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tarkoitus järjestää tuttuun tapaan touko-
kuussa 2020, josta se kuitenkin joudut-
tiin siirtämään ensin loppuvuodelle 2020 
ja sitten keväälle 2021. Sitkeä pandemia 
pakotti jatkamaan siirtoja elokuulle 2021 
ja nyt sitten viimein joulukuulle 2021. 
Viides kerta toden sanoo! Nyt tosiaan 
näyttää hienolta tapahtuman kannalta. 
Suomen koronarokotekattavuus on noin 
80 % rokotusohjelman piirissä olevista ja 
suurempienkaan tapahtumien järjestä-
mistä ei enää rajoiteta. OPD2021 tulee-
kin tarjoamaan hienon mahdollisuuden 
tavata alan toimijoita pitkästä aikaa kas-
votusten, ja tapahtumaan odotetaan rei-
lusti osallistujia. Yritysten näyttelyosasto 
alkaa olemaan täynnä ja molemmat oh-
jelmat (akateeminen ja teollinen) näyt-
tävät hyvin monipuolisilta ja tasokkailta, 
kuten olemme jo tottuneet olettamaan-
kin.

Samoin kansainväliset konferenssi- ja 
messutapahtumat ovat heräämässä 
henkiin. Photonics West järjestetään 
tammikuun lopulla San Franciscossa 
ja Laser World of Photonics huhtikuus-
sa 2022 Münchenissä. On hienoa, että 
näihin molempiin näyttelyihin on saatu 
koottua yritysryhmä mukaan yhteiseen 
Photonics Finlandin koordinoimaan 
näyttelyosastoon. 

Arvoisat Suomen fotoniikan seuran jä-
senet,

Kiitos elokuun vuosikokoukseen osallis-
tuneille ja valinnastani hallituksemme 
puheenjohtajaksi! Fotoniikan seuralla 
menee lujaa pandemian haittavaiku-
tuksista huolimatta. Seuran jäsenrekis-
terissä tuli juuri täyteen 100 yritys- ja 
yhteisöjäsentä, joita ovat yritykset ja 
tutkimuslaitokset. Se on hurja määrä 
Suomen kokoisessa valtiossa millä ta-
hansa mittarilla mitattuna. Lisäksi seu-
ralla on reilusti yli 200 henkilöjäsentä, 
eli palveltavaa jäsenkuntaa on paljon. 
Erityisesti viimeaikainen yritysjäsenten 
lukumäärän nopea kasvu on tuonut tar-
peen kehittää seuran tarjoamia palvelu-
ja vastaamaan jäsenkunnan uudenlaisia 
odotuksia. Yhdistyksen päätarkoitus ei 
kuitenkaan ole muuttunut mihinkään, eli 
edelleen toimenkuvamme on alan ver-
kostoitumisen edistäminen tukien foto-
niikan tutkimusta, opetusta, harrastusta 
ja teollista soveltamista.

Seuran päätapahtuma on ollut vuosittain 
järjestettävä Optiikan ja Fotoniikan päi-
vät, eli kansainvälisemmin Optics & Pho-
tonics Days (OPD). Pandemia onnistui 
kukistamaan tapahtuman järjestämisen 
viime vuonna. Alun perin tapahtuma oli 

Puheenjohtajan 
palsta
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Photonics and laser technology, microscopy and imaging solutions.
Measuring devices, machine vision and laboratory instruments. 
New technology, training, service and support for industry and research institutes. 

Fastcam Nova series
brings together unique CMOS image sensor 
technologies and extensive high-speed 

MiniPIX 

kim.tornqvist@cheos.fi tel 0400 610344 

Ultra-compact laser power meter for 
measuring high power industrial lasers in 
confined spaces. 

Laser Diagnostics
Imaging the Unseen

Nova R-series 4 MP, 10GigE

digital imaging expertise 
to provide a camera 
with the flexibility 
to be used in a 
wide variety of 
applications. 

Laser safety products

• Precise  
   nanopositioning  
   devices

• Acousto-optics     
• Electro-optics
• Fiber optics          
• Precision optics

Microspectroscopy

Kymera 328i

Marana
High Speed Back-illuminated sCMOS 
for Physical Sciences 

iStar sCMOS

The ultrasensitive ‘Marana 4.2B-6’ back-illuminated 
model. Featuring 95% quantum efficiency, 
up to 74 fps and market-leading vacuum cooling 
down to -45°C.

Ultrafast Platform for Nanosecond
Time-resolved Imaging and Spectroscopy

Ariel

Full HD Thermography Camera

ImageIR® 10300

5.5 megapixel sCMOS
50 fps full frame
High dynamic range at full speed

sales@cheos.fi
www.cheos.fi

Portable Small USB camera.
The energy sensitivity built into this 
small device brings a new dimension to 
the radiographic imaging. 

BeamSquared®
New Ophir® BeamSquared M2 laser beam propagation system 
supports long Rayleigh length lasers in material processing 
and micromachining applications.

Cooled FPA photon detector 
with (1,920 × 1,536) IR pixels
Full-frame rate up to 100 Hz
10 GigE interface
Snapshot detector, 
internal trigger interface

Seuran toiminta on jatkunut aktiivisena 
erilaisten fotoniikka-aiheisten tapahtu-
mien järjestämisessä. Näistä löytyy nyt 
hyvin infoa uudistuneilta nettisivuiltam-
me. Kannattaa käydä selaamassa läpi! 
Uudistusten kourissa ovat olleet myös 
seuran jäsenrekisteri ja talouden pito. 
Jäsenmäärän kasvun ja EU-projekteihin 
osallistumisen myötä seura siirtyi käyttä-
mään tilitoimistopalvelua ja samalla säh-
köiset järjestelmämme ottivat digiloikan 
pois hyvin palvelleesta Excel-maailmas-
ta. Jäsenrekisteri on nyt siis tilitoimiston 
järjestelmissä, samoin kuin koko talou-
denpito. Tämä mahdollistaa EU-hankkei-
den talouden pyörittämisen kohtuullisen 
pienellä vaivalla.

Photonics Finland on nyt mukana viides-
sä rahoitetussa hankkeessa, joista pari 
vielä odottelee käynnistymistään. Hank-
keisiin osallistuminen on valittu niin, että 
se samalla tukee seuran muuta toimin-
taa ja tavoitteita, eli kaikkiin mahdollisiin 
hankehakuihin emme ole lähteneet mu-
kaan. Rahoitetut hankkeet mahdollista-
vat lisää resursseja seuran toimistolle ja 
tuovat meitä yhteen Euroopan muiden 
fotoniikkaklustereiden kanssa. Tämä 
avaa jäsenistöllemme hienon mahdolli-
suuden osallistua laajempaan tiedonja-
ko-, koulutus-, ja yhteistyöverkostoon.

Seuran syyskokous järjestetään 
OPD2021:n yhteydessä 1.12.2021. Sin-
ne kannattaa tulla tutustumaan halli-

tuksen luonnostelemaan ensi vuoden 
toimintasuunnitelmaan ja esittämään 
siihen rakentavia kehitysehdotuksia. 
Suunnitelmissa on ollut ainakin uuteen 
jäsenistöön tutustuminen ja paikallis-
ten tilaisuuksien järjestäminen vuoden 
mittaan. EU-hankkeiden konkretisoimi-
nen jäsenistölle on myös tärkeää ja toki 
vanhoja hyväksi todettuja toimia tullaan 
jatkamaan. Näin seuran akateemiselta 
puolelta tulevana puheenjohtajana halu-
an myös pitää henkilöjäsenten palvelu-
jen kehittämistä esillä.

Nähdään Turussa OPD2021:n merkeis-
sä!

Juha Toivonen 
Puheenjohtaja, 
Suomen fotoniikan seura ry

“Photonics Finland on nyt mukana 
viidessä rahoitetussa hankkeessa, joista 

pari vielä odottelee käynnistymistään. 
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ulottuu biomolekyyleistä, kemialliseen 
dynamiikkaan, grafeeniin, plasmoniik-
kaan, kvattihybridisysteemeihin ja va-
lon ja aineen välisten vuorovaikutus-
ten simulointiin. Laserlab_NSC on EU:n 
laserlaboratoriokonsortion Laserlab-
Europe liitännäisjäsen. Sen lisäksi, että 
laboratoriossa on mittava perinteisen 
optisen spektroskopian laitteistokanta 
ja laserlaitteistot kondensoidun aineen 
dynamiikan tutkimukseen sekunneista 
femtosekunteihin, kuluvana vuonna la-
boratorioon hankittiin nanokokoisten 
hiukkasten kuvantamiseen ja spektros-
kopiaan soveltuva ja tarkoitukseensa 
modifioituva lähikenttämikroskooppi. 
Voisin kuvitella, että erityisesti Seuram-
me yritysjäsenillä on mielenkiintoa ei 
vain laitteistojen vaan myös konsortion 
asiantuntemuksen hyödyntämiseen.

Kolmannessa, hieman yllättävässä ta-
rinassa saamme käsityksen siitä, miten 

FOTONI:n 2/2021 sisällyksen liipaisijana 
oli äskeinen Helsingin Sanomien tiede-
palstalta lukemani artikkeli, jossa Seu-
ramme entinen puheenjohtaja Seppo 
Honkanen selvitti tiedetoimittajalle ja 
lukijoille, miten optisia kuituja voidaan 
käyttää mekaanisten värähtelyjen seu-
rantaan siis esimerkiksi seismologiassa 
tai jopa katuvilinän mittaamisessa. Kos-
ka laajalevikkisessä lehdessä ei voida 
pureutua fotoniikan syviin syövereihin, 
pyysin Seppoa kirjoittamaan asiaan liit-
tyvästä ilmiömaailmasta ja mittaustek-
niikasta vähän pidemmälle perusteisiin 
menevän jutun FOTONI:iin. Hieno juttu-
han siitä syntyi.

Toinen teema-aihe lähti käyntiin Jyväs-
kylästä, jossa optiseen ja laserspektros-
kopiaan liittyvä monitieteinen tutkimus 
on Nanotiedekeskuksessa järjestäyty-
nyt uudella tavalla ja kutsuu nyt itseään 
nimellä Laserlab_NSC. Monitieteisyys 

Värähtelyjä, 
nanospektroskopiaa, 
aurinkokennotaidetta 
ja koulutusta

perustutkimuksen etenemisestä syntyy 
taidetta. Tällaista voi syntyä vain, kun tai-
teen opiskelijat ja väriaurinkokennojen 
kehittäjät tapaavat Aaltoyliopistossa. Sa-
tojen pienten tutkimuskennojen joukot 
mahdollistavat ei vain visuaalista mutta 
parhaassa tapauksessa funktionaalista 
taidetta. Tästä Janne Halmeen mielen-
kiintoinen kirjoitelma taidekuvineen.

Viimeisessä tarinassa keskitytään tär-
keään tehtävään, fotoniikan tunnetuksi 
tekemiseen kouluissa. Sensmet Oy on 
ottanut Seuramme haasteesta otteen, 
hankkia fotoniikan mainio opetuspaketti 
’Photonics Explorer Kit’ ja viedä se Tam-
pereella Tesoman kouluun ei vähem-
mällä kuin toimitusjohtajan Toni Lauri-
na johdolla. Upea liike. Perusfotoniikan 
opetuspaketin lisäksi oppilaille siirtyi 
tieto, siitä miten vedestä voidaan havaita 
siinä epäpuhtautena esiintyvät metallit 
ja kiintoaineet ja valvoa siten luonnonti-
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laisen ympäristömme vesien tilaa. Tarve 
on globaali. Samalla oppilaat saivat kos-
ketuksen siihen mitä tarvitaan tarkoituk-
seen suunnitellun state-of-the-art lait-
teen kehittämiseksi ja markkinoimiseksi 
maailmanlaajuisesti. 

Seura on myös saavuttanut uuden merk-
kipylvään toiminnassaan hyväksyessään 
KxS Technologies sadanneksi yritys/yh-
teisöjäseneksi. Siitä myös oma juttunsa.

Mielenkiintoisia lukuhetkiä

4.11.2021 Ylistön kampuksella
JOUKO KORPPI-TOMMOLA

“Samalla oppilaat saivat kosketuksen siihen 
mitä tarvitaan tarkoitukseen suunnitellun 
state-of-the-art laitteen kehittämiseksi ja 

markkinoimiseksi maailmanlaajuisesti. 
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optic network installed for optical com-
munications. When fiber optic cables 
are installed, they typically contain seve-
ral “dark fibers”, which will be “lit” when 
more data transmission is required. Be-
fore being used for data transmission 
these dark fibers can be used for other 
purposes, e.g., for predicting earth-
quakes by measuring seismic waves. In-
terestingly, it is also possible to use the 
fibers carrying data, if the wavelength 
used for sensing does not interfere with 
the telecommunication wavelengths 
used (typically within 1530 – 1565 nm). 
How does this DAS with optical fibers 
works? The DAS system is essentially an 
advanced Optical Time Domain Reflec-
tometer (OTDR) system. OTDR has been 
used for more than 40 years, to charac-
terize, troubleshoot and maintain optical 
fiber networks [4, 5]. 

The figure below illustrates the operati-
on principle of an advanced DAS system 
used for detection of earthquakes [from 
Ref. 2]. A measurement unit sends a con-
tinuous train of short pulses in an opti-
cal fiber, which acts as a single sensing 
element. Although the propagation los-
ses in today’s fibers are very low, about 
0.15 dB/cm at 1550 nm wavelength (i.e., 

Background
In August I was enjoying a fabulous sum-
mer day at my summer cottage, with no 
intention to think the light propagation 
in optical fibers. However, my day was 
“saved” when I received a call from Ka-
levi Rantanen, a science writer for Hel-
singin Sanomat. Thanks Jyrki S. for giving 
my name – I truly mean it! Kalevi was in 
a process of writing an article on predic-
ting earthquakes, monitoring people in 
cities (scary) etc., by using standard op-
tical fibers. I became curious, read a few 
articles and we had another chat a few 
days later. The article appeared (in Fin-
nish) in Helsingin Sanomat on September 
8 [1]. As this is cool stuff, at least in my 
opinion, here is my attempt to explain 
it to the readers of Fotoni, with a little 
more insight on light propagation in op-
tical fibers.

Distributed acoustic sensing
Distributed Acoustic Sensing (DAS) can 
be used in various interesting applica-
tions, but here I focus only on using DAS 
for predicting earthquakes [2, 3]. This 
can be done by using an existing fiber 
optic cable (even undersea) or by a fiber 

Distributed Acoustic Sensing –  
predicting earthquakes

only 5% of light is lost in one kilometer), 
it is possible to detect the tiny amount 
of backscattered light from the pulses 
(Rayleigh scattering). This detection is 
done in a radar style, against time, which 
gives the spatial location of the detected 
signal. The length of the sensing fiber 
can be a few tens of kilometers, and the 
spatial resolution of this “time of flight” 
measurement depends on the pulse 
length. Remembering that light travels 
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about one foot in a nanosecond, or 20 
cm in a glass fiber with a refractive in-
dex of about 1.5, the spatial resolution 
is about 1 meter with a laser system 
producing 10 nm long pulses. In other 
words, each 1 m long fiber section ser-
vers as a sensing element. For achieving 
this, a sampling rate exceeding 100 MHz 
is required, which is a piece of cake to-
day.
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In the presence of an underground eart-
hquakes the seismic waves will stretch 
and compress the fiber, which means 
that the optical path length will slight-
ly vary with time. This can be detected 
with the measurement unit as a phase 
change in the backscattered light. When 
the phase changes are measured and 
determined for all the preceding 1 m 
sections of the fiber, the phase change 
can also be measured for the ultra-small 
amount of light backscattered from the 
end of the sensing fiber. This is not the 
physical end of the fiber, but after this 
length the backscattered signal is below 
the detection limit. Another thing to note 
is that laser pulses cannot overlap in 
the fiber, i.e., there should be only one 
pulse at a time propagating in the fiber. 
For example, when laser pulses are sent 
with a repetition rate of 10 kHz, the ma-
ximum sensing fiber length can be 10 
km (or 100 km for a repetition rate of 
1 kHz). In any case, this technique re-
sults in a highly accurate mapping of the 
stress variation along the fiber – in spa-
ce and time. Since the frequency range 
of seismic waves is only about 1 to 100 
Hz, the method results in an accurate 
mapping of seismic waves as well. Furt-
hermore, borrowing more ideas from te-
lecommunications, several wavelengths 

References: 

[1]    K. Rantanen, Kohta katu kuuntelee jalkojasi – valokuitujen verkosto voi jo tarkkailla ympäristöä ja  
 ennustaa maanjäristyksiä - Tiede | HS.fi, Helsingin Sanomat, Sept. 8, 2021.

[2]    E. Cartlidge, Optics & Photonics News - DAS: A Seismic Shift in Sensing (optica-opn.org), June 1, 2021.

[3]    T. Parker, S. Shatalin, and M. Farhadiroushan, “Distributed acoustic sensing –  
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can be interleaved, which increases the 
possible sampling rate of acoustic wa-
ves (this may be important in other app-
lications). In addition, if a fiber network 
is used, this method can be used for an 
accurate aerial mapping of seismic ac-
tivity, which is cool in my opinion. It is 
also worth mentioning the phase modu-
lation techniques, which may not be wi-
dely known by the readers of Fotoni. In 
today’s fiber systems the data is coded 
increasingly in the phase of optical pul-
ses (multiple phase levels), not just ha-
ving the pulses “on” or “off”, which is the 
traditional on-off keying (OOK) method. 
In the simplest phase modulation sche-
me for telecommunications, the phase 
of a pulse is compared to the phase of 
the preceding pulse (Differential Phase 
Shift Keying – DPSK). This is easily achie-
ved by introducing a one-bit delay at the 
detector side. Here, however, this appro-
ach does not work. The measurement 
unit could use a reference fiber in a well-
controlled environment and the phase 
changes would be measured by a fiber-
based Michelson interferometer. Alter-
natively, a coherent OTDR approach, as 
in Ref. 5, could be used. However, in the 
so called iDAS equipment, commerciali-
zed by Silixa Ltd., a rather complicated 
interferometer concept is utilized [6].  

Seppo Honkanen 

Institute of Photonics,  
University of Eastern Finland

Conclusion
The development of a fiber optic seis-
mometer network is a great example 
of how a technology developed for one 
purpose can be utilized in another app-
lication. These seismometers would not 
exist without the recent developments 
in the field of fiber optic communica-
tions. Here I focused on detecting eart-
hquakes, but the DAS technology has 
potential in a broad range of acoustic 
sensing and imaging applications. The-
se include smart cities, monitoring long 
cables and pipelines, monitoring oil and 
gas wells, imaging within large vessels 
and various security applications [6]. 

“The development of a fiber optic seismometer network is a great example 
of how a technology developed for one purpose can be utilized in another 
application. 
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lasertutkimuksen monitieteinen ympäristö 
Jyväskylässä uudistuu ja kehittyy

Kuva 1. Laserlab-NSC:n organisaatio ja menetelmäpaletti. 
Nimet ovat ryhmänjohtajia tai menetelmien vastuuhenkilöitä.

Vuonna 2017 Jyväskylän yliopiston nan-
otiedekeskuksessa kemian, biologian ja 
fysiikan lasertutkimuksen toimijat ko-
koontuivat yhteen ja päättivät perustaa 
yhteisen tutkimusympäristön, jolle an-
nettiin nimeksi Laserlab-NSC. Ideana oli 
koota eri toimijoiden voimat yhteen ja 
mahdollistaa monipuolinen ja joustava 
sekä teknisesti hyvin tuettu tutkimustoi-
minta korkeatasoisessa ympäristössä. 
Lisäksi päätettiin myös integroitua vah-
vasti Euroopan laseryhteisöön. Tuolloin 
tavoitteina olivat myös yhteinen hankin-
tojen suunnittelu, koulutuksen ja konfe-
renssien järjestäminen sekä kansallisen 
yhteistyön edistäminen. Näitä tavoitteita 
on sittemmin toteutettu hyvällä menes-
tyksellä mm. muodostamalla Helsin-
gin yliopiston ja LUT-yliopiston kanssa 
qCSI-infrastruktuurihanke ja konsortio, 
joka menestyi Suomen akatemian FIRI-
haussa, järjestämällä kursseja Jyväsky-

län kansainvälisessä kesäkoulussa sekä 
saavuttamalla jäsenyys Laserlab Europe 
AISBL-konsortiossa.

Laserspektroskopian tutkimuksella on 
Jyväskylässä pitkä perinne. Jouko Korppi-
Tommola, joka on Laserlab-NSC:n kun-
niajäsen, oli 80-luvulla Kanadan NRC:n 
(National Reseacrh Council) laboratori-
ossa oppimassa pikosekuntispektrosko-
piaa ja toi menetelmän Suomeen. Ensim-
mäiset pikosekuntien aikaerotuskyvyn 
kokeet näkivät päivänvalon Jyväskylässä 
vuonna 1984 Korppi-Tommolan perusta-
massa laboratoriossa. Siitä lähtien laser-
laboratoriota on systemaattisesti kehi-
tetty ja laajennettu. Viimeisen vuoden ai-
kana laboratorioon on investoitu n. 1M€ 
ja teknistä tukea ollaan parantamassa 
juuri päättyneen tutkimusinsinöörihaun 
kautta. Nykyinen organisaatio ja mene-
telmäpaletti on kuvattu kuvassa 1.
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Kuva 2. Eero Hulkko (edessä) ja 
Pasi Myllyperkiö työskentelemässä 
lähikenttämikroskoopilla.

Laitekannan ytimen muodostavat kolme 
femtosekuntilaseria, joiden pohjalle on 
rakennettu aikaerotteisia spektrosko-
pia- ja kuvantamismenetelmiä: pump-
paa- ja koesta (keski-IR, lähi-IR, VIS ja 
UV), koherentti aikaerotteinen Raman-
spektroskopia ja neliaaltosekoitus, fluo-
resenssin ylöskonversio, neliaaltosekoi-
tuskuvantaminen sekä epälineaarinen 
2D-materiaalien lasermuokkaus. Tänä 
vuonna hankittiin uusi femtosekunti-
pumppulaseri (Coherent Astrella). Lisäk-
si menetelmäpaletista löytyvät tavalliset 
steady-state spektroskopiamenetelmät 
ja edistyneempiä tekniikoita, kuten op-
tomekaaniset mittausmenetelmät, yksit-
täisfotonilaskenta ja valon lähikenttäkyt-
kentämenetelmät. Ramanspektroskopia 
on erityisen vahvasti edustettuna labo-
ratoriossa ja useampia laitteita onkin ra-
kennettu itse, jonka lisäksi laboratorios-
ta löytyy kaupallinen Ramanmikroskoop-
pi ja aikaerotteinen Ramanspektrometri. 
Kaasujen analytiikkaan on kehitetty Ra-
manspektroskopiaan perustuva mittalai-
te, jota pyritään kaupallistamaan. Kaksi 
laitetta on jo toimitettu Ruotsiin ja Sak-
saan yhteistyösopimuksella. 

Viimeisin avaus on Suomen akatemi-
an FIRI-rahoituksen avulla hankittu lä-
hikenttämikroskooppi, jonka myötä 
laboratoriossa panostetaan vahvasti 
nanospektroskopiaan (Kuva 2). laite 
on lähtökohtaisesti konfiguroitu keski-
infrapunaspektroskopiaan ja kuvanta-
miseen mutta Neaspecin modulaarinen 
ratkaisu mahdollistaa omien laserien 
kytkemisen laitteeseen, joten tavoittee-
na on integroida laboratorion eri teknii-

koita nanospektroskopiaan. Menetelmä 
tarjoaa 10 nm avaruudellisen resoluuti-
on, joka mahdollistaa mm. yksittäisten 
proteiinikompleksien spektroskopian ja 
kuvantamisen. Parhaillaan rekrytoitava 
tutkimusinsinööri tulee varmistamaan 
menetelmän tuen ja kehittämisen ja mit-
tauspalveluita on mahdollista tarjota ul-
kopuolisille tahoille lähiaikoina.

Laboratorion tutkimusprofiili on moni-
muotoinen. Seuraavaksi esitellään lyhy-
esti tutkimusryhmien toimintaa.

Professori Janne Ihalaisen tutkimus-
ryhmä tutkii valoaktivoituvia proteiineja. 
Tutkimuksen keskipisteenä on ymmär-
tää proteiinien sisäiset vuorovaikutukset 
ja niiden dynamiikka molekyylien aikas-
kaalassa (femtosekunneista-sekuntei-
hin). Ryhmä yhdistää biokemiallista tie-
totaitoaan aikaerotteisen laserspektros-
kopian ja röntgenkristallografian teknii-
koihin. Useat viimeaikaiset tutkimukset 
on tehty vapaaelekronilasereilla, joilla 
pystytään mittaamaan atomien liikettä 
femtosekuntien tarkkuudella.    

Yliopistonlehtori Tatu Kumpulaisen 
johtama Molekulaarinen valokemia ja fo-
tofysiikka -tutkimusryhmä keskittyy va-
lon aikaansaamien reaktioiden tutkimi-
seen aikaerotteisen laserspektroskopian 
avulla. Tyypillisiä valokemiallisia reakti-
oita ovat esimerkiksi elektronin- ja pro-
toninsiirtoreaktiot. Tutkimuksen avulla 
ryhmä pyrkii ymmärtämään paremmin 
esimerkiksi fotosynteesissä, aurinko-
kennoissa ja bakteerien energiantuotan-
nossa tapahtuvia prosesseja. Ryhmän 
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tämänhetkinen painopiste on protonin-
siirtoreaktioiden tutkiminen biologisil-
la solukalvoilla ja liuotinympäristössä. 
Ryhmä on juuri saanut rakennettua laa-
jakaistaisen fluoresenssin ylöskonversio-
laitteiston, jolla pystytään mittaamaan 
laajalla spektrialueella fluoresenssia n. 
100 fs aikaerotuskyvyllä (kuva 3).

Professori Gerrit Groenhofin ryhmä 
kehittää ja käyttää uusia moniskaalaisia 
molekyylidynamiikan menetelmiä simu-
loidakseen valon ja aineen vuorovaiku-
tusta kondensoituneessa aineessa, mu-
kaan lukien biomolekyylit. Yhteistyössä 

Laserlab-NSC:n toimijoiden ja ulkopuo-
listen kumppanien kanssa ryhmä hyö-
dyntää tutkimuksessaan aikaerotteisia 
spektroskopiatekniikoita, mukaan lukien 
vapaaelektronilasereilla tehtävä aika-
erotteinen Röngtenkristallografia.

Apulaisprofessori (ERC- starting grant) 
Juha Muhonen kehittää uusia kvant-
tialustoja yhdistelemällä piifotoniikkaa 
ja spin-kubitteja. Erityisesti ryhmä kes-
kittyy optomekaanisiin alustoihin jotka 
mahdollistavat mekaanisen liikkeen mit-
taamisen ja ohjaamisen kvanttitasolla. 
Yhdistelemällä näitä alustoja spin-ku-

bitteihin, on mahdollista luoda ns. kvant-
tihybridi-systeemejä joissa kvantti-infor-
maatio siirtyy spin-tiloista ensin mekaa-
nisiksi värähtelyiksi ja lopulta fotoneiksi 
optomekaanisen kytkennän kautta. Mo-
tivaatio tutkimukseen tulee sekä uusien 
kvanttisensorien ja kvanttitietokoneen 
komponenttien kehittämisestä, että ute-
liaisuudesta siitä kuinka isoja ja kohe-
rentteja kvanttitiloja voidaan saavuttaa.

Apulaisprofessori Jussi Topparin joh-
tama Molekyylielektroniikan ja -plasmonii-
kan ryhmä tutkii molekyyliskaalan elekt-
ronisia sekä optisia ilmiöitä. Nykyään 

Kuva 4. Molekyylien optisten viritystilojen kytkeytyessä vahvasti voimakkaaseen valon 
moodiin, esimerkiksi optisessa kaviteetissa, syntyy materian ja valon välisiä hybriditiloja 
eli niin sanottuja polaritoneja, joiden väliin jää Rabi- jakautumiseksi kutsuttu energiaero. 
Nämä polaritonitilat voivat muuttaa molekyylin energiarakennetta ja siten sen kemiallis-
ta käyttäytymistä. Lisäksi syntyy ns. pimeitä tiloja, joissa molekyylin viritys on jakautunut 
kaikkien molekyylien kesken.

tutkimus on keskittynyt nimenomaan 
optisiin ominaisuuksiin, ja erityisesti eri-
laisten metallisten ja siten plasmonisten 
nanorakenteiden valmistamiseen DNA-
molekyylien itsejärjestyvyyden avulla. 
Tavoitteena on saada aikaiseksi ohjel-
moituja plasmonisia metapintoja. Toi-
nen tärkeä tutkimuksen kohde on valon 
ja materian vahva vuorovaikutus. Mole-
kyylien vahvassa kytkeytymisessä kavi-
teettimoodeihin tai plasmoneihin syn-
tyy polaritonitiloja, jotka voivat muuttaa 
molekyylien kemiallista käyttäytymistä 
(kuva 4). Tämä mahdollistaisi aivan uu-
denlaisen katalysointimenetelmän.

Kuva 3. Tatu Kumpulainen uuni-
tuoreen FLUPS-laitteiston (fluore-

senssin ylöskonversio) ääressä.
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Kuva 5. Atomivoimamikroskooppikuva grafeeniin laserin avulla piirretystä 
kolmiulotteisesta kuviosta, jossa viivanleveys on n. kertaluokkaa pienempi 
kuin diffraktioraja.  

OPTICS •  FILTERS •  SPECTROMETERS •  LED •  LASERS •  POSITIONING
Serving OEM and R&D as a distributor of photonics components in the Nordics and Baltics 

in close partnership with high quality suppliers from Europe and USA

OPTONYX •  TILLQUIST PHOTONICS •  TILLQUIST GROUP AB

Finlandsgatan 16 • SE-164 74  Kista • Sweden

www.optonyx.com • www.tillquist.com • info@optonyx.com • info@tillquist.com

Professori Mika Petterssonin ryhmä 
tutkii nanosysteemejä ja tällä hetkellä 
erityisesti 2D-materiaaleja lasereiden 
avulla. Ryhmä on kehittänyt menetel-
miä, joiden avulla grafeenia pystytään 
muokkaamaan optisesti (kuva 5). Ryhmä 
on osoittanut kuinka grafeenia voidaan 
kuvioida ja sen kemiallisia, elektroni-
sia, mekaanisia ja optisia ominaisuuksia 
voidaan paikallisesti muuttaa hallitusti, 
mikä mahdollistaa elektronisten laittei-
den ja piirien kirjoittamisen suoraan va-
lon avulla. Parhaillaan ryhmä hyödyntää 
kehittämiään menetelmiä tavoitteenaan 
kehittää joustava grafeeniin perustuva 

Mika pettersson
Laserlab-NSC:n johtaja
Kemian laitoksen johtaja
Jyväskylän yliopisto

hermojen ja koneiden välinen elektroni-
nen rajapinta. 

Laserlab-NSC tarjoaa tutkimusympä-
ristöään uusille ryhmänjohtajille kuten 
esimerkiksi akatemiatutkijoille ja ERC-
tutkijoille.
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Blck Vlvt:  
 

a solar panel painted with 
the colors of a plant across 

art and science

20 fotoni 2/2021

The authors met in 2017 when Bartaku 
was organizing a course and invited 
Janne to speak about the solar cell tech-
nology that he had been working on al-
ready for long. However, what came first 
is Bartaku’s artistic research that started 
around 2007, called `The Undisclosed 
Poiesis of the Photovoltaic Effect’, where 
he started doing research into the rela-
tion of light, energy, and bodies. 

Talking about his work in the Midwest of 
Latvia whilst organizing a workshop, the 
local people who heard about his work 
pointed him to a plantation: ”If you’re in-
terested in dark natural colours, we have 
here an abandoned plantation of a berry 
that produces very dark juice that might 
be interesting for your work.” They took 
him to that plantation which turned out 
to be an Aronia m. plantation (in Finnish 
marja-aronia). He started to use the dark 
colourants of that fruit in experiments 
and public works as the main agency 
that converts light into electrical energy 
in all kinds of experimental devices.

At some point, walking at the planta-
tion, as he annually has been doing since 
2009, there was an epiphanic moment 
when he understood that he had to be 
the one that would connect the rela-
tion that the plant has with light, energy, 
and colour, to a painting of an iconic art 
master. Somehow, he understood that 
this human art master should be Wil-
liam Turner, and the painting became 
the `Snow Storm…’, chosen for its colour 
palette that matches well with the col-
ours of the Aronia plant.

With these beginnings, Blck Vlvt evolved 
through an artscience co-creation pro-
cess as a part of Bartaku’s Doctor of Arts 

This is a story about the solar panel Blck 
Vlvt that connects a plant to an iconic 
painter, and a physicist to an artist. It 
evolves in Aalto University since 2016 
involving artist Bartaku, physicist Janne 
Halme and researchers from various 
schools and labs of Aalto University.

Blck Vlvt is a hand-painted solar pan-
el based upon JMW Turner’s painting 
`Snow Storm—Steam-Boat off a Harbour’s 
Mouth making Signals in Shallow Water, 
and going by the Lead. The Author was in 
this Storm on the Night the Ariel left Har-
wich (Exh. 1842)´. 

In the centre is a plant, Baroa belaobara 
(Aronia m.).[1] The colorants in the solar 
panel painting originate from its leaves, 
fruits, and stems and are the main re-
source for the transforming of light into 
electrical energy. The artistic inspirations 
of the work lie at the Aronia m. planta-
tion in Aizpute, Latvia, whereas its scien-
tific and technical aspects originate from 
the research of dye-sensitized solar cells. 
A 15-minute documentary film directed 
by Nina Pulkkis tells the story [2]:

“Light in dialogue with the colourants. 
Transformation process into electrical 

energy that then goes to a light 
source, and LED, that then shines on the 
reproduction [of the original painting] 

with its aesthetic energy. That goes to the 
human brain that creates some energetic 

sparks between the synapticentities in the 
brain. Gives perhaps also some feelings, 

some emotional energy.
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dissertation and within the artscience 
group Aronia Art Morphing (Aamo). The 
work was supported by a grant from 
Aalto University’s Multidisciplinary Plat-
forms.

Janne:
I was excited about the opportunity to 
work with an artist and made a good 
connection with Bart. I first took the pro-
ject as an interesting way to challenge 
our skills in the dye-sensitized solar cell 
technology and assumed a very specific, 
engineering role in the team. Earlier, we 
had shown that it is possible to inkjet 
print the dyes into this solar cell in the 
form of an image, and so, in a rather 
straightforward way, we thought that 
inkjet-printing different dyes extracted 
from the Aronia plant would allow to ac-
curately reproduce the Turner painting 
as a functional solar panel. Pushing our 
solar cell printing skills further was also 
a way to me to justify the time and effort 
I would spend on this project – a way to 
define clear research questions and en-
gineering goals that my academic peers 
would understand, and to produce re-
sults for scientific publications. 

Gradually, however, things started to 
shift. I became more and more inter-
ested on the philosophical thinking that 
circled in our meetings – the richness 
of perspectives that arise when the sci-
entific and techno-economical thinking 
meets artistic and philosophical thinking. 
A curiosity rose to venture deeper into 
the dialogue between art and science, 
and to personally cross the discipline 
borders. This shift in thinking came con-
crete when we ran into technical difficul-
ties with the inkjet printing and realized 

how much work it would require solving 
them. I realized that I had been trapped 
in a technical mindset, an engineering 
bubble, that made no sense in the con-
text of this project: why should we even 
try to print the dyes when we could sim-
ply take a paint brush and paint them on 
the solar cells, like Turner did. We tried it 
and it worked perfectly. 

This moment marked for me a transi-
tion to a new freedom of thinking and 
doing. I had understood the power of 
simple solutions already for a while, but 
the freedom to evaporate the discipline 
boundaries at the personal level was a 
new, refreshing turn and has since been 
a great source of joy for me. Still, I feel 
the ghosts behind my back, haunting: 
What will you bring to science from this? 
How will you benefit engineering with 
this? I have no answer. But right there, 
in the flowing without knowing, in the 
odd fears of being misunderstood while 
not even understanding yourself, in the 
careful observing and following intuition, 
and the playful questioning, I see a new 
space and ways for artistic and scientific 
explorations and, possibly, discovery.

Bartaku:
We are often asked about the efficiency 
of these solar cells. For me, it was never 
about the efficiency of these colourants, 
or how long they live or are active or 
functional. I was much more interested 
in the poetic aspects of this fragile tech-
nology that relates to the speculative 
narratives about the eternal access to 
electrical energy. This fragility is a limita-
tion that invites us to go deeper into the 
connecting with the plant and its symbi-
otic endophytic organisms.

Making Blck Vlvt. Still footage from the documentary film directed 
by Nina Pulkkis, Fotoni Film & Communications (2020). [2]
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These colorants change when used and 
exposed to light. The context of eternal 
change, morphing, is interesting to me. 
Our solar cell painting will evolve over 
time in terms of electrical output and 
aesthetic output, while Turner’s work is 
still considered iconic 200 years after its 
was produced in 1842. All these tensions 
between aesthetic energy, electrical en-
ergy, the notion of art, and perception 
over time – to me it is an interesting field 
of tension that might create transforma-
tional energy in itself.

Blck Vlvt currently lives on through the 
Painting Energies Podcast [3] hosted 
by Bartaku and Halme. It is a series of 
conversations on light, colour, plants, 
microbes, and electrical energy, that 
explores their relations through a dia-
logue between science, technology, art, 
and philosophy. Blck Vlvt further evolves 
through the exhibition series Toward-
less – Plant-based Electrical and Art Energy, 
where the authors presented, in addi-
tion to Blck Vlvt, objects from their solar 

cell research archives as photographs 
and installations [4]. The exhibition was 
shown in the X-Festival 2021 at Hasselt 
University, Belgium, where Halme and 
Bartaku also gave a Studium Generale 
speech. They continue to work together.

This article is partly based on the interview 
of Bartaku and Janne Halme by Nina Pulk-
kis in the short documentary film Blck Vlvt 
– the hand-painted solar panel inspired by 
a JMW Turner painting [2].

JANNE HALME AND BART VANDEPUT 
(BARTAKU)

Department of Applied Physics, Aalto 
University School of Science
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opintoihin kokeellisen tekemisen kautta. 
Kampanjassa lahjoittaja saa lahjoitta-
maansa pakettiinsa haluamaansa sisäl-
töä, kuten esitteitä ja logoja, sekä näky-
vyyttä lippulaivan partnerien viestinnäs-
sä. 

Photonics Explorer Kit -opetuspaketin 
lahjoituksen lisäksi Sensmet Oy:n toimi-
tusjohtaja Toni Laurilalla oli mielessä eri-
tyinen ehdotus Tesoman koululle: Lau-
rila nimittäin ehdotti fotoniikka-aiheista 
etätilaisuutta, jossa keskusteltaisiin op-
tiikasta ja fotoniikasta opetuspaketin 
vastaanottaneen opettajan ja tämän luo-
kan kanssa. Tapahtuma järjestettiinkin 
tamperelaisen Tesoman koulun fysiikan 
ja matematiikan opettaja Tomi Varpelan 
sekä tämän matemaattisluonnontieteel-
lisen painotusluokan kanssa 24. touko-
kuuta 2021. PREIN-hankkeen vaikutus-

Vedenlaadun reaaliaikaiseen mittaami-
seen erikoistunut Sensmet Oy liittyi tuke-
maan nuorten tekniikan ja luonnontie-
teiden opintoja helmikuussa 2021, kun 
yritys lahjoitti valotieteen eli fotoniikan 
Photonics Explorer Kit -opetuspaketin 
Tampereella sijaitsevalle Tesoman kou-
lulle. Photonics Explorer Kit-kampanja 
on osa fotoniikan PREIN-lippulaivahank-
keen ja Photonics Finland -järjestön toi-
mintaa, jossa suomalaiset yritykset ja 
yksityishenkilöt tukevat yläkoulujen ja 
lukioiden luonnontieteiden ja erityisesti 
fotoniikan opetusta. PREIN ja Photonics 
Finland lahjoittavat lisäksi kouluihin yh-
den paketin jokaista sponsoroitua paket-
tia kohti tavoitellen kampanjalle mahdol-
lisimman laajaa levikkiä. 

Kampanjan tarkoituksena on innostaa 
nuoria tekniikan ja luonnontieteiden 

Sensmet Oy:n & 
Tesoman koulun 
luonnontiedeluokan 
yhteinen fotoniikan 
oppitunti

Sensmet µDOES  
Multi-metal Water Analyser

spesialisti Juuso Uusimäki järjesti ja isän-
nöi tilaisuuden, joka järjestettiin Teams 
-kokouksena.

Tilaisuudessa tutustuttiin Sensmet 
Oy:n vedenlaadun mittaustekniikkaan 
ja opittiin, että Sensmetin kehittämäs-
sä aivan uudenlaisessa mittalaitteessa 
vesinäytteen sisään luodaan sähköi-
sesti mikroplasma, joka virittää ve-
teen liuenneiden alkuaineiden, kuten 
raskasmetallien, atomien elektronien 
energiatiloja. Palautuessaan takaisin 
perustiloilleen atomit lähettävät ympä-
rilleen valoa, jonka mittalaite havaitsee 
emissiospektrinä. Valoa siis tuotetaan 
veden sisällä ja analysoidaan näyttees-
tä lähtevä valo – kyseessä on fotoniikan 
sovellus. 

Sensmetin µDOES Multi-metal Water 
Analyser voi ensimmäistä kertaa mita-
ta reaaliajassa esimerkiksi 30 erilaista 
vedessä olevaa metallia, sekä muita 
keskeisiä vedenlaatua kuvaavia omi-
naisuuksia, kuten kiintoainemäärä tai 
sameus – kaikki hyödyntäen optisia 
mittauksia. Sensmetin tuotteiden avul-
la esimerkiksi insinöörit kaivoksilla tai 
luonnonvesien laatua tarkkailevat vi-

ranomaiset voivat helposti seurata ve-
denlaadun muutoksia tietokoneiltaan 
tai älypuhelimiltaan. Näin yhdistyvät 
luonnontieteet, teknologia sekä ohjel-
mointitaidot monissa sovelluksissa. 

Mittalaitteiston lisäksi Laurila esitte-
li myös omaa koulu- ja työtaustaansa, 
Sensmet Oy:tä yrityksenä, sekä kertoi 
yleisesti optiikasta ja fotoniikasta ja vas-
tasi opiskelijoiden kysymyksiin. Opet-
taja Varpela kertoi matemaattisluon-
nontieteellisestä luokastaan, jolla olikin 
taustaa muun muassa spektroskooppi-
sista mittauksista ja Python-ohjelmoin-
nista. Nuorten kysymykset liittyivät yri-
tyksen sekä laitteiston toimintaan, luon-
nontieteisiin ja niiden opiskeluun sekä 
fotoniikkaan.

Sensmet Oy:n lahjoituksen sekä pidetyn 
keskustelutilaisuuden myötä Tesoman 
koulun oppilaat saivat monipuolisen 
katsauksen fotoniikkaan ja alan yritys-
maailmaan. Näin nuoria voidaan suo-
raan innostaa luonnontieteellisiin opin-
toihin ja fotoniikan pariin. PREIN & Pho-
tonics Finland kiittävät Sensmet Oy:tä 
sponsorointikampanjaan liittymisestä ja 
keskustelutilaisuuden pitämisestä.
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The 100th member KxS Technologies, 
provides Digital measuring devices for 
process industry optimization. Compa-
ny designs, manufactures and distri-
butes monitors that employ the physi-
cal phenomenon of Refractive Index to 
define liquid concentration in process 
industry.

The history of Photonics Finland starts 
from the year 1996, when Finnish Op-
tics Society was first established. In 2014 

100th member 
(company or societal) 
joined Photonics Finland.

Winner of Red Dot Design Award 2021: Digital Monitoring 
Device DCM-20 is used for process industries to monitor 
liquid concentrations.

Photonics Finland was re-launched as 
a cluster together with 19 members to 
provide better service and visibility for 
Industry and Academy members. During 
25-years photonics research, technology 
and solutions, but also Photonics Fin-
land have developed significantly. Nowa-
days Photonics Finland is categorized as 
a middle-size cluster in Europe with tru-
sted cluster partnerships and networks 
globally. 

“We joined Photonics Finland to reach new networks, get visibility as an 
employer and to connect better with the Finnish photonics community. We 
found Photonics Finland trough their webpage but also got a recommendation 
for joining from our long term partners.
explains Harri Salo, CTO of KxS Technologies Oy.

Reaching 100th company or society 
member milestone and having 263 re-
gistered individual professionals in 
photonics is more important than ever 
to the Society. There are a lot of needs 
among Photonics Finland members and 
in the field of photonics globally from at-
tracting new STEM students, to get emp-
loyees from vocational- to doctoral level 
of education but also to get funding and 
create new partnerships, networks and 
global collaboration. 

Photonics is the key enabling technology 
to tackle challenges from climate change 
to providing solutions for sustainable ag-
riculture, clean energy- and mobility, not 
to mention more advanced health care 
solutions, machine vision, and better 
connectivity globally trough better net-
works and virtual-, augmented-, mixed-, 
or extended reality solutions for upco-
ming metaverse. 
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Photonics Finland, 
upcoming events 
during year 2022

Optics and Photonics Days 1. - 3.12.2021 in Turku, Finland

Photonics West 2022 Exhibition 25. - 27. January 2022, 
San Francisco, USA 
 Phototonics Finland joining with is member  
 companies Emberion, Inkron, Oplatek, VTT, PiBond,  
	 Photonics	Center,	Reflekron,	Picophotonics,	Elfys,	 
	 Comptek	Solutions	and	PREIN	flagship.	

Laser World of Photonics 2022 Exhibition 26. - 29. April 2022, 
München, Germany
 Photonics Finland is joining with is member  
	 companies	Ladimo,	Vexlum,	Inkron,	Elfys,	Oplatek,	 
	 Ampliconyx,	Senop,	Picophotonics	and	Reflekron.

SuomiAreena 2022 11. - 15.7.2022 in Pori, Finland
 Photonics Finland and PREIN will be organizing  
	 panel	discussion	for	SuomiAreena	2022.	

ecoaims.com

- finding the solution for you -

DISTRIBUTION OF 
COMPONENTS & SUB-SYSTEMS

ir-detectors & modules 
photodiodes, light sources

www.nanor.se | sales@nanor.se | +46 8 409 128 00

gantry systems for 
full precision automation

nano- & micro positioning 
piezo ceramic components
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Laser Optical Measurement 
Systems and Sensors from Particle 
Image Velocimetry (PIV). Particle 

Image Velocimetry (PIV) is a non-intrusive laser optical 
measurement technique for research and diagnostics into 
flow, turbulence, microfluidics, spray atomization, 
and combustion processes. Laser Induced Fluorescence 
(Mixing LIF) Planar laser-induced fluorescence (PLIF) is 
an optical diagnostic technique widely used in fluid and 
gas applications.

Ab Kimmy Photonics Oy

           @kimmyphotonics

info@kimmy.fi   www.kimmy.fi   +358(0)456 158 705

Offers a series of high-performance, 
cooled full-frame CCD cameras 

for imaging and spectroscopy in the range of X-ray to 
near-infrared (NIR). The cameras combine scientific, highly 
sensitive CCD sensors and ultra-low noise electronics for 
optimal detection of weak signals and measurements with 
high dynamic range. They can be used as detectors for 
a broad range of applications in the industrial and 
scientific community.

Providing high-technology, laser and 
light based measurement solutions 

greateyes
DISCOVER WHAT
THE EYE CANʻT SEE
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OCT (optical coherence tomography) is a technology that uses the coherence of light to im-
age fine structures inside samples. It offers several advantages, including high speed, high 
resolution, non-invasiveness, and real-time observation. OCT is mainly used for non-invasive 
inspections in medical and industrial settings.

Features:

� Employs our unique (patented) structure that reduces multiple reflections at the incident 
      light wave length of 1.0 μm or 1.3 μm
� Input section: FC receptacle (APC polished). A single-mode fiber with an FC connector      
      can be connected.
� Output section: SMA receptacle
� Compact

Balanced Detectors for OCT

SS-OCT (swept source-OCT) method
The wavelength-swept light source sweeps 
the wavelength temporally and shines its 
output light on the sample, and the generated 
interference light is detected with a differential 
detector. An image in the depth direction of 
the sample is acquired by Fourier transform-
ing the obtained wavelength information.

Measuring depth of laser-drilled holes
In-line OCT measurement of laser welding 
makes it possible to follow the height of laser 
drill points, do seam tracking, and do 3D vol-
ume imaging. Because it can acquire internal 
information of a drilling target, it is possible to 
track and adjust the depth or shape of the drill 
point. 
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Companies are most welcome to advertise their products and services in FOTONI Cor-
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Suomen fotoniikan seura ry, jäsenyys ja jäsenmaksut
Seuran jäseneksi voi hakea täyttämällä lomakkeen osoitteessa www.photonics.fi/
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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

PIC edge & grating 
single & fi bre array

MICRO & OPTO electronics
SILICON PHOTONICS

Argotech, Czech Republic, sales@argotech.cz  www.argotech.cz 


