana. Niitä on saatu helposti
käyttöön kaivamalla tai tekemällä syvä
reikä maankuoreen. Fossiilisten kulutus
on allekirjoittaneen elinaikana viisinkertaistunut, niiden käytön aiheuttamat
hiilidioksidipäästöt seitsenkertaistuneet.
Hiilidioksidipäästöt ovat ihmisen siivittämänä nousseet 410 ppm:n keskimääräiselle tasolle, 25% suuremmalle kuin koskaan tunnetun 800 000 vuoden historian
aikana.
Mitkä ovat vaihtoehdot fossiilisten käytölle? Biomassan tuotannolla ei päästä
lähellekään nykyisitä energiakulutusjuh-

laa. Fotosynteesin hyötysuhde on vaivainen prosentti. Esimerkiksi Suomen
puuston vuosikasvu riittää teoriassa
energiaksi muunnettuna noin 150 TWh:n
energiamäärään, kun vuosikulutus on
yli 300 TWh. Toiveet on asetettava tuuleen, aurinkosähköön ja -lämpöön sekä
maankuoren lämpösisältöön, kaikki
auringon fotonien pysyvästi tarjoamia
energialähteitä, jotka ovat hyödynnettävissä kohtuullisen yksinkertaisilla,
edelleen voimakkaasti kehittyvillä ja yhä
edullisemmiksi tulevilla tekniikoilla. Tuulen liike-energiasta hyvillä paikoilla päästään 30% käyttöasteeseen, aurinkosähköllä lähestymme 20% hyötysuhdetta,
aktiivinen aurinkolämpö tarjoaa paikallisesti 70% hyötysuhteen ja lähimaankuoresta saamme pumpattua fotonien
varastoimaa lämpöä nelinkertaisesti sen
tuottamiseen käytetyn sähköenergian
määrästä. Siirtyminen fossiilista näihin
energiamuotoihin on kuitenkin hidas
prosessi, mutta suunnanmuutoksesta
on olemassa selviä merkkejä, joskin globaalin talouden vastavoimat ovat suuria,
Kymmenen suurinta öljyn tuottajamaata
ansaitsevat 1400 miljardin $:n vuositulot, tuskin niistä vapaaehtoisesti luopuvat. Hiiltä käytetään vielä pitkään sähkön
tuotantoon. Suuri osa öljystä kuluu liikkumiseen, haluamme liikkua ja kuljettaa pitkin teitä ja lentää, tarpeidemme
ajamana. Autoteollisuus työllistää 2,5
miljoonaa ihmistä ja valmistaa vuosittain
98 miljoonaa ajoneuvoa. Kokonaismäärä on 1200 miljoonaa, joista suosittuja
maastureita 200 miljoonaa. Näitä ei saada helposti teiltä pois tai edes merkittä-
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Virus tuskin osasi odottaa, että näin hyvä
kantajapopulaatio olisi tarjolla, kun se siirtyi
Wuhanissa ihmiseen.
Meneillään oleva epidemia ei jää viimeiseksi.
västi vähennettyä. Sähköautotkaan eivät
ole lopullinen ratkaisu, tunnetut kobolttivarat riittävät noin 6 miljoonan auton
vuosituotantoon.
Vuonna 2018 matkustajakoneet tekivät
38 miljoonaa lentoa. Kuhunkin koneeseen tankattiin keskimäärin 10 tonnia
kerosiiniä nousua kohti. Hiilidioksidipäästöjä syntyi 1,2 miljardia tonnia, kolmisen prosenttia kaikista päästöistä.
Tätä kirjoittaessa halvan lentämisen ajat
näyttävät tulleen tiensä päähän, halkaisijaltaan noin 100 nm:n ja tehokkaasti
kopioituva ja leviävä COVID-19 virus on
antanut meille aihetta ajatella lentämistä
uudella tavalla. Lentoliikenne on levittänyt virusta tehokkaasti, toistaiseksi 177
maahan. Virus tuskin osasi odottaa, että
näin hyvä kantajapopulaatio olisi tarjolla,
kun se siirtyi Wuhanissa ihmiseen. Meneillään oleva epidemia ei jää viimeiseksi.
Fossiilisia kuluu suuria määriä teräksen,
sementin, kemikaalien, paperin, alumiiniin valmistamiseen. Raaka-aineita
tarvitaan ympäristön rakentamiseen
sekä ruuan tuottamiseen ja tavaroiden
valmistamiseen. Talouden tuntijat kehottavat meitä lisäämään kulutusta ja
yhteiskunnat rakentavat jatkuvasti li-
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sää. Tähän tarvittavasta energiasta 80%
otetaan fossiileista. Hiilidioksidipäästöt
vuositasolla ovat nyt 36 miljardia tonnia.
Jos sama tahti jatkuu, sovittuihin ilmastotavoitteisiin ei päästä. Pieni valonpilkahdus. Vuonna 2018 globaali talous
kasvoi yli 2% mutta energian kulutus
jokin verran väheni. Talouden kasvu ei
siis välttämättä tarvitse tuekseen energiankulutuksen kasvua. Koronaepidemian
myötä fossiilisten kulutus on pudonnut
vajaassa puolessa vuodessa kahdeksan
prosenttia. Myönteiset muutokset ovat
tulleet silmin nähtäviksi lähiympäristöissä. Mikään aikaisempi ilmastotoimi tai
-sopimus ei ole tuottanut moista tulosta
yhtä nopeasti. Ehkä epidemia opettaa
sen, että alamme vakavissamme pohtia
uudelleen ihmisen ja meitä ympäröivän
luonnon
vuorovaikutusmekanismeja
sekä mikro- että makrotasolla.
ETH:n kansantaloustieteen professorin
mukaan 7 miljardin populaatio tällä telluksella voisi elää kestävästi, jos yksilön
tehonkulutus on keskimäärin 2000W.
Euroopassa luku on 5500, USA:ssa
10500, Kiinassa 1800, Intiassa 700 ja Afrikassa 500W. Uskon että EU voi päästä
tähän tavoitteeseen, sen sijaan USA:ssa
ajatuskin on mahdoton. Primäärienergian tarve kasvaa vuoteen 2040 mennessä

COVID-19 virukset monistumassa miehittämänsä solun pinnalle, courtesy National Institute of
Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Integrated Research Facility (IRF) in Fort Detrick, Maryland
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Aurinkopaneeli
200W

Keskusyksikkö
24V tehon syöttö
Sarjaan kytketty
datansiiirtokaapeli

Varauksen
kontrolliyksikkö
Dataloggeri
Mittausyksikkö

EM = energiamittari
jossa dataloggeri

Akut
120 Ah 24V

Pohjois-Intiassa testatun
mikroaurinkosähköjärjestelmän kaaviokuva.
Sini Nummisen väitöskirja (2019), Aalto yliopisto

jopa 40% nykytasolta lähinnä ei-OECD
maissa tapahtuvan väestön lisääntymisen ja elintason nousun johdosta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana sähkön tarpeen tyydyttämisen investoinnit
ovat kohdistuneet kivihiileen (549 GW),
maakaasuun (438 GW), vesivoimaan
(283 GW), tuulivoimaan (487 GW) ja aurinkosähköön (638 GW), Kiinan johdolla
jokaisella sektorilla. Ydinvoimaan investoinnit olivat miinusmerkkisiä. Vesi-,
tuuli- ja aurinkovoima yhdessä yltävät
22 %:iin maailman sähköntuotannosta.
Tuuli- ja aurinkovoima ovat 35 ja 500
kertaistuneet, vastaavasti, vuosituhannen alkuun verrattuna ja yltävät nyt kuuteen prosenttiin. Voimakkaan kasvun on
ennustettu jatkuvan tulevina vuosina.
Mikrotason varaava aurinkosähkö (yksi
fotoniikan kasvuala) kehittyvissä maissa tarjoaa yli miljardille ihmiselle, joilla
ei ole pääsyä kiinteään sähköverkkoon,
mahdollisuuden ledivalaistukseen sekä
kännyköiden ja tietokoneiden akkujen
lataamiseen paikallisesti. Näiden työkalujen, toimivuus on olennaista maiden
koulutuksen ja tietotason lisäämiseksi
ja kommunikaation ylläpitämiseksi. Tietotason lisäämisellä on aivan keskeinen
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merkitys kehittyvien talouksien elinolosuhteiden parantamiseksi kestävällä
tavalla. Työsarkaa sektorilla riittää. Sini
Nummisen väitöskirja viime vuodelta on
siitä hieno esimerkki.
Auringon fotonien suorat ja epäsuorat
vuorovaikutukset synnyttävät uusiutuvan energian ehtymättömät lähteet.
Olemme niiden hyödyntämisessä edenneet, koska ymmärrämme, että ne luovat pohjan kestävälle kehitykselle. Itse
fotoniikan osuus tällä sektorilla ei ole
suuri, joskin sitä tarvitaan: esim. aurinkopaneelien valmistus nielaisee suuren
osan lasermarkkinoista, fotoniikan tutkimus, erityisesti nanoteknologia parantaa paneelien hyötysuhteita, tuuliturbiineissa mitataan optisesti mm. tuulen
turbulenssia, turbiinien voiteluöljyn kuntoa, lapojen rakennetta jne. Olennainen
kysymys kuuluu: Onko muutostahti riittävän nopea? Olen pyrkinyt antamaan
nykytilanteesta realistisen kuvan. Se ei
kovin hyvältä näytä.

		

Säynätsalossa, 30.4.2020

JOUKO KORPPI-TOMMOLA

for technical support, please contact:
OSE
TUTORIAL
https://europe.
optosigma.com/
support/tutorial

www.vgphotonics.eu

Renowned Women in Photonics

Women in
Photonics

Whenever we talk about leading women scientists, Madam Marie Skoldowska
Curie comes to our mind with reverence, the physicist and chemist who conducted
pioneering research on radioactive decay, was the first woman to receive the Nobel
Prize in Physics in 1903 and became the first person to receive a second Nobel Prize
in Chemistry in 1911. Donna Theo Strickland, the Canadian optical physicist and pioneer in the field of pulsed lasers was awarded the Nobel Prize in Physics in 2018 who
is a professor at the University of Waterloo, Canada and a wonderful ambassador of
women scientists in Photonics.

Madam Marie
Skoldowska Curie
Women scientists are leading as well as widely participating in ground-breaking research across the world in different areas of science, including photonics. Despite challenges of gender discrimination and lack of recognition in
the scientific community, countless inspiring women have
made historic contributions to science and helped advance
understanding of the world around us. Many of them were
not recognized in their own lifetimes, but their achievements have helped generations of scientists to come up
with innovative ideas.
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Donna Strickland

International Photonics Societies patronizing Women scientists
International Photonics Societies have come up with excellent opportunities to support the career growth and activities of women scientists in various stages of their
lives. Since 1998, SPIE Women in Optics program promotes personal and professional growth for women through community building, networking opportunities, and
encouraging young women to choose optics as a career. Starting in 2005, SPIE has
produced the Women in Optics planner highlighting women who are making a difference through their work and other contributions to the fields of science, optics, and
engineering. The planner supports and promotes the work of female scientists, it has
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grown to be a tool for introducing girls and young women to the possibilities of careers in all sciences, technology, engineering, and mathematics (STEM). According to
Anita Mahadevan-Jansen of Vanderbilt University, Chair, SPIE Equity Diversity, and
Inclusion Committee 2020, ‘SPIE has been striving to enhance diversity and encourage
inclusivity in optics and photonics for decades. Our annual planner showcases these
efforts by shining light on women in the field who represent the international diversity women in this year’s planner reflect the breadth of technical areas that is SPIE,
from early career professionals through established leaders, from industry, academia
and government, and from all over the world. Their stories are catalyzing a brighter
future for women in optics and photonics.’ Katie Schwertz of Edmund Optics, SPIE
Gender Equity Task Force Member, 2019 stated that ‘There is so much momentum
right now for women around the world, and we should all be proud to be a part of
a community that’s helping move women forward. Please empower one another to
continue in the field and encourage young women and girls...’ .

European Optical Society, EOS Early Career Women/Entrepreneur in Photonics awards
was launched in 2015 to honour the International Year of Light and Light-based Technologies 2015 (IYL2015), which was a global initiative adopted by the United Nations
to raise awareness of how optical technologies promote sustainable development and
provide solutions to worldwide challenges in energy, education, agriculture, communications and health. The awards were part of the activity of the LIGHT2015 project. In
its launching year, the awards were known as LIGHT2015 Young Women in Photonics/
Young Photonics Entrepreneur Awards. The Early Career Women in Photonics Award
is presented to honour a young female scientist who has made outstanding contributions to photonics. In 2015, Nathalie Vermeulen of Photonics Team (B-PHOT), Vrije
Universiteit Brussel (VUB) in the Applied/Engineering category and Laura Na Liu of
Max Planck Institute for Intelligent Systems in the Fundamental category were the recipients of the award. According to Nathalie, who is very much fascinated with Photonics, “There is an artistic touch to light. Anything visual is connected to light, and light
thus is essential in all visual art forms, like painting, sculpting, filmmaking, etc.” In
2016, the award goes to Camille-Sophie Brès, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) for her outstanding research and work on Fibre and Waveguide Optics.

Anita Mahadevan-Jansen
Laura Na Liu

“

Katie Schwertz

There is so much momentum right now for
women around the world,
and we should all be proud to be a part of a
community that’s helping move women forward.
Nathalie Vermeulen
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Camille-Sophie Brès

15

The Optical Society, OSA Foundation (OSAF) strives to elevate the profiles of women
in optics and photonics and increase the percentage and total number of women
participating in OSA and the broader field at all levels. In 2016, the OSAF launched the
online Honor Your Mentor program, and in 2018 and 2019, this platform is leveraged
to create the online Women in Science program and promoted the ability to leave a
tribute during the month of February to celebrate the International Day of Women
and Girls in Science, and have been featured on the www.osa.org website.

Sughra Mohamed

Dura Shahwar

Concluding Remarks
It is a matter of concern that though the
number of young, well-trained female
graduates is high in the field of photonics, women who hold a leading position
in academia and high-tech industry are
still underrepresented. According to
United Nations data, less than 30% of scientific researchers worldwide are women. Women still comprise less than ~10%
of the overall photonics workforce in
many parts of Europe and other parts of
the world. Despite their remarkable discoveries, women still represent just 29%
of researchers globally, and their work
rarely gains the recognition it deserves.
Only 3% of Nobel Prizes for science have
ever been awarded to women, and only
11 % of senior research roles are held by
women in Europe.

Indrani Bhattacharya

So, we have to cultivate a culture of openness and inclusivity to eradicate gender
biasness and make the world of a shining example of all minds coming together to
innovate regardless of gender, race, nationality, culture, educational background,
politics, sexuality, body-type, and age, for the betterment of life. At the same time,
women have to educate themselves on the issues faced by a diverse workforce, challenge their own assumptions, and tap into the rich pool of talent, perspectives and
ideas offered by people different from them.

Women in Institute of Photonics, University of Eastern Finland, Joensuu
Institute of Photonics combines all research and education in optics and photonics at
the University of Eastern Finland. It provides a unique combination of expertise and
facilities on photonics belonging to the Photonics Research and Innovation (PREIN)
Flagship Program supported by Academy of Finland. The Institute is patronizing a galaxy of bright young early-stage women researchers from different parts of the world
to pursue Master’s degree programme and Doctoral education (Ph.D.) in Photonics.
Sughra Mohamed from Bahrain is an early-stage researcher pursuing her Ph.D. on
Nanophotonics after completing Master’s degree also from here. Sughra says, ‘I find
my research subject interesting, unique, mind-blowing, as there is always something
to learn, discuss, investigate and a room for development.’ Dura Shahwar from
Pakistan is currently pursuing M.Sc. Photonics from the Institute. In her opinion, ‘MSc.
Photonics program at University of Eastern Finland attracted me more because of
diverse combination of courses and lab works offered.’ Please visit http://www.uef.fi/
en/web/photonics/students-stories for more detailed stories.
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to Dr. Juha Purmonen, Impact Manager, PREIN Flagship Program with the necessary
support regarding the rules of writing articles in FOTONI.

Please visit the following links for the author:
uefconnect.uef.fi/henkilo/indrani.bhattacharya

spie.org/x116241.xml

caluniv.academia.edu/IndraniBhattacharya
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ElFys
story
ElFys provides light detectors, photodiodes, with
performance exceeding anything seen so far. How
is this possible? The odd burst of terminology
Black Silicon Induced Junction Photodiode is a novel combination of
technological developments
in different branches of
(photonics) industry.

ElFys, Inc. (Oy)
Etablished: Aug 2017
Turnover: 2019 340 k€
Personnel: 8
MicroNova and
Innopoli, Espoo
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“

Blackness
is
amazing.
Blackness as we mean in this context
is based on three-dimensional surface
structuring having characteristic dimensions in the same scale of magnitude as
the wavelength of light to be detected.
The structure itself is familiar to members of our current team since early
2000’s since we experienced it in our
earlier work with Dr. Ji Fan and others in
Detection Technology, Inc., developing
through silicon vias [1]. In that context it
was considered a process failure to see
‘grass’ forming to the bottom of what we
wanted to be a cavity or a hole through
the wafer [2].
It was obvious that such blackness would
be optically interesting, but it was also
considered as obvious that such structure is essentially destroying the surface
of the semiconductor, thus making it impossible to collect any generated charges. Or that was the thinking then.

Detectors were always made to a semiconductor surface as flat and smooth
and polished and defect free as possible.
Altering them by doing something else
than only a limited amount of standard
semiconductor processing steps on this
fine surface was against ‘detector people
ethics’, against all of the inherited and
internalized rules of a detector engineer,
like me.
However, I made a side tour from my detector life and served major part of last
decade in Naps Solar Group as CTO. In
that context I became to know means of
reducing reflectance of surfaces other
than antireflective layers. I still did not
think of them as detector relevant since
I thought that surface recombination
velocity or signal to noise ratio (which is
roughly inversely proportional to dark
current) would be of no major interest
in solar field. After all, you take out full
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achieved impressive results, as published in many scientific journal publications, but also in this magazine earlier [5].
Coincidentally, I also came across developing detectors in this Solar cell group
for the Euramet project, and those detectors were of induced junction type.
Now, here you see, photodiodes, blackness, passivation technologies of solar
cells, and induced junction. Then this
was only a matter of a few miracles and
some magic touch of many excellent engineers and scientists, and we ended up
having made a handful of photodiodes
that looked – frankly – a little suspicious,
but proved to be of amazing performance [6].

Colored black silicon SEM

amperes from solar cells, while detector
people are measuring nano-, pico- and
even femtoamperes, which is rather different a challenge.
I met professor Hele Savin already during the through silicon via project mentioned above but entered into closer
cooperation after having completed my
doctoral thesis about tileable photodetectors (as a rather strange hobby) in
2013 [3]. She then suggested me to apply for a Research Excellence Grant from
Euramet, which I did and got granted (viite) [4]. I ended up in having a half time
Senior Scientist position in Hele’s team
for three years 2013-2016. I got infected
by their excellent developments in Black
Silicon to enhance the energy efficiency
of solar cells.
Blackness is amazing. The most plausible explanation of the blackness is that
the wave front entering from whatever
eternal medium to black silicon surface
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does not meet any interface for reflection. The index of refraction is changing
gradually from that of the external material to that of silicon, leaving no interface
to reflect from. This reminds me quite
much of the behaviour of small waves
on a lake disappearing into the sand of
the beach keeping a small and very comforting sound, but producing no reflected waves at all.

The university team first and ElFys since
then has manufactured some tens of
lots of these diodes with improved characteristics, first solving the ‘problem’ of
only having 96% quantum efficiency and
getting it up to >99% [7], and parallelly improving other critical characteristics of
photodiodes. Presently, we can reliably
and consistently achieve the excellent

quantum efficiency from 170 to 1100
nm, 9 decades of linearity, and at the
same time achieving other electrical and
reliability characteristics [8] in par with
state-of-the-art photodiodes before us.
In October 2019, ElFys received a major
boost when Voima Ventures invested
in the company. ElFys is thus backed by
the only Nordic VC fund investing purely
in startups with deeptech and scientific
backgrounds. The fund team was not
only impressed by ElFys’ ability to improve existing technologies and devices
across various industries, but also its
potential to help create new product categories in the future.
Despite of the currently acute challenges caused by both us and most of our
customers having to mainly work from
home, we see purchase orders coming
in, proving that we have done something
right and that we have a role to play in
the future photonics industry.

PH.D. MIKKO JUNTUNEN,
CEO of ELFYS

But what finally caught my attention
were the developments in passivation
methods. This means ways of curing the
defects caused to the surface after any
processing so that recombination is prevented. In semiconductor engineering
terms this means reducing or almost
removing surface recombination velocity. The group has made impressive progress in making useful high efficiency solar cells out of silicon material that would
otherwise have been scrapped due to
contamination or various forms of defects. Also, Black Silicon solar cells have
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Photonics industry
survey 2020
Finnish photonics industry
has shown a healthy
growth since 2016

Photonics Finland, just recently, carried
out a business survey on Finnish photonics industry. The results show that
the development since 2016, when the
last survey took place, has been better
than anticipated. The photonics Industry employs today 4200 highly trained
people and has an annual turnover exceeding 1,2billion € with about 260 companies acting in the field. Sixty percent
of the companies are relatively small
employing from 10 to 15 people. Indirect impact on workforce covers jobs of
about 30 000 employers. Information
and communications sector has grown
to 9% from overall total of 2% in 2016.
Photonics in industrial production/manufacturing and quality monitor has declined from 28% in 2016 to 22% in 2020.
Sectors of life science and health, emerging lighting, electronics and displays,
security, metrology and sensors, design
and manufacture of optical components
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and systems, research, education and
training have roughly kept their percent
share quotas.
By far the biggest photonics output is in
manufacture of optical components, systems and instruments at 60%, followed
by services, raw materials and distributors. Forty percent of the companies are
totally dependent on exports, the main
marketing areas being EU, US and Asia.
Companies estimate that in the coming
three years their annual turnover will
increase nearly 40%, and is not much
slowed down by the ongoing COVID-19
epidemy.
Companies strive for finding new foreign
and domestic partners, they focus on recruiting highly trained experts from Finland and from abroad. They continue relying on their traditional partners including Photonics Finland that has gained

“

Future for the Finnish
photonics industry
looks good!

trust as a promoter of the field within
governmental actors and investors. Photonics Finland will continue organizing
Photonics for workshops to distribute
up-to-date information for companies
on advancements of photonics in areas
like health, forestry and food. Improved
efforts are needed for search of talented human resources from both educational sector (exposure to photonics)
and experts (recruitments). To guarantee growth, companies see market and
technology analyses of increasing importance for their future. They have to find
their ways to places where they can get
niche expertise that would support their
product development. Success in search
for investors and low-cost loans were
considered fundamental to quarantee
growth of start-up companies.
Finnish photonics companies want to
continue and further improve co-operation with universities and research
institutions. An excellent opportunity
for this appeared recently as the Aalto
University and the Universities of Tampere and Eastern Finland were granted
an eight-year flagship research program
PREIN funded by the Academy of Finland. Companies considered such an

investment as a good use of taxpayer’s
money. Companies want to join and support the events organized by the PREIN
consortium and Photonics Finland. They
want to create focused bilateral academia-company research projects within the
program with the aim to develop existing and new products. Visibility of photonics could be enhanced together both
in political circles as well as towards
public by more efficient use of media.
Efforts to expose photonics, as an enabling technology that has a broad-range
of applications from health to communication, to school children and gymnasia
students in particular girls and women
were considered important. In general,
companies wish to make better use of
domestic know how both from the academic world and from the companies.
Future for the Finnish photonics industry
looks good!

Säynätsalo 14th May 2020

JOUKO KORPPI-TOMMOLA
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Photonics
West 2020
Suomen osasto
kasvoi isoksi

Teksti ja kuvat:
Tuukka Pakarinen, Photonics Finland

Globaalisti merkittävin fotoniikka-tapahtuma SPIE Photonics West keräsi jälleen
teknologia-alan tärkeimmät toimijat aurinkoiseen San Franciscoon. Tänä vuonna suomalaisia yrityksiä oli messujen
näytteilleasettajina 21 kpl, joista peräti
16 esillä Photonics Finland yhteisosastolla. Messuille tullaan esittelemään uusia tuotteita, etsimään uusia asiakkaita,
hankkimaan laadukkaita liidejä mutta
myös tapaamaan jo olemassa olevia
kumppaneita. Kuten yritykset sen itse toteavat ”tämä on paikka missä täytyy olla”.

ton näyttävyyteen sekä toimivuuteen ja
näiden osalta palautteiden keskiarvoksi
muodostui 3.56 / 4. Messuosaston kokoa
pitivät 89% vastanneista erittäin hyvänä
mutta osaston sijainti hallissa voisi olla
vielä parempi. Sijainti paranee vuosi vuodelta SPIEn pisteytysjärjestelmän mukaisesti ja myös messuosaston kasvaessa.

Suomen osasto on vuosien varrella kasvanut tasaiseen tahtiin ja tälle vuodelle
tilaa laajennettiin jälleen. Photonics Finland paviljonki on kasvanut nyt isoksi.
Tilaa riittää niin näytteilleasettajille kuin
tapaamisten järjestämiseen. Myös osaston kattoripustus on venynyt vaikuttaviin
mittoihin, joten jatkossakaan ei ole epäselvää mistä päin hallia suomalaisia yrityksiä kannattaisi etsiä.

Tänä vuonna messujen yhteydessä järjestettäviin Photonics Finlandin tapahtumiin panostettiin aiempaa enemmän
ja mm. Get Together -tilaisuus pidettiin
Photonics Westiin osallistuvien suomalaisten kesken ennen messujen alkua.
Tämä perinne tullaan pitämään jatkossakin ja Get Together tilaisuuksiin ovat aina
kaikki Photonics Finland jäsenet tervetulleita. Lisäksi messujen aikana Suomen
osastolla järjestettiin kaikille jäsenille
avoin tilaisuus, jossa Business Finlandin
Veli-Pekka Ihanus kertoi kansainvälisille
markkinoille suuntaavien fotoniikka-yritysten rahoitusmahdollisuuksista.

Saatujen palautteiden pohjalta osaston
yritykset ovat tyytyväisiä messuosas-

Suomen osastosta on muodostunut eri
organisaatioiden ja yritysten tapaamis-
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paikka ja kaupanteon keskellä vallitsee
iloinen puheensorina sekä erinomainen
yhteishenki kaikkien toimijoiden kesken.
Tällä kertaa messuilla arvokkaan lisän
osastolle toivat co-sponsorit Vexlum,
Inkron, Modulight, Reflekron, Business
Joensuu ja UEF - Institute of Photonics
tarjoten osaston virvokkeet sekä pienet
syötävät messujen aikana.
Nyt ensimmäistä kertaa Suomen osastolle oli mahdollista osallistua kahden
yrityksen kesken jaetulle ständille. Tavoitteena oli tukea nuorten startupyritysten ja yrityksiksi muotoutuvien
projektien esillepääsyä alan tärkeimmille messuille. Photonics Finland osasto
tarjoaa uskottavan ponnahduslaudan
ja esillepanon sekä fotoniikka-yhteisön

Photonics West 2020
Suomen osastolla
olivat mukana
Photonics Finland
jäsenyritykset:

tuen menestymiselle. Tämän kokeilun
myötä yritysten kokemukset olivat positiivisia ja tätä mahdollisuutta tullaan
hyödyntämään myös tulevilla Photonics
West -messuilla.
Yhteisosaston näkyvyyttä ja voimaa lisäävät myös yhteisesti toteutettu viestintä, joka tavoitti kattavasti alan toimijoita. Tänä vuonna Photonics Finland
osastoa ja yrityksiä markkinoiva sosiaalisen median viestintä saavutti kuukauden aikana yhteensä 30 000 henkilöä
(Twitter, LinkedIn ja Facebook). Tähän
vielä kun huomioidaan jokaisen osaston
yrityksen ja toimijan toteuttama viestintä, niin luvut olivat varmasti moninkertaiset.

Brighterwave, Inkron, Emberion, Senop, Ampliconyx,
Spectral Engines, Oplatek, VTT, VTT Memsfab, Ladimo,
Gasera, Dispelix, Prein, Nomicam, Elfys ja A-Photonics.
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Fotoniikan osaajia
tulevaisuutta varten
– lähde mukaan kampanjaan!

Fotoniikka on voimakkaasti kasvava tieteen ja teknologian ala, joka tarvitsee
osaavaa työvoimaa täyttämään laajentumisen myötä avautuvat mahdollisuudet teollisuudessa ja huippututkimuksessa. Nuoria on jo varhaisessa
vaiheessa kannustettava opiskelemaan
matemaattisluonnontieteellisiä aloja,
ja fotoniikan maailmaan kouluissa innostaa Photonics Explorer Kit.
Photonics Explorer Kit (lyhynnettynä
PEK) on fotoniikan eli valo-opin kokeellinen opetuspaketti, joka sisältää yli
110 laadukasta työvälinettä: muun muassa linssejä, LED- ja lasermoduuleja,
hiloja sekä polarisaattoreita.
Suomenkielisten tuntisuunnitelmien ja
työohjeiden avulla opiskellaan muun
muassa valosignaaleihin ja tiedonsiirtoon, optiikkaan ja väreihin sekä
diffraktioon ja interferenssiin liittyviä
ilmiöitä ryhmissä tehtävien kokeiden,
kilpailujen ja pohdinnan myötä.
PEK:n kokeellinen ja käytännönläheinen työskentely sopii yläkouluun, lukioon ja ammatilliseen koulutukseen.
Brysseliläisen voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen (EYESTvzw) kehittämä

paketti on hinnaltaan vain 150€ (0%
VAT).
PEK on erittäin suosittu maailmanlaajuisesti, ja yli 3500 jaettua pakettia ovat
mahdollistaneet satojen tuhansien
koululaisen tutustumisen fotoniikkaan.
Suomeen on saatu noin 80 pakettia, ja
yksi paketti tavoittaa jopa useita satoja koululaisia. Yhä useamman koulun
mukaansaamiseksi fotoniikan kansallinen lippulaiva PREIN ja Photonics Finland ovat aloittaneet sponsorointikampanjan, jossa haetaan alan yrityksiä ja
yksityishenkilöitä sponsoroimaan paketteja esimerkiksi paikallisille kouluille
tai entisiin opinahjoihin.
Kampanjan myötä jokaista yrityksen tai
yksityishenkilön sponsoroimaa pakettia vastaan PREIN ja Photonics Finland
lahjoittavat yhdet paketit. Sponsoroija
saa halutessaan itse valita kohteensa,
sekä saada esitteensä ja logonsa lahjoittamaansa pakettiin. Itä-Suomen yliopisto tilaa ja toimittaa paketit sponsorin toivomaan kohteeseen ja laskuttaa
sponsoria jälkikäteen.

JUUSO UUSIMÄKI

Lisää tietoa Photonics Explorer Kitistä ja sponsorointikampanjasta:
Juuso Uusimäki
M.Sc., Photonics | PREIN Impact Specialist
Institute of Photonics | University of Eastern Finland
+358 50 475 5835 | juuso.uusimaki@uef.fi

Lähde mukaan kampanjaan ja innosta nuoria
matemaattisluonnontieteellisille aloille ja fotoniikan pariin
täyttämällä lomake linkistä tai skannaamalla QR-koodi:
www3.uef.fi/en/web/photonics/photonics-explorer-kit

Bühler Leybold Optics with new high-end
coating technology for sensor production.
In our everyday lives, sensors are playing a more and more important role – whether it be
in smartphones, in the future car or for the evolving digitalization. Sensor technology is
rapidly developing and changing. The challenges in the industry are clear: higher precision
of coatings on larger substrates at lower costs. Bühler Leybold Optics, a specialist in the development of vacuum thin-film coating machines, successfully developed a new high-end
technology for the production of sensors in the Highly Integrated Optical Sensors (HIOS)
project.
Over the past 3 years, Bühler Leybold Optics further developed its HELIOS technology. The
existing HELIOS 800 system was upgraded to the HELIOS 800 Generation II. This new generation enables coatings with almost zero particle contamination in the coating results for
200mm wafers. On top, the company has developed its new HELIOS 1200 system which allows significantly higher throughput and coatings of larger substrates up to 300mm wafers.
The new developments enable Bühler Leybold Optics to respond to changing market needs
and to strengthen its position as innovator in the vacuum thin-film technology.
The developments were executed in a HIOS consortium as part of the EU-funded Horizon-2020 Grant Agreement nr. 720531. As the project achieved excellent results in terms of
quality of the interference filters, the technology is now being implemented in new spectral
color sensors for applications with UV, visible and infrared wavelengths. Bühler Leybold Optics would like to thank all partners for the good collaboration. Highlighting ams, a leading
Austrian high-tech company for optical sensor solutions, for coordinating the project.
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linkedin
Get to know our new LEYBOLD OPTICS HELIOS systems for sensor coatings, which were
developed in the EU-funded HIOS project. Coordinator ams, a leading Austrian high-tech
company for sensor solutions, led the project to an excellent result in terms of quality for
interference filters for ambient light sensors. The HELIOS 800, which has been upgraded to
Generation II, enables a nearly particle-free coating of 200mm wafers. In addition, there is a
new development of the HELIOS 1200 system, which enables a significantly higher throughput and the coating of larger substrates up to 300mm wafers.

HIOS project website:

Bühler Leybold Optics HELIOS series:

fti-hios.eu

buhlergroup.com/content/buhlergroup/global/en/products/
leybold_optics_heliosseriesprecisionopticsvacuumcoater.html
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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.

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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Pyrocam IV Beam Profiling Camera
Gen 4 High-Resolution
Broadband Pyroelectric Array Camera
with BeamGage

Kymera 328i
Imaging Spectrograph
Intelligent and multi-modal spectroscopy platform
for Physical and Life science

Spectral Infrared Thermography
Spectral thermography provides material specific
precision measurements
• Concentrate measurements on highly
emissive or transmissive spectral ranges
• Thermal imaging of gases and flames
as well as on glass and through glass
with spectral filters
• Filters close to the detector of the
infrared camera avoid warm aperture
effects

Cheos Oy
Sinimäentie 8 B
02630 Espoo

sales@cheos.fi
www.cheos.fi
tel 0201986464

