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Millainen on luova tutkimusympäristö?

L uova tutkimusympäristö syntyy usein saman ongelman tai samantyyppisten kysymysten
ratkaisemiseen keskittyvien, eri alojen tutkijoiden tai tutkimusryhmien muodostamien joustavien verkostojen ympärille. Se voi syntyä myös yhden innovatiivisen, johtamis- ja organisointikykyisen huippututkijan ympärille. Luova tutkimusympäristö ei määräydy tutkimusryhmän koon vaan sen älyllisen kapasiteetin, osaamisen ja yhteistyösuhteiden perusteella.

Riittävät henkiset ja taloudelliset voimavarat, pitkäjänteisyys sekä nykyaikaiset työvälineet ja menetelmät ovat kaiken korkeatasoisen tutkimustyön perusedellytyksiä. Jotta hyvä
tutkimusympäristö voisi kehittyä oman alansa huipuksi, tarvitaan ainakin kolmea asiaa:
sydämen paloa, oleelliseen keskittymistä ja avoimuutta.

Sydämen palo on ryhmän henkinen generaattori. Se näkyy ihmisten sitoutumisena,
innostuksena ja dynaamisuutena. Oleelliseen keskittyminen on taitoa luopua huomiota ja
energiaa vievistä rönsyistä ja uskallusta heittäytyä oleelliseksi uskotun ongelman kimppuun. Avoimuuteen kuuluu puolestaan älykäs tieteellinen keskustelu ja tietojen antelias
vaihtaminen niin oman ryhmän sisällä kuin muiden ryhmien kesken. Avoimuuteen kuuluu
myös kyky kuunnella kritiikkiä ja taito korjata omaa kurssia tarvittaessa.

Nämä kolme ominaisuutta näkyvät vahvasti huippuyksikköohjelmaan valituista ryhmistä. Muita huippuyksiköille tyypillisiä ominaisuuksia ovat tieteellisen työn korkea laatu,
kansainvälisyys, verkostoituminen, vahva tutkijankoulutus ja monitieteisyys.

Reijo Vihko
pääjohtaja
Suomen Akatemia
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Suomi panostaa tietoon ja osaamiseen

S uomi rakentaa tulevaisuuttaan panostamal-

tarkoitukseen käytetty rahamäärä on lähes kol-

la tietoon ja osaamiseen. Yliopistoissa, tutkimus-

minkertaistunut ja se oli vuonna 1998 jo kolme

laitoksissa ja yrityksissä tehtävä tutkimus tuottaa

prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Val-

uutta tietoa ja osaamista, josta versoaa Suomen

tion tutkimuspanostuksen lisäys yhdessä yritys-

henkinen ja aineellinen hyvinvointi.

ten tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kasvun

Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytetyt

Tutkimus- ja

kanssa on vienyt Suomen tutkimustoimintaan

varat ovat kasvaneet Suomessa koko 1990-lu-

määrätietoisimmin panostavien maiden jouk-

vun. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tähän

koon maailmassa.
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Tutkimusympäristöt ja tutkijanura
Suomen Akatemian erityishuomion kohteina

S uomen Akatemia on tiederahoituksen asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on nostaa

käytössään useita erilaisia instrumentteja.
Luovien tutkimusympäristöjen kehittymistä

suomalaisen perustutkimuksen laatua ja arvos-

Akatemia tukee huippuyksikköohjelmalla ja

tusta. Akatemia pyrkii päämääräänsä kilpailuun

tutkimusohjelmilla. Huippuyksikköohjelman

perustuvalla tutkimusrahoituksella, systemaatti-

tavoitteena on kehittää vahvoja tutkimuksen

sella arvioinnilla ja tiedepoliittisella vaikuttami-

huippuyksikköjä, jotka yltävät omalla alallaan

sella.

kansainväliseen kärkeen tai jopa luovat sitä.

Suomen Akatemia on tehnyt viime vuosina

Tutkimusohjelmien tavoitteena puolestaan on

työtä erityisesti korkeatasoisten tutkimusympä-

alan tutkimuksen tason nostaminen, tietopoh-

ristöjen edellytysten luomiseksi ja ammattimai-

jan luominen, tutkijoiden verkottumisen lisää-

sen tutkijanuran monipuoliseksi kehittämiseksi.

minen sekä tutkijankoulutuksen tehostaminen.

Kumpaakin päämäärää varten Akatemialla on
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Suomalainen huippuyksikköohjelma

J o 1980-luvulta lähtien Suomen tiedepolitii-

Muistiossa esitettyjen ajatusten pohjalta

kassa on kiinnitetty huomiota luovien tutkimus-

Suomen Akatemia päätti toteuttaa kuusivuoti-

ja koulutusympäristöjen kehittämiseen. Suunni-

sen Kansallisen tutkimuksen huippuyksikköoh-

teltaessa kansallista innovaatiojärjestelmää

jelman vuosina 2000–2005. Tekes on ollut mu-

1990-luvulla asetettiin päämääräksi luoda Suo-

kana sekä ohjelman suunnittelussa että toteu-

meen tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälis-

tuksessa.

tä tasoa olevien huippuyksikköjen verkosto.
muksen huippuyksikköä ajalle 1995–1999 ja

KAUDELLE 2000–2005
OHJELMAAN VALITTIIN 26 YKSIKKÖÄ

vielä viisi yksikköä ajalle 1997–1999.

Huippuyksikkö on yhdestä tai useasta korkeata-

Opetusministeriö nimesi ensimmäiset 12 tutki-

soisesta tutkimusryhmästä muodostuva tutki-

OSA KANSALLISTA TUTKIMUS-,
KOULUTUS- JA TEKNOLOGIAPOLITIIKKAA

mus- ja tutkijankoulutusyksikkö, jolla on selkeät

Vuonna 1997 valmistui Kansallinen tutkimuksen

dollisuudet päästä alansa kansainväliseen kär-

huippuyksikköstrategia -muistio (Suomen Aka-

keen. Huippuyksiköt on valittu kilpailuttaen ja

temian julkaisuja 5/97), jossa tehtiin ehdotus

kansainvälisten arviointien perusteella. Niiden

huippuyksikköpolitiikasta ja sen tavoitteista,

toimikausi on kuusi vuotta.

yhteiset tutkimukselliset päämäärät sekä mah-

esitettiin perusteet yksiköiden valinnalle ja laa-

Huippuyksikköohjelmassa käytetään kulle-

dittiin ohjeet huippuyksiköiden arviointimenet-

kin tieteenalalle sopivaa arviointimallia eikä eri

telyä varten.

alojen yksiköitä suoraviivaisesti verrata keske-

Strategiassa todetaan, että suomalaisen

nään. Valintakriteerejä ja arviointiperusteita ovat

tiedepolitiikan yleisenä tavoitteena on nostaa

yksikön tieteelliset ansiot, tuotokset ja aktiivi-

Suomen tieteen tavoite- ja laatutasoa sekä pa-

suus, tutkimus- ja toimintasuunnitelma, tutki-

rantaa sen kansainvälistä kilpailukykyä, näky-

musympäristö ja menestys tutkijankoulutukses-

vyyttä ja arvostusta. Huippuyksikköstrategian

sa.

päämääränä on luoda edellytykset sellaisten

Huippuyksikköohjelman haku oli kaksivai-

tutkimus- ja koulutusympäristöjen kehittymisel-

heinen: Ensimmäisessä vaiheessa 166 tutkimus-

le, joissa voi syntyä kansainväliseen kärkeen

ryhmää lähetti lyhyet englanninkieliset aiesuun-

yltävää ja yhteiskunnallisestikin merkittävää

nitelmat. Ne arvioi ohjelman valmisteluryhmä,

tutkimusta. Tavoitteena on myös edistää eri-

jossa oli edustus Akatemian kaikista tieteellisistä

tyyppisen tutkimuksen keskinäistä vuorovaiku-

toimikunnista ja Tekesistä. Varsinaiset hakemuk-

tusta ja monitieteistä lähestymistapaa. Huippu-

set pyydettiin 51 yksiköltä. Näitä hakemuksia

yksikköstrategialla pyritään tukemaan kaikkia

arvioi 53 kansainvälistä asiantuntijaa joko pa-

tieteenaloja luonnontieteistä humanistisiin tie-

neeleissa tai ns. täsmäasiantuntijoina. Asiantun-

teisiin ja yhteiskuntatieteisiin.

tijat vierailivat kaikissa 51 yksikössä ennen lau-

Kyseessä on kansallinen strategia, joka
nivoutuu osaksi koko maan tutkimus-, koulutus-

suntonsa antamista. Sekä asiantuntijat että
yksiköt pitivät vierailuja tärkeinä.

ja teknologiapolitiikkaa. Huippuyksiköiden ra-

Huippuyksikköohjelmaan valittiin joulu-

hoitukseen voivat osallistua Akatemian lisäksi

kuussa 1998 yhteensä 26 eri alojen yksikköä,

myös muut tahot kuten yliopistot, tutkimuslai-

joiden kuusivuotinen toimikausi alkaa vuoden

tokset, Teknologian kehittämiskeskus Tekes,

2000 alussa. Yksiköiden keskikoko on noin 50

ministeriöt, yritykset ja säätiöt.

henkeä; pienimmät koostuvat alle 20 henkilöstä
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ja isoimmat yli sadasta. Vaikka useimmat yksiköt

köä kehittämään toimintaansa. Kuusivuotisen

edustavatkin pääasiassa yhtä ja siihen läheisesti

kauden päätteeksi järjestetään kansainvälinen

liittyvää tutkimusalaa, on joukossa myös esimer-

loppuarviointi.

kiksi fysiikan ja lääketieteen yhdistävä yksikkö.
Monista korkeatasoisista tutkimusryhmistä

Suomen Akatemia käyttää 126 miljoonaa
markkaa yksiköiden suoraan tukemiseen ja 21

koostuva ns. sateenvarjo-organisaatio voi saada

miljoonaa markkaa yhteisten tukitoimintojen

rahoitusta useille ryhmille yhteisten tukitoimin-

rahoitukseen kolmen ensimmäisen vuoden

tojen (ns. core facilities) rahoitukseen. Tuen

aikana. Määrä on noin 6 prosenttia Akatemian

saamisen edellytyksenä on, että ainakin yksi

vuosittaisesta tutkimusrahoituksesta. Lisäksi

sateenvarjo-organisaatioon kuuluvista
ryhmistä on valittu huippuyksi-

tutkimuksen huippuyksiköt voivat hakea Akatemialta kilpailun kautta mm. tutkijanvirkoja, tut-

köksi. Tuen tarkoituksena on

kijankoulutustukea sekä osallistua tutkimusoh-

hyvän tutkimusympäristön

jelmiin. Ne eivät kuitenkaan voi hakea hankera-

edelleen kehittäminen,
mikä pitää hyvät tutki-

hoitusta tutkimusmäärärahojen yleisestä hausta.
Tekes osallistuu ohjelmaan rahoittamalla

musryhmät yhdessä ja

11 yksikön toimintaa 31 miljoonalla markalla ja

vetää mukaan uusia huip-

elinkeinoelämä rahoittaa yhtä yksikköä vajaalla

puyksikköasemasta kilpai-

miljoonalla markalla.

levia tutkijoita ja ryhmiä.
Akatemia myönsi varat tukitoimintojen kehittämiseen
seitsemälle organisaatiolle.

Yhteensä Akatemia ja Tekes sijoittavat tutkimuksen huippuyksikköohjelmaan noin 178
miljoonaa markkaa kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Lisäksi yksiköiden tukemiseen osallistuvat niiden taustaorganisaatiot eli

HUIPPUYKSIKKÖOHJELMALLA

yliopistot ja tutkimuslaitokset merkittävällä

USEITA RAHOITTAJIA

osuudella.

Yksiköiden johtajien, niiden taustaorganisaatioiden, Akatemian ja

HUIPPUYKSIKKÖOHJELMAA

Tekesin välillä käytiin sopimusneu-

KEHITETÄÄN EDELLEEN

vottelut keväällä 1999. Niissä sovit-

Hallitusohjelman mukaan Suomessa jatketaan

tiin kunkin huippuyksikön kolmen

huippuyksikköpolitiikkaa myös vastaisuudessa.

ensimmäisen toimintavuoden voi-

Politiikan tulee olla pitkäjänteistä, vakaata ja

mavaroista. Kolmen vuoden kulut-

johdonmukaista. Suuriin haasteisiin kuuluu

tua neuvotellaan seuraavan kolmen

vakaan rahoituksen takaamisen ohella terveelli-

vuoden resurssoinnista.

sen dynamiikan ja vaihtuvuuden aikaansaami-

Kullekin huippuyksikölle
asetetaan tieteellinen tukiryhmä, jonka tehtävänä on
seurata ja auttaa yksik-

nen. Suomen Akatemia seuraa kiinteästi yksikköjen toimintaa ja ottaa saadut kokemukset huomioon kehittäessään edelleen huippuyksikköpolitiikkaansa.

HUIPPUYKSIKÖT 2000–2005
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Huippuyksiköt 2000–2005
▲

muksen ja koulutuksen alalla

musryhmät määrittelevät omat

ANTIIKIN JA KESKIAJAN KREIKANKIELISET ASIAKIRJAT, AR-

kotimaassa ovat Teknillinen

tutkimustavoitteensa; lisäksi

korkeakoulu (fotogrammetria,

yksiköllä on yhteisenä päämää-

KISTOT JA KIRJASTOT

tietojenkäsittely, arkkitehtuuri),

ränä kehittää ryhmien tutki-

Klassillisen filologian laitos

Espoon Vantaan teknillinen

mukseen perustuva kielen

Helsingin yliopisto

ammattikorkeakoulu (maan-

vaihtelun ja muutoksen koko-

Johtaja professori Jaakko Frösén

mittaus, konservointi), Taide-

naismalli, jota voidaan soveltaa

teollinen korkeakoulu (multi-

myös muiden kuin englannin

Yksikkö koostuu kolmesta

media) ja Tampereen yliopisto

kielen tutkimukseen.

tutkimushankkeesta:

(tiedotusoppi). Ulkomaisia

1. Papyrustutkimus

työkohteita ja yhteistyökump-

2005 tavoitteena on:

2. Aaronin luostarin kaivaukset

paneita on Euroopassa, Lähi-

1. Kehittää yksikön asemaa

3. Aleksandrian patriarkaatin

Idässä, Egyptissä ja Yhdysval-

englannin kielen korpustutki-

kirjasto

loissa 16 yliopistossa ja kokoel-

muksen kansainvälisenä tutki-

massa.

mus- ja tiedotuskeskuksena

Kaikkien hankkeitten tarkoituksena on pelastaa, säilyt-

Yksikön vuosien 2000–

erityisesti historiallisten ja alu-

tää ja julkaista sekä selittää

▲

ennen tuntemattomia papy-

eellisten tietokonetekstistöjen
alalla.
2. Pyrkiä yllä mainittujen vii-

käsikirjoituksia ja saattaa ne

ENGLANNIN KIELEN VAIHTELUN
JA MUUTOKSEN TUTKIMUSYK-

asiantuntijoiden ulottuville.

SIKKÖ

gian ja teorian kokonaisnäke-

Yksikkö on keskittynyt tutki-

Englannin kielen laitos

mykseen erillistutkimusten

maan erityisesti sellaisia kirjoi-

Helsingin yliopisto

avulla. Nämä tutkimukset kar-

tuksia, jotka on jätetty liian

Johtaja professori Matti Rissa-

toittavat erilaisten kielensisäis-

hankalina vaille ansaitsemaan-

nen

ten ja ulkoisten tekijöiden

ruksia, piirtokirjoituksia ja

sa huomioita. Vaikeudet liitty-

den tutkimusalueen metodolo-

vaikutusta kielen kehitykseen ja

vät itse kirjoitusmateriaaliin ja

Tutkimusyksikkö jakautuu

nykykielen vaihtelevuuteen.

sen kierrätykseen (muumiokar-

viiteen tutkimusryhmään, jotka

3. Muotoilla kielen vaihteluun

tonkien tekstit), sen säilymista-

keskittyvät seuraaviin aloihin:

perustuva yleinen selitysmalli.

paan (hiiltyneet papyrukset)

1. englannin kielen sisäiset

Mallin tarkoituksena on kuvata

tai tekstien ulkoasuun ja sisäl-

muutosprosessit,

kielen vaihtelua ja historiallista

töön (pergamenttikäsikirjoituk-

2. historiallinen sosiolingvis-

kehitystä eri näkökulmista

set). Näiden lähteiden käsitte-

tiikka,

tavalla, joka soveltuu myös

leminen ja saattaminen asian-

3. murretutkimus ja alueelli-

muiden kielten kuin englannin

mukaisesti tutkijoiden tietoi-

nen vaihtelu,

kielen tutkimukseen.

suuteen vaatii konservointime-

4. tekstilajien piirteet ja tyylien

netelmien hallintaa ja kehittä-

kehitys,

mennessä parhaiten tunnettu

mistä sekä uusia metodisia

5. pragmaattinen vaihtelu.

tuote on The Helsinki Corpus

lähestymistapoja ja tieteidenvälisiä yhteyksiä.
Yhteistyökumppanit tutki-

Yksikön tutkimus kohden-

Tutkimusyksikön tähän

of English Texts. Se on laaja

tuu sekä metodologiaan että

tietokanta, joka sisältää eng-

teorian muodostukseen. Tutki-

lanninkielisiä tekstejä tuhan-
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Hiiltyneiden papyrusten
konservointi ja julkaiseminen
kuuluu professori Jaakko
Frösénin johtaman tutkimusryhmän tutkimuskohteisiin.
Bubastoksen hiiltynyttä papyrusrullaa konservoi FK
Manna Vesterinen (istumassa). Kun kerrokset saadaan
irti toisistaan, voidaan kreikankielistä tekstiä ryhtyä
lukemaan. Teksti erottuu
kiiltävänä palanutta papyruksen mattapintaa vasten.
Tilannetta seuraavat ja tekstin sisältöä miettivät professori Maarit Kaimio (oikealla), fil.yo. Mari Mustonen ja
FK Erja Salmenkivi.

nen vuoden ajalta. Korpus on

tuottaneet laajoja elektronisia

laajin ja monipuolisin. Myös

käytössä sadoissa yliopistoissa

tekstitietokantoja 1990-luvulla.

useita muita englannin kielen

ja tutkimuslaitoksissa eri puo-

Näitä ovat mm. varhaisskotin

korpuksia on valmisteilla.

lilla maailmaa.

korpus, joka on ainoa yleisessä

Yksikön tutkimusryhmät

Yksikössä työskentelee

käytössä oleva historiallisen

kaksitoista varttunutta tutkijaa

”Sosiolingvistiikka kielihistori-

skottienglannin korpus, sekä

ja 27 jatko-opiskelijaa. Lisäksi

assa”, ”Varhaisskotin tutkimus”

englannin varhaisvaiheiden

yksiköllä on kymmenen yhteis-

ja ”Tieteelliset tyylit” ovat

kirjekorpus, joka on alallaan

työtutkijaa muista yliopistoista.

HUIPPUYKSIKÖT 2000–2005

Evoluutioekologian huippuyksikön johtaja, akatemiaprofessori Rauno Alatalo
(vasemmalla) ja professori Veijo Kaitala etsivät hämähäkkejä koeaitauksista,
joissa tutkitaan mm. parittelukumppaninvalinnan merkitystä naaraiden jälkeläisten elinkyvylle.
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▲

tutkimuksille biologiseen diver-

dennetun mutageneesin avul-

EVOLUUTIOEKOLOGIA

siteettiin vaikuttavista tekijöistä

la, jossa geneettisin menetel-

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ja lajien välisestä yhteistyöstä.

min muunnetaan proteiinira-

Jyväskylän yliopisto

Yksikössä on 11 senioritut-

kenteen osia bakteereissa ja

Johtaja akatemiaprofessori

kijaa, 9 post doc -tutkijaa ja 19

tutkitaan muutoksen toimin-

Rauno Alatalo

jatko-opiskelijaa.

nallisia seurauksia.
Yksikössä on 2 professo-

Yksikön tutkimus pohjautuu

▲

evolutiiviseen lähtökohtaan

ria, 5 senior-tutkijaa, 2 post
doc -tason tutkijaa, 5 väitöskir-

selitettäessä ekologisia proses-

HELSINGIN BIOENERGETIIKAN

jan tekijää, 2 opiskelijaa, hallin-

seja. Perimmiltään eläinten ja

TUTKIMUSRYHMÄ

to- ja teknistä henkilökuntaa 4.

kasvien toiminnan ymmärtä-

Helsingin yliopiston biolääketie-

Yhteensä 20 henkilöä.

minen lähtee luonnonvalinnas-

teen laitos

ta ja eliöiden sopeutumisesta

Johtaja akatemiaprofessori

ympäristöönsä. Tutkimus voi-

Mårten Wikström

▲

HYDRAULIIKAN JA AUTOMATII-

daan jakaa pääsuuntauksiin,
jotka ovat signaalien evoluutio,

Yksikkö on poikkitieteellinen

KAN LAITOS

lisääntymisstrategioiden evo-

tutkimusryhmä, jonka tutki-

Tampereen teknillinen korkea-

luutio sekä populaatioekologia

muskohteena on biologiset

koulu

ja maaperäekosysteemit. Sig-

kalvoproteiinit, etenkin sellai-

Johtaja professori Matti Vilenius

naalien evoluutio edustaa

set, jotka kuljettavat ioneja

kansainvälisesti korkeatasoista

kalvon lävitse. Tällaisia ovat

Tutkimus keskittyy koneiden ja

perustutkimusta eläinten käyt-

mm. soluhengitykseen liittyvä

laitteiden hydraulitekniikkaan

täytymisen evoluutiosta. Li-

hengitysentsyymi, joka vapaut-

ja automaatioon. Hydraulitek-

sääntyminen on keskeistä eliöi-

taa energian ravinnosta ”polt-

niikassa tehoa siirretään nes-

den kelpoisuudelle. Yksikkö

tamalla” hapen avulla, ja tal-

teen välityksellä ja automaatio-

tutkii pariutumismenestystä ja

lentaa sen solun energiatarpei-

ta käytetään järjestelmän ohja-

lisääntymispanostusta, mutta

ta varten protonigradienttia

ukseen ja säätöön.

samalla myös soveltavampia

synnyttämällä. Juuri tähän

luonnonsuojelubiologisia ai-

lähes kaikki hengittämämme

eet ovat vesihydrauliikka ja

heita kuten geneettisen moni-

happi kuluu. Tutkimuksen

mobilehydrauliikka. Vesihyd-

muotoisuuden ja paikallisten

päämääränä on selvittää kalvo-

rauliikassa väliaineena käyte-

sopeutumien merkitystä yksi-

proteiinien kolmiulotteinen

tään vettä, jolloin mahdolliste-

löiden ja sitä kautta populaati-

rakenne atomierottuvuudella,

taan puhdas, ympäristöystäväl-

oiden elinkelpoisuudelle. Po-

sekä niiden toiminta mikrose-

linen, hygieeninen, palamaton

pulaatioekologisissa tutkimuk-

kuntierottuvuudella. Toimin-

ja räjähdysturvallinen järjestel-

sissa yhdistyvät ajallisten ja

nan selvittäminen vaatii moni-

mä. Moderni vesihydrauliikka

paikallisten vaihteluiden analy-

puolisten biofysikaalisten me-

on uusi tutkimusalue koneen-

sointi sekä kokeellinen tutki-

netelmien soveltamista. Kalvo-

rakennuksen alueella, jossa

mus, joka on leimaa-antavaa

proteiinin rakenne-toimintayh-

yksikkö on eräs maailman

myös yhteisö- ja ekosysteemi-

teyksiä selvitetään myös koh-

johtavista tutkimuslaitoksista.

Yksikön päätutkimusalu-
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Tutkimuskohteena ovat
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hyötysuhteen parantaminen

järjestelmät ja komponentit,

sekä uusien säätö- ja suunnit-

IHMISEN KEHITYS JA SEN RISKI-

väliaineen vaikutus sekä vesi-

telumenetelmien kehittämi-

TEKIJÄT

hydraulisen liikkeen säätö.

nen.

Jyväskylän yliopisto

Mobilehydrauliikka keskittyy

Yksikössä on 5 professo-

Johtaja akatemiaprofessori Lea

liikkuvien koneiden hydrauliik-

ria, 4 laboratoriomestaria,

kaan esimerkkinä metsäkoneet,

laboratorioinsinööri, sihteeri,

traktorit, kaivinkoneet, poraus-

noin 50 tutkijaa ja tutkimusas-

Ihmisen kehitys ja sen riskiteki-

alustat jne. Tutkimuksen koh-

sistenttia. Yhteensä noin 60

jät -tutkimusohjelma sisältää

teena ovat mm. hydrauliikan

henkilöä.

kolme ydinaluetta:

Pulkkinen

1. Sosio-emotionaalinen kehitys ja sen riskitekijät
2. Kognitiivinen kehitys ja sen
riskitekijät

Hydrauliikan ja automatiikan laitoksen tutkijoita
työssään parantamassa mobile-koneiden hyötysuhdetta.
TkT Matti Linjama (vasemmalla), TkT Kalevi Huhtala
(taustalla), DI Janne UusiHeikkilä, DI Mika Ijas,
professori Matti Vilenius,
DI Markku Kämäräinen ja
TkL Markku Luomaranta.
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3. Kaksosten kehitys ja terveys-

ten kehitys ja terveystutkimus

fysiikan tutkimusta tehdään

tutkimus.

on laajamittainen kansainväli-

Jyväskylän yliopiston fysiikan

sellä rahoituksella toteutettu

laitoksen kiihdytinlaboratorios-

kehitys ja sen riskitekijät käsit-

pitkittäistutkimus. Päätarkoi-

sa, joka on valittu Euroopan

tää (1) kehityksen tutkimisen

tuksena on tutkia geneettisten,

unionin laatulaboratorioksi

lapsesta keski-ikään ja nykyvai-

sosiaalisten ja ympäristötekijöi-

uuteen Improving the Human

heessa erityisesti keski-iän

den merkitystä lasten sosiaali-

Research Potential -ohjelmaan.

kohtaamisen painopisteinä

sen kehityksen, terveyden ja

Ydin- ja kiihdytinpohjaisen

perhe, työ ja terveys;

terveystottumusten muodos-

materiaalifysiikan tutkimusta

(2) emootioiden ja käyttäyty-

tumisen kannalta.

tehdään myös tiiviissä yhteis-

Sosio-emotionaalinen

misen säätelyyn sisältyvien
kognitiivisten, emotionaalisten

Yksikössä työskentelee
runsaat 40 henkeä.

ja behavioraalisten prosessien

työssä CERNin ISOLDE-laboratorion kanssa.
Materiaalifysiikassa tutki-

analyysin ja (3) lasten koke-

▲

musmaailmaan sisältyvien

taan mikro- ja nanorakenteiden fysikaalisia ominaisuuksia

riskitekijöiden, esim. tietokone-

JYFL:N YDIN- JA MATERIAALI-

ja valmistusta sekä epäjärjesty-

pelaamisen vaikutuksia koske-

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOS

neen aineen ja epälineaaristen

van tutkimuksen.

Jyväskylän yliopiston fysiikan

systeemien fysiikkaa. Nanotek-

laitos

nologian sovelluksia ovat mm.

kognitiivinen kehityksen ja sen

Johtaja professori Matti Manni-

nanolämpömittari ja astrono-

riskitekijöiden tutkimus kohdis-

nen

miaan soveltuvat mikrojäähdy-

Toisen ydinalueen eli

tuu (1) dysleksian prospektiivi-

tin ja ultraherkät säteilynilmai-

seen tutkimukseen, jossa seu-

Yksikön tutkimusohjelma sisäl-

rataan dysleksisen vanhem-

tää ydin- ja kiihdytinpohjaisen

man lasta syntymästä ikään,

fysiikan ja materiaalifysiikan pe-

epälineaaristen systeemien

jossa lukutaidon pitäisi olla

rustutkimuksen sekä aloihin liit-

tutkimuksessa on saatu merkit-

saavutettuna; (2) lapsen kogni-

tyvien sovellusten kehittämisen.

täviä tuloksia murtumismeka-

tiivisen kehityksen seurannan,

Ydinfysiikan perustutki-

simet.
Epäjärjestyneen aineen ja

nismeista ja virtauksista huo-

riskien havaitsemisen ja pre-

mus on keskittynyt eksoottis-

koisissa aineissa. Tärkeimmät

vention menetelmien kehittä-

ten ytimien rakenteen, hajoa-

sovellukset ovat olleet paperin-

miseen; ja (3) oppimisvaikeuk-

misominaisuuksien ja tuoton

valmistusteknologiassa ja huo-

sien, niiden arvioinnin ja kun-

tutkimukseen. Kiihdytinpohjai-

koisten materiaalien karakteri-

toutuksen perustutkimukseen.

sen fysiikan sovelluksia ovat

soinnissa.

Vahvana painopisteenä on

huipputeknologiaa edustava

oppimishäiriöiden neuraalisen

laitekehitys ja kiihdyttimestä

määrä on 110: 25 professoria

perustan selvittäminen, mutta

saatavien monipuolisten ioni-

ja senioritutkijaa, 15 nuorta

samalla on pyrkimys kestäviin

suihkujen käyttö materiaalien

tutkijaa (post doc), 43 jatko-

johtopäätöksiin riskien havait-

muokkauksessa ja erilaisten

opiskelijaa ja 27 hallinto- ja

semisen keinoista, preventiosta

vaurioiden tutkimisessa sekä

tekniseen henkilökuntaan

ja kuntoutuksesta.

lääketieteelliset sovellukset.

kuuluvaa. Henkilökunnasta on

Ydin- ja kiihdytinpohjaisen

ulkomaalaisia 17.

Kolmas ydinalue, kaksos-

Henkilökunnan kokonais-
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Yksikkö koostuu kahdek-

KASVIMOLEKYYLIBIOLOGIAN JA

sasta ryhmästä, joilla kullakin

METSÄPUIDEN BIOTEKNIIKAN

on professori- tai dosenttitasoi-

TUTKIMUSYKSIKKÖ

nen johtaja. Vuonna 1998 näis-

Helsingin yliopiston Viikin bio-

sä ryhmissä työskenteli ryhmi-

tutkijaa yrittävät ymmärtää

keskus

en vetäjien lisäksi 8 väitellyttä

ihmisaivojen toimintaa mit-

Johtaja akatemiaprofessori

tutkijaa, 25 jatko-opiskelijaa

Tapio Palva

sekä 5 avustavaa tutkijaa.

Kylmälaboratorion aivotutkimusyksikön runsaat 30

taamalla aivoista heikkoja
magneettisia signaaleja,

Kasvien kasvu, levinneisyys,

▲

tuottavuus ja tuotteiden laatu

joiden avulla he arvioivat
sekä aivotoiminnan paikan

on suoraan riippuvainen kas-

KOLLAGEENITUTKIMUSYKSIKKÖ

vuympäristöstä ja sen stressite-

Oulun yliopisto

että ajallisen käyttäytymisen.

kijöistä (esim. pakkanen, kui-

Johtaja akatemiaprofessori Kari

LT Simo Vanni pohtii näkö-

vuus, saasteet). Tutkimuksen

Kivirikko

tavoitteena on, käyttäen malleina lituruohoa ja koivua,

Kollageenit ovat solunvälitilas-

selvittää, miten kasvit sopeutu-

sa toimiva proteiiniperhe, jon-

vat ympäristön aiheuttamiin

ka eri jäsenillä on lukuisia tär-

stressitilanteisiin. Yksikkö tutkii,

keitä tehtäviä ja jonka muutok-

miten kasvit tunnistavat sekä

set ovat osallisina monissa

ulkopuoliset että sisältä tulevat

taudeissa. Oulun yliopiston

ärsykkeet, miten ne välittävät

kollageenitutkimusyksikkö

tämän tiedon tumaan ja akti-

selvittää monia kollageenien

reuman ”kollageenihoidon”

voivat siellä olevat vastegeenit

rakenteeseen, synteesiin, tehtä-

kehittämiseen.

ja miten nämä aikaansaavat

viin ja tautimuutoksiin kuulu-

stressivasteelle oleelliset fysio-

via kysymyksiä. Tavoitteena on

myös kehittämäänsä menetel-

logiset muutokset kasvisolussa

saada uutta tietoa mm. kolla-

mää ihmiskollageenien tuotta-

ja kasvien stressinsiedon lisään-

geenisynteesin keskeisten ent-

miseksi hiivasoluissa geenitek-

tymisen. Keskeistä tutkimuksel-

syymien rakenteesta ja toimin-

nologian avulla. Tällaisilla

le on signaalireittien ja niiden

nasta, tutkimusyksikössä löy-

kollageeneilla on lukuisia käyt-

välisen vuorovaikutuksen sel-

detyn kolmen uuden kollagee-

töalueita lääketieteessä ja suuri

vittäminen ja vastegeenien toi-

nityypin tehtävistä ja merkityk-

kaupallinen arvo.

minnan ymmärtäminen, esim.

sestä sekä ruston kollageenien

kasvien puolustautuessa tau-

erikoispiirteistä. Tulokset autta-

mää, joissa on yhteensä 10–15

dinaiheuttajia vastaan. Tämä

vat ymmärtämään tiettyjen

väitellyttä tutkijaa sekä noin 30

tieto mahdollistaa kestävämpi-

lihastautien sekä nivelrikon ja

väitöskirjatyöntekijää. Lisäksi

en, paremmin kasvavien ja

selkäsairauksien syntymekanis-

tutkimusyksikköön kuuluu

paremman laatuista puuaines-

meja, ja tulokset voivat johtaa

kymmenkunta tutkimusta

ta muodostavien siirtogeenis-

kollageenien liikamuodostusta

avustavaa henkilöä.

ten kasvien täsmäjalostuksen.

estävien lääkkeiden sekä nivel-

Yksikkö tutkii edelleen

Yksikössä on 3 tutkijaryh-
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aivokuoren salaisuuksia
samalla kun MD, PhD YungYang Lin, LL Marjatta Pohja,
fil.yo. Katri Kiviniemi, LK
Hanna Koivikko, PsM Topi
Tanskanen, lääket.yo. Linda
Stenbacka ja akatemiaprofessori Riitta Hari keskustelevat edellisen analyysin
tuloksista.

▲

torio on magnetoenkefalogra-

lämpötiloissa kvanttimekaani-

KYLMÄLABORATORIO

fiamenetelmän (MEG) pionee-

set ilmiöt hallitsevat näiden

Teknillinen korkeakoulu

ri. MEG:tä varten on kehitetty

komponenttien ominaisuuksia

Johtaja professori Mikko Paala-

koko pään kattava monikana-

ja niitä pyritään hyödyntämään

nen

vainen magnetometri, jonka

erilaisissa käytännön sovelluk-

avulla voidaan mitata aisti- ja

sissa.

Kylmälaboratoriossa tutkitaan

muihin toimintoihin liittyviä

matalien lämpötilojen fysiik-

aivokuoren sähkövirtoja hyväl-

kentelee 11 tutkimusryhmässä

kaa, ihmisaivojen toimintaa,

lä aika- ja paikkatarkkuudella.

noin 90 henkilöä, joista ulko-

nanofysiikkaa ja kryotekniikkaa.

MEG:n avulla tutkitaan sekä

maalaisia vierailijoita on 10-15.

terveiden että sairaiden aivojen

Henkilökunnasta 14 on seniori-

luisa matalien lämpötilojen

toimintoja erilaisten tehtävien

tutkijaa, joukossa 5 professoria

maailmanennätyksistään. Ma-

aikana.

ja 6 dosenttia, 10 tutkijatohto-

Kylmälaboratorio on kuu-

talien lämpötilojen fysiikassa

Nanofysiikassa valmiste-

Kylmälaboratoriossa työs-

ria, 25 jatko-opiskelijaa, 10-15

on keskitytty tutkimaan supra-

taan pieniä metallisia kom-

opiskelijaa ja 14 tukihenkilö-

juoksevaa 3He:a, kvanttikiteitä

ponentteja, joiden läpimitta

kuntaan kuuluvaa.

ja metallien ydinmagnetismia.

on vain tuhannesosa ihmis-

Aivotutkimuksessa labora-

hiuksen halkaisijasta. Matalissa
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Yksikön tutkimusalue on las-

optisten ja mekaanisten omi-

LASKENNALLISEN MATERIAALI-

kennallinen ja teoreettinen

naisuuksien lisäksi niiden pro-

FYSIIKAN TUTKIMUSRYHMÄ

materiaalifysiikka. Yksikössä

sessointiin ja kokeellisen karak-

(COMP)

tutkitaan erilaisten materiaali-

terisoinnin tulkintaan. Yhtenä

Teknillinen korkeakoulu, fysiikan

en fysikaalisia ja kemiallisia

tavoitteena on selvittää mikro-

laboratorio

ominaisuuksia matemaattisten

skooppisten, atomitason ilmi-

Johtaja akatemiaprofessori Risto

mallien ja tehokkaiden tietoko-

öiden ja materiaalien makro-

Nieminen

neiden avulla. Tutkimus koh-

skooppisten ominaisuuksien

distuu materiaalien sähköisten,

välisiä yhteyksiä. Tutkimus
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kohdistuu myös suurten, mo-

fysikaalisten, teknisten ja kog-

tä todennäköisyys- ja informaa-

nimutkaisten järjestelmien

nitiivisten prosessien ja järjes-

tioteoreettisia menetelmiä, ja

epälineaarisuudesta aiheutu-

telmien mallinnuksen, analy-

keinotekoisiin neuroverkkoihin

vaan erikoiseen käyttäytymi-

soinnin ja visualisoinnin. Lisäk-

perustuvaa laskentaa. Näitä

seen, erityisesti tietokonesimu-

si yksikössä tehdään laskenta-

menetelmiä kehitetään ja so-

loinnin keinoin.

algoritmien, graafisen visuali-

velletaan hahmontunnistuk-

soinnin ja animaation, sekä

seen, konenäköön, datan lou-

ta tutkimuskohteista ovat mm.

rinnakkaislaskennan menetel-

hintaan ja älykkäisiin ihminen

uudet puolijohdemateriaalit ja

mäkehitystä moniin informaa-

– kone -liittymiin.

-rakenteet, kvanttilangat ja

tioteknologisiin sovelluksiin.

-pisteet, magneettiset materi-

Tutkimusta tehdään kolmella

teknologian (professori Mikko

aalit, polymeerit ja kuitumate-

toisiaan läheisesti tukevalla

Sams) tutkimus keskittyy ihmi-

riaalit sekä erilaiset pintareak-

alalla:

sen kommunikaation neu-

Esimerkkejä ajankohtaisis-

tiot.

Laskennallinen materiaaliYksikön tutkimusalueet

Kognitiivisen tieteen ja

rokognitiivisiin mekanismeihin.

tutkimus (professori Jukka

Tutkimustietoa sovelletaan

ovat:

Tulkki) keskittyy materiaalien ja

informaatioteknologiassa mm.

– Materiaalien elektroniset

mikro- ja nanoelektroniikan

kehittämällä käyttöliittymiä,

ominaisuudet (professori Mart-

komponenttien rakenteellisiin,

jotka sallivat ihmiselle luontai-

ti Puska)

elektronisiin ja optisiin ominai-

sen vuorovaikutuksen. Tästä

– Statistinen fysiikka ja komp-

suuksiin. Viimeaikaisia tutki-

esimerkkinä on järjestelmä

leksisuus (professori Tapio Ala-

musaiheita ovat metallien,

(”puhuva pää”), joka tuottaa

Nissilä)

puolijohteiden ja kompleksis-

ja tunnistaa audiovisuaalista

– Epäjärjestyneet systeemit

ten materiaalien kuten älykkäi-

puhetta. Ihmisen kommuni-

(dosentti Mikko Alava)

den nesteiden ja kuitukompo-

kaatiomekanismien tuntemus-

Yksikössä on 3 professo-

siittien murtuma- ja kasvuomi-

ta voidaan hyödyntää mm.

ria, 3 dosenttia, 9 tutkijatohto-

naisuudet; uusien puolijohde-

suunniteltaessa kehittyneitä

ria, 21 jatko-opiskelijaa, 14

rakenteiden esim. kvanttipistei-

apuvälineitä aistivammaisille.

diplomi- ja gradutyöntekijää,

den ja -lankojen elektroniset ja

Yksikössä on 5 professo-

yhteensä 50 henkeä.

optiset ominaisuudet; ja elekt-

ria, 7 dosenttia, 9 tohtoritutki-

roniset, optoelektroniset ja

jaa, 20 jatko-opiskelijaa, 8

mikroelektromekaaniset kom-

diplomityöntekijää ja sihteeri,

ponentit.

yhteensä 50 henkilöä.

▲

LASKENNALLISEN TIETEEN JA

Laskennallisen informaa-

TEKNIIKAN TUTKIMUSKESKUS

tiotekniikan (professori Jouko

Teknillinen korkeakoulu

Lampinen) tutkimus keskittyy

Johtaja akatemiaprofessori

kompleksisten fysikaalisten,

Kimmo Kaski

teknisten ja taloudellisten prosessien, sekä paljon dataa

Yksikkö keskittyy laskennallisen

sisältävien systeemien mallin-

tieteen ja tekniikan tutkimuk-

nukseen ja analysointiin. Tutki-

seen, käsittäen kompleksisten

muksessa käytetään kehittynei-
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kentelee 8 tutkijaa (seniori-

yhdistävät tutkimusryhmien

METAPOPULAATIOBIOLOGIAN

tutkijat ja post-doc tutkijat) ja

tutkimusta ja tarjoavat työkalu-

TUTKIMUSRYHMÄ

12 jatko-opiskelijaa. Avustavan

ja tutkia, miten metsiä tulisi

Helsingin yliopiston ekologian ja

henkilökunnan määrä on 5.

hoitaa muuttuvissa ilmasto-

systematiikan laitos

oloissa kestävän metsätalou-

Johtaja akatemiaprofessori Ilkka

den periaatteita noudattaen.

▲

Hanski

METSÄEKOLOGIAN JA METSÄN-

– Metsäekosysteemien biodi-

Metapopulaatiolla tarkoitetaan

HOIDON TUTKIMUSYKSIKKÖ

versiteetti: prosessit, rakenteet

pirstoutuneessa elinympäris-

Joensuun yliopisto

ja merkitys metsäekosysteemi-

tössä elävien paikallispopulaa-

Johtaja professori Seppo Kello-

en dynamiikassa (professori

tioiden muodostamaa kokonai-

mäki

Jari Kouki). Ryhmä tutkii mm.

suutta. Ihmistoiminta on aihe-

sitä, miten pohjoisten havu-

uttanut monien elinympäristö-

Yksikön tavoitteena on syven-

metsien biodiversiteetti kytkey-

jen pirstoutumisen, mikä lisää

tää pohjoisen havumetsävyö-

tyy metsäekosysteemien dyna-

metapopulaatiorakenteiden

hykkeen metsien ekologista

miikkaan ja miten metsiä tulisi

merkitystä lajien kannanvaihte-

tutkimusta ja parantaa val-

hoitaa ja käyttää hyväksi metsi-

lussa.

miuksia hoitaa näitä metsiä

en biodiversiteetin suojelemi-

kestävän metsätalouden peri-

seksi ja ylläpitämiseksi muuttu-

tutkimusryhmässä selvitetään

aatteita noudattaen. Tutkimus

vassa ilmastossa. Tutkimus luo

pirstoutuneissa elinympäris-

on monitieteistä, ja se yhdistää

valmiuksia ymmärtää, miten

töissä elävien lajien ekologiaa,

monipuolisesti perustutkimus-

biodiversiteetti kytkeytyy met-

genetiikkaa ja evoluutiota.

ta ja soveltavaa tutkimusta

sien kasvu- ja kehitysdynamiik-

Usein paikallispopulaatiot ovat

metsänhoitomenetelmien

kaa ja metsäekosysteemien

niin pieniä, että niillä on huo-

kehittämiseksi metsätalouden

toiminnalliseen tasapainoon.

mattava riski hävitä, mutta laji

tarpeisiin. Yksiköllä on neljä

voi säilyä isommalla alueella

tutkimusryhmää:

Metapopulaatiobiologian

paikallispopulaatioiden häviä-

– Ilmastonmuutoksen vaikutus
puiden ja eläinten vuorovaiku-

misten ja uusien syntymisten

– Pohjoisten havumetsäekosys-

tukseen sekä metsäekosystee-

tasapainossa. Paikallispopulaa-

teemien toiminta- ja rakenne-

mien dynamiikkaan ( professo-

tioiden hävintä-kolonisaatio

dynamiikka sekä kestävä hoito

ri Pekka Niemelä). Ryhmä tutkii

-dynamiikalla on usein suuri

ja hyväksikäyttö muuttuvassa

mm. sitä, miten ilmastonmuu-

vaikutus metapopulaation

ilmastossa (professori Seppo

tos ja kohoava hiilidioksidipitoi-

geneettiseen koostumukseen

Kellomäki). Ryhmä tutkii myös,

suus vaikuttavat puiden ja

ja se voi johtaa evolutiivisiin

miten metsäpuut sopeutuvat

eläinten vuorovaikutukseen

muutoksiin lajin ominaisuuk-

fysiologisesti ja ekologisesti

(herbivoriaan). Tutkimus luo

sissa. Metapopulaatiobiologian

muuttuvaan ilmastoon ja ko-

perusteita ymmärtää, miten

tutkimustuloksilla on merkitys-

hoavaan hiilidioksidipitoisuu-

erilaisten hyönteisten ja sienien

tä maankäytön suunnittelussa

teen. Tutkimusta tehdään sekä

aiheuttamat metsätuhot leviä-

ja luonnonsuojelussa.

kokeellisesti että simulointimal-

vät ja miten niiden aiheuttamia

leja hyväksi käyttäen. Mallit

tuhoja voidaan torjua metsän-

Tutkimusryhmässä työs-
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hoidossa ja metsätaloudessa.

toon ja metsätalouteen puula-

Tutkimus luo samalla valmiuk-

jikkeita, jotka kestävät entistä

sia vähentää niitä riskejä, joita

paremmin mm. hirvien, jänik-

ilmastomuutos metsätaloudel-

sien ja myyrien aiheuttamia

le aiheuttaa.

tuhoja.

– Kasvien puolustautuminen

Metsäekologian ja met-

kasvien ja eläinten vuorovaiku-

sänhoidon tutkimuksen huip-

tusprosessina pohjoisissa olo-

puyksikössä työskentelee noin

suhteissa (professori Jorma

25 varttunutta tutkijaa, 15

Tahvanainen). Ryhmä tutkii

tutkijatohtoria ja 50 jatko-

mm. sitä, miten ilmastonmuu-

opiskelijaa. Tutkimusyksikön

tos ja kohoava hiilidioksidipi-

työn tuloksena syntyvät valmi-

toisuus vaikuttavat metsäpui-

udet mm. ekotehokkaan met-

den kemialliseen puolustautu-

sänhoidon kehittämiseksi ja

miseen. Tutkimus luo valmiuk-

metsien biodiversiteetin suoje-

sia ymmärtää, miten hyönteis-

lemiseksi talousmetsissä tarjoa-

ten ja sienien aiheuttamat

vat monia mahdollisuuksia

metsätuhot kytkeytyvät puiden

käyttää tutkimuksen tuloksia

fysiologisiin tapahtumiin ja

käytännön metsätaloudessa

puiden kemiallisiin ominai-

yhteistyössä metsäalan organi-

suuksiin. Tutkimus luo myös

saatioiden ja metsäteollisuus-

valmiuksia kehittää metsänhoi-

yritysten kanssa.
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▲

MOLEKULAARISEN NEUROBIO-

NEUROVERKKOJEN TUTKIMUS-

LOGIAN OHJELMA

YKSIKKÖ

Helsingin yliopiston biotieteiden

Teknillinen korkeakoulu

laitos ja biotekniikan instituutti

Johtaja professori Erkki Oja

Johtaja professori Heikki RauvaKeskeisenä tutkimusaiheena

la

ovat yksikössä kehitetyt neuroTutkimusohjelmassa selvite-

verkkomenetelmät. Itseorgani-

tään hermosoluyhteyksien

soivalla kartalla on lukuisia

muodostumista yksilökehityk-

sovelluksia mm. dokumenttien

sen aikana ja niiden muovau-

ja kuvien analyysissä, prosessi-

tumista aikuisella (plastisiteet-

tekniikassa, sähkötekniikassa,

ti). Hermosoluyhteyksien muo-

kemiassa, lääketieteessä, ta-

dostuminen kehityksen aikana

loustieteissä ja lingvistiikassa.

on olennainen edellytys aikui-

Itseorganisoivasta kartasta on

sen hermosoluverkoston nor-

kirjoitettu kautta maailman jo

maalille toiminnalle. Toisaalta

yli 3000 tieteellistä tutkimusta.

hermosoluyhteyksien muovau-

Toisen laajan tutkimusaiheen

tuminen aikuisella muistuttaa

muodostavat uudet signaalin-

mekanismeiltaan kehitystä

käsittelymenetelmät, etenkin

sääteleviä solujen vuorovaiku-

riippumattomien komponent-

tuksia ja on perustana useille

tien analyysi, ja näiden sovel-

olennaisille hermoston toimin-

lukset tietoliikenteessä, lääke-

noille, kuten muisti ja oppimi-

tieteessä ja kuvien käsittelyssä.

nen. Tutkittavat mekanismit

Yksikössä kehitettyjä informaa-

liittyvät siten läheisesti moniin

tionkäsittelyn menetelmiä

hermoston sairauksiin, kuten

käytetään kotimaisessa teolli-

Alzheimerin tauti ja useat

suudessa.

muut tilat, joissa esiintyy häiri-

Yksikössä on 50 henkeä,

öitä hermosolujen keskinäises-

joista 4 professoria, 8 muuta

sä kommunikaatiossa.

tohtoria, 16 jatko-opiskelijaa ja

Yksikössä on 4 professo-

22 muuta (tutkimusapulaisia ja

ria, 10 senioritutkijaa, 8 tutkija-

hallintohenkilökuntaa). Ulko-

tohtoria, 31 akateemista tutki-

maalaisia on 8 henkeä.

jaa, 8 teknistä henkilöä. Yhteensä 61 henkilöä.
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▲

OHJATUN KUDOSTEN UUSIUTUMISEN SEKÄ LÄÄKE-, HAMMASLÄÄKE- JA ELÄINLÄÄKETIETEELLISTEN BIOMATERIAALIEN TUT-

▲

kemiallisia ilmiöitä ja mekanis-

PROSESSIKEMIAN TUTKIMUS-

meja molekyylitasolla

RYHMÄ

– kehittää fysikaalis-kemiallis-

Åbo Akademi

ten prosessielementtien perus-

Johtaja professori Mikko Hupa

teelliselle ymmärtämiselle

KIMUSRYHMÄ

pohjautuvia kehittyneitä pro-

Tampereen teknillinen korkea-

Yksikkö muodostuu neljästä

sessimalleja

koulu, Helsingin yliopisto ja

Åbo Akademin kemiallis-teknil-

– kehittää teollisiin tuotteisiin

Teknillinen korkeakoulu

lisen tiedekunnan tutkimusryh-

sopivia molekyylirakenteita

Johtaja akatemiaprofessori

mästä. Prosessikemian tutki-

– tunnistaa ja karakterisoida

Pertti Törmälä

musryhmä toimii kahdessa

teollisten prosessien tuottami-

tiedekunnan rakennuksessa,

en päästöjen ympäristöön

Yksikkö tutkii synteettisten

Gadoliniassa ja Axeliassa, sekä

vaikuttavia komponentteja.

biomateriaalien ja niistä val-

myös Turun Teknologiakeskuk-

mistettujen kirurgisten imp-

sessa DataCityssä.

lanttien eli istukkeiden sekä

Tutkimusryhmät ovat:

elävien kudosten välisiä vuoro-

– Pulp and Paper Chemistry

vaikutuksia. Kirurgisia implant-

(akatemiaprofessori Bjarne

teja käytetään länsimaissa

Holmbom)

vuosittain kymmeniä miljoonia

– Process Analytical Chemistry

kappaleita erilaisten vammojen

(professori Ari Ivaska)

ja sairauksien hoidossa liittä-

– Kinetics and Catalysis (pro-

mään kudoksia toisiinsa, erot-

fessori Tapio Salmi )

tamaan kudoksia toisistaan tai

– Combustion and Materials

kasvattamaan uutta kudosta

Chemistry (professori Mikko

vaurioituneen tai tuhoutuneen

Hupa)

kudoksen tilalle. Yksikön tutki-

Kaikki yksikön jäsenet

mukset tähtäävät implantti-

tutkivat fysikaalis-kemiallisia

kudosvuorovaikutusten meka-

prosesseja kompleksisissa teol-

nismien syvälliseen selvittämi-

lisuuteen liittyvissä ympäris-

seen, mikä mahdollistaa ny-

töissä. Tavoitteena on löytää

kyistä parempien biomateriaa-

uusia ratkaisuja teollisiin pro-

lien ja implanttien kehittämi-

sesseihin ja tuotteisiin.

sen.

Yksikön lähestymistavan,
Yksikössä on noin 70

molekyyliprosessitekniikan

henkeä (tutkijaa, tutkimusapu-

avulla voidaan:

laista ja muuta henkilökuntaa).

– tunnistaa ja mallintaa kompleksisten heterogeenisten teollisten prosessien alkeisreaktioita ja vuorovaikutusta
– tutkia teollisten prosessien

Neljän professorin ja 25
vanhemman tutkijan lisäksi
ryhmässä työskentelee 37
jatko-opiskelijaa.
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▲

RAKENNEVIROLOGIAN TUTKI-

kansainvälisesti tunnustettujen
tutkimusryhmien kanssa.

Käytännön sovelluksista,
joihin ryhmän suorittama sig-

MUSOHJELMA

naalinkäsittelyn tutkimus liit-

Helsingin yliopiston Viikin bio-

tyy, voidaan mainita erilaiset

▲

keskus

kompressiotekniikat, jotka

Johtaja professori Dennis Bam-

SIGNAALIN KÄSITTELYN TUTKI-

mahdollistavat suurten tieto-

ford

MUSRYHMÄ

määrien siirron digitaalisissa

Tampereen teknillisen korkea-

verkoissa, digitaalinen radio ja

Virukset ovat parasiittejä, jotka

koulun tietotekniikan osasto,

TV, digitaaliset kirjastot, puhet-

käyttävät solun koneistoa li-

signaalinkäsittelyn laitos

ta ymmärtävä matkapuhelin ja

sääntyäkseen, mutta ovat so-

Johtaja professori Jaakko Astola

EEG-signaalin automaattinen

lun ulkopuolella elottomia

analysointi.

kappaleita. Viruksen infektoi-

Signaalinkäsittelyn ryhmä on

mat solut usein kuolevat tai

kansainvälisesti tunnettu tutki-

niiden elinkyky alenee. Tästä

muksistaan epälineaarisen

johtuen virukset aiheuttavat

signaalin- ja kuvankäsittelyn

vakavia sairauksia. Koska viruk-

aloilla.

set ovat suhteellisen yksinker-

Ryhmän tutkimus koos-

Ryhmään kuuluu yhteensä
noin 80 tutkijaa 15 eri maasta.

▲

SOLULIIKENNE

taisia, niitä tutkimalla on sel-

tuu seuraavista tutkimushank-

BioCity Turku

vinnyt useita keskeisiä biologi-

keista:

Johtaja akatemiaprofessori

sia prosesseja.

1. Datan pakkaustekniikat,

Sirpa Jalkanen

Rakennevirologian tutki-

erityisesti liittyen puheen- ja

musohjelma pyrkii selvittä-

äänenkäsittelyyn

Yksikkö pyrkii selvittämään

mään, kuinka virukset kootaan,

2. Sisällön ymmärtämiseen

niitä mekanismeja, jotka sääte-

mikä on niiden rakenneosien

perustuva informaation indek-

levät valkosolujen kulkua eli-

yksityiskohtainen rakenne ja

sointi ja haku

mistössä. Valkosolujen haitalli-

miten ne toimivat. Tähtäimenä

3. Digitaaliset suodattimet ja

nen kulku sydänlihakseen

on saada uutta, entistä tarkem-

suodatinpankit

veritulpan yhteydessä ja niiden

paa tietoa biologisten rakentei-

4. Spektri- ja algebralliset me-

kulku niveleen reumassa ovat

den kokoamissäännöistä ja

netelmät signaalinkäsittelyssä

esimerkkejä tautitiloista, joissa

käyttää tätä tietoa virustautien

5. Lääketieteellinen signaalin-

valkosolut aiheuttavat suurta

ehkäisyyn.

käsittely

tuhoa. Vaurioita voidaan eh-

Ryhmän tutkimustuloksil-

käistä estämällä valkosolujen

hankkeen johtaja (professori),

la on merkitystä telekommuni-

kulku kohdekudoksiin. Myös

varttuneita tutkijoita 5, tohtori-

kaation ja langattoman tiedon-

etäpesäkkeitä muodostavat

tutkijoita 3, väitöskirjatyönteki-

siirron, multimedian ja pu-

syöpäsolut käyttävät pitkälti

jöitä 6, pro gradua valmistele-

heen-, äänen-, kuvan- sekä

samoja mekanismeja kuin

via opiskelijoita 3 ja teknistä

videokuvan käsittelyn, ja lääke-

valkosolut siirtyessään veren-

henkilökuntaa 3. Yksikkö toimii

tieteellisten signaalien ja ku-

kierrosta kudoksiin.

kiinteässä yhteistyössä useiden

vien digitaalisen käsittelyn

Yksikössä on tutkimus-

aloilla.

Tutkimusryhmä on löytänyt uuden valkosolujen kulus-
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Soluliikenne-yksikkö käyttää erityismikroskopiaa hyväk-

ta vastaavan molekyylin ja
karakterisoinut syöpäsolujen

seen tutkiessaan reaaliaikaisesti solujen kulkua verisuonis-

leviämisestä vastaavia mekanis-

tossa. Laboratorionhoitaja Riikka Lehvonen (vasemmalla),

meja. Saatuja tuloksia voidaan

LL Heikki Irjala ja akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen

käyttää hyväksi kehitettäessä
uudentyyppisiä lääkeaineita

seuraavat solujen liikkumista tietokoneavusteiseen video-

tulehdustautien ja syövän

kamerajärjestelmään kytketyllä mikroskoopilla.

hoitoon.
Yksikössä yhteensä 20
tutkijaa (näistä 8 väitellyttä) ja
8 avustavaa henkilöä.
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▲

SYÖVÄN BIOLOGIAN TUTKIMUSOHJELMA

Helsingin yliopisto
Johtaja akatemiaprofessori Kari
Alitalo
Tutkimusryhmä tutkii syöpägeenien toimintaa solujen
välisessä kommunikaatiossa ja
solujen itsetuhossa sekä erityisesti verisuonten syntymekanismeja syöpäkasvaimissa.
Ryhmän tutkimuksissa on
löytynyt useita uusia kasvutekijöitä, ja eräänä näiden tutkimusten käytännön päämääränä on pyrkiä estämään syöpäkasvaimia kehittämästä sisäänsä uutta verisuonitusta, jolloin
syöpäkasvaimet eivät voisi
kasvaa paria millimetriä suuremmiksi.
Syövän biologian tutkimusohjelmassa työskentelee
yhteensä yli 60 henkeä.
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▲

kushermostoa vaurioittavien

suuksiaan, oppia sellaista, mitä

TAUTIGEENIEN TUTKIMUSYK-

tautigeenien toiminnan ym-

vielä ei ole - eli toimimaan

SIKKÖ

märtämiseen sekä suomalais-

uudella tavalla.

Helsingin yliopisto, Kansanter-

ten kansantautien alttiusgeeni-

veyslaitos ja Folkhälsan (v:sta

en tunnistukseen mm. MS-

ryhmästä:

2001 Biomedicum Helsinki)

taudissa, paksunsuolen syöväs-

1. ryhmä tutkii muutoksissa

Johtaja professori Leena Pelto-

sä ja astmassa.

syntyviä työn organisoinnin

nen-Palotie

Tutkimusryhmien johtajat ja

uusia muotoja ja oppimispro-

Yksikkö koostuu viidestä

ryhmien koko:

sesseja (akatemiaprofessori

Tautigeenien tutkimusyksikön

Dosentti Lauri Aaltonen (11)

Yrjö Engeström).

tutkijaryhmät hyödyntävät

Dosentti Anu Jalanko (13)

2. ryhmä tutkii työhön liittyvää

tutkimushankkeissaan suoma-

Professori Juha Kere (17)

hyvinvointia, siis työkykyä ja

laisväestön erityispiirteitä:

Dosentti Anna-Elina Lehesjoki

työssä jaksamista muutosten

eristyneisyyttä, pientä perusta-

(15)

keskellä (dosentti Kirsti Launis).

javäestöä ja erinomaista perus-

Professori Leena Peltonen (30)

3. ryhmä tutkii teknologisia

terveydenhuoltoa. Pitkälti juuri

innovaatioita ja tutkimustyön

näiden ryhmien työn tulosta

▲

onkin se, että tautigeenien

organisointia eli sitä, mikä
johtaa läpimurtoihin tutkimuk-

tutkimus on yksi kansainväli-

TOIMINNAN TEORIAN JA KEHIT-

sessa ja tuotekehityksessä (pro-

sesti parhaiten tunnettuja

TÄVÄN TYÖNTUTKIMUKSEN

fessori Reijo Miettinen).

suomalaisen tieteen aloja.

YKSIKKÖ

4. ryhmä tutkii ammatillisten

Helsingin yliopisto

oppilaitosten ja työelämän

tumisen myötä tautigeenien

Johtaja akatemiaprofessori Yrjö

uusia yhteistoimintamuotoja

tutkimus kohtaa aivan uusia

Engeström

(professori Terttu Tuomi-

Genomiprojektin valmis-

menetelmällisiä ja strategisia

Gröhn).

haasteita: Kuinka selvittää solu-

Toiminnan teorian ja kehittä-

5. ryhmä tutkii ja kehittää uu-

ja eläinmallein tautien solu- ja

vän työntutkimuksen yksikkö

sia muutosten hallinnan ja

kudostason oireita, miten gee-

tutkii työn, organisaatioiden ja

oppimisen menetelmiä (do-

nihoito niitä helpottaisi ja mi-

teknologian muutoksia. Keskei-

sentti Jaakko Virkkunen).

ten geenit ja elinolosuhteet

nen kysymys on, miten toimi-

vaikuttavat yleisten kansantau-

vat ihmiset voivat oppia muu-

tien ilmenemiseen?

toksissa ja muovata niitä sen

Viisi yksikön ryhmää on

sijaan, että polkeutuvat muu-

suunnitellut yhteisen ohjel-

tosten jalkoihin. Lähtökohtana

man, jolla lähivuosina vahvis-

on Suomessa kehitetty ekspan-

tetaan ryhmien osaamista

siivisen oppimisen teoria, joka

geenien toiminnallisissa ana-

kytkee oppimisen muutosten

lyyseissä ja perustetaan uusim-

hallintaan ja innovaatioihin.

pien teknologioiden osaamis-

Teoria pyrkii selittämään, mi-

yksiköitä. Huippuyksikön tutki-

ten ihmisten yhteisöt voivat

mustyö tähtää erityisesti kes-

laajentaa toimintamahdolli-

Yksikössä työskentelee
noin 50 henkeä.
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muskohteet.

VARHAISEN JUUTALAISEN JA

VTT TEOLLINEN BIOTEKNIIK-

– Proteiinien tuotto (dosentti

KRISTILLISEN IDEOLOGIAN

KA

Sirkka Keränen): Erittyvien

MUOTOUTUMISEN TUTKIMUSYK-

VTT Bio- ja elintarviketekniikka

proteiinien tuoton parantami-

SIKKÖ

Johtaja tutkimusprofessori Hans

nen integroidun suunnittelun

Helsingin yliopiston ja

Söderlund

avulla eukaryoottimikrobeissa,
hiivoissa ja homeissa.

Åbo Akademin eksegetiikan
laitokset

Yksikön tavoitteena on biotek-

– Molekyylien välinen tunnistus

Johtaja professori Heikki Räisä-

niikkaan perustuvien ympäris-

(dosentti Kristiina Takkinen):

nen

töystävällisten teollisuuspro-

Proteiinien ja ligandien välisten

sessien kehittäminen uusiutu-

spesifisten vuorovaikutuksien

Yksikkö tutkii eri näkökulmista

vien luonnonraaka-aineiden

parantaminen ja hyödyntämi-

ja monien humanististen tietei-

jalostusasteen nostamiseksi.

nen halutussa sovelluksessa.

den metodeja käyttäen kristin-

Tarkoituksena on luoda uutta

– Entsyymitekniikka (professori

uskon taustaa, sen syntyä

osaamista erityisesti hiilihyd-

Liisa Viikari): Hapettavien ent-

juutalaisena liikkeenä ja erka-

raattien ja lignoselluloosan

syymien ja entsyymipohjaisten

nemista uudeksi uskonnoksi.

jalostamiseksi arvotuotteiksi

prosessien kehittäminen puh-

Erityistä huomiota saa sosiaa-

biologisin keinoin sekä in vitro

taampien tuotantotekniikoiden

listen tilanteiden kuten konflik-

että in vivo. Tämän tavoitteen

luomiseksi ja uusiutuvien raaka-

tien merkitys uskonnollisen

saavuttamiseksi käytetään ja

aineiden käytön tehostamiseksi.

aatemaailman muovautumi-

kehitetään modernin biotekno-

– Metaboliamuokkaus (profes-

seen; toisaalta jäljitetään myös

logian menetelmiä kuten gee-

sori Merja Penttilä): Aineenvaih-

uskonnon vaikutuksia yhteis-

nikirjastoja, suunnattua evolu-

duntareittien muokkaaminen

kuntaan ja kulttuuriin. Keskei-

tiikkaa, erilaisia ilmentämistek-

sellaisten tehokkaiden tuotanto-

nen sija työssä on hiljattain

niikoita, massaseulontaa sekä

mikrobien aikaansaamiseksi,

julkaistujen tekstien analyysilla

mikrobien aineenvaihdunta-

jotka tekevät halvoista raaka-

(Kuolleen meren kääröt, Nag

reittien ja fysiologian muokka-

aineista hyödyllisiä ja arvokkaita

Hammadin gnostilaiset tekstit,

usta. Entsyymien avulla luo-

yhdisteitä.

Assyrian valtionarkistot).

daan puhtaampia teollisuus-

Yksikössä on 18 vanhem-

prosesseja ja elävät mikrobit

paa tutkijaa (joista 8 professo-

valjastetaan tuottamaan arvok-

ria), 11 nuorta tutkijaa, 21

kaita kemikaaleja sokereista ja

tutkijakoulutettavaa. Yhteensä

muista hiilihydraateista.

50. (Näistä Helsingissä 37 ja
Åbo Akademissa 13.)

Yksikön tutkimusryhmät
ja niiden pääasialliset tutki-

Yksikössä työskentelee
noin 30 henkeä.
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Suomen Akatemian tukemat
tukitoiminto-organisaatiot

Helsingin yliopiston populaatiobiologian osaston ekologian ja systematiikan laitos
Biocentrum Helsinki
Tampereen teknillisen korkeakoulun Digitaalisen Median Instituutti
Teknillisen korkeakoulun Uusien materiaalien keskus
Biocity Turku
Biocenter Oulu
Jyväskylän yliopiston Psykocenter

Huippuyksiköiden yhteystiedot

Antiikin ja keskiajan kreikan-

Evoluutioekologia

Hydrauliikan ja automatiikan

kieliset asiakirjat, arkistot ja

Akatemiaprofessori Rauno Alatalo

laitos

kirjastot

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Professori Matti Vilenius

Professori Jaakko Frösén

Jyväskylän yliopisto

Tampereen teknillinen korkeakoulu

Klassillisen filologian laitos

PL 35

Korkeakoulunkatu 2

PL 4 (Vuorikatu 3 A)

40351 Jyväskylä

PL 589

00014 Helsingin yliopisto

p. (014) 2602 306

33101 Tampere

p. (09) 191 22160

(tai 040 5488 474)

p. (03) 365 2267

f. (09) 191 22161

f. (014) 2602 321

f. (03) 365 2240

frosen@helsinki.fi

alatalo@dodo.jyu.fi

vilenius@cc.tut.fi
Huippuyksikön omat sivut:

Huippuyksikön omat sivut:

http://www.tut.fi/~ihatut/

http://ns.foto.hut.fi/research/
projects/FJHP/

Helsingin bioenergetiikan

Klassisen filologian laitoksen sivut:

tutkimusryhmä

http://www.helsinki.fi/hum/kla/

Akatemiaprofessori Mårten Wik-

Ihmisen kehitys ja sen riski-

ström

tekijät

Lääketieteellisen kemian osasto

Akatemiaprofessori Lea Pulkkinen

Englannin kielen vaihtelun ja

Biolääketieteen laitos

Jyväskylän yliopisto

muutoksen tutkimusyksikkö

PL 8 (Siltavuorenpenger 10 A)

Psykologian laitos

Professori Matti Rissanen

00014 Helsingin yliopisto

PL 35

Fabianinkatu 24 A

p. (09) 191 8260

40351 Jyväskylä

PL 4

f. (09) 191 8296

p. (014) 602 854

00014 Helsingin yliopisto

marten.wikstrom@helsinki.fi

f. (014) 602 841

p. (09) 191 23523
f. (09) 191 23072
matti.rissanen@helsinki.fi
terttu.nevalainen@helsinki.fi
Huippuyksikön omat sivut:
http://www.eng.helsinki.fi/

leapulkk@jyu.fi
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JYFL:n ydin- ja materiaali-

Laskennallisen materiaali-

Metsäekologian ja metsän-

fysiikan tutkimuslaitos

fysiikan tutkimusryhmä

hoidon tutkimusyksikkö

Professori Matti Manninen

Akatemiaprofessori Risto Nieminen

Professori Seppo Kellomäki

Jyväskylän yliopisto

Teknillinen korkeakoulu

Joensuun yliopisto

Fysiikan laitos

Fysiikan laboratorio

Metsätieteellinen tiedekunta

PL 35

PL 1100

PL 111

40351 Jyväskylä

02015 TKK

80101 Joensuu

p. (014) 2602362

p. (09) 451 3105

p. (013) 251 3630

f. (014) 2602351

f. (09) 451 5067

f. (013) 251 4444

matti.manninen@phys.jyu.fi

rniemine@csc.fi

seppo.kellomaki@joensuu.fi

Huippuyksikön omat sivut:

Huippuyksikön omat sivut:

http://www.phys.jyu.fi/research

http://www.fyslab.hut.fi/
Molekulaarisen neurobiologian
ohjelma

Kasvimolekyylibiologian ja

Laskennallisen tieteen ja teknii-

Professori Heikki Rauvala

metsäpuiden biotekniikan tutki-

kan tutkimuskeskus

Helsingin yliopiston biokeskus

musyksikkö

Akatemiaprofessori Kimmo Kaski

PL 56 (Viikinkaari 5)

Akatemiaprofessori Tapio Palva

Teknillinen korkeakoulu

00014 Helsingin yliopisto

Biotieteiden laitos

Laskennallinen tekniikka

p. (09) 7085 9064

Perinnöllisyystieteen osasto

PL 9400

f. (09) 7085 9068

PL 56 (Viikinkaari 5 D)

02015 TKK

heikki.rauvala@helsinki.fi

00014 Helsingin yliopisto

p. (09) 451 4825

p. (09) 7085 9600

f. (09) 451 4830

f. (09) 7085 9076

kimmo.kaski@hut.fi

Neuroverkkojen tutkimusyksikkö

tapio.palva@helsinki.fi

Huippuyksikön omat sivut:

Professori Erkki Oja

http://www.hut.fi/Units/

Teknillinen korkeakoulu

ComputationalEng/

PL 5400
02015 TKK

Kollageenitutkimusyksikkö

p. (09) 451 3265

Akatemiaprofessori Kari Kivirikko
Oulun yliopisto

Metapopulaatiobiologian tutki-

f. (09) 451 3277

Lääketieteellisen biokemian laitos

musryhmä

erkki.oja@hut.fi

PL 5000

Akatemiaprofessori Ilkka Hanski

Huippuyksikön omat sivut: http://

90401 Oulu

Populaatiobiologian osasto

www.cis.hut.fi/cis/main.html

p. (08) 5375 801

Ekologian ja systematiikan laitos

f. (08) 5375 810

PL 17 (Arkadiankatu 7)

kari.kivirikko@oulu.fi

00014 Helsingin yliopisto

Ohjatun kudosten uusiutumisen

p. (09) 191 7417

sekä lääke-, hammaslääke- ja

f. (09) 191 7301

eläinlääketieteellisten biomate-

Kylmälaboratorio

ilkka.hanski@helsinki.fi

riaalien tutkimusryhmä

Professori Mikko Paalanen

Huippuyksikön omat sivut:

Akatemiaprofessori Pertti Törmälä

Teknillinen korkeakoulu

http://www.helsinki.fi/science/

Biomateriaalitekniikan laitos

Kylmälaboratorio

metapop

Tampereen teknillinen korkeakoulu

PL 2200

PL 589

02015 TKK

33101 Tampere

p. (09) 4512 957

p. (03) 365 2536

f. (09) 4512 969

f. (03) 365 2250

paalanen@neuro.hut.fi

tormala@cc.tut.fi

Huippuyksikön omat sivut:
http://boojum.hut.fi/
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Prosessikemian tutkimusryhmä

Soluliikenne

Toiminnan teorian ja kehittävän

Professori Mikko Hupa

Akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen

työntutkimuksen tutkimus-

Åbo Akademi

MediCity

keskus

Lemminkäisenkatu 14-18 B

Tykistökatu 6

Akatemiaprofessori Yrjö Engeström

20520 Turku

20250 Turku

Toiminnan teorian ja kehittävän

p. (02)215 4454

p. (02) 333 7007

työntutkimuksen yksikkö

f. (02) 215 4962 tai 215 4780

f. (02) 333 7000

Kasvatustieteen laitos

mikko.hupa@abo.fi

sirpa.jalkanen@utu.fi

PL 47 (Hämeentie 153 B)

Huippuyksikön omat sivut:

00014 Helsingin yliopisto

http://www.abo.fi/instut/pcg/

p. (09) 7084 802 ja 7084 797
Syövän biologian tutkimus-

f. (09) 7084 844

ohjelma

yrjo.engestrom@helsinki.fi

Rakennevirologian tutkimus-

Akatemiaprofessori Kari Alitalo

ohjelma

Haartman Instituutti

Professori Dennis Bamford

PL 21 (Haartmaninkatu 3)

Varhaisen juutalaisen ja kristil-

Biotieteiden laitos ja Biotekniikan

00014 Helsingin yliopisto

lisen ideologian muotoutumisen

instituutti

p. (09) 1912 6434

tutkimusyksikkö

PL 56 (Viikinkaari 5)

f. (09) 1912 6700

Professori Heikki Räisänen

00014 Helsingin yliopisto

kari.alitalo@helsinki.fi

Eksegetiikan laitos

p. (09) 7085 9100

Huippuyksikön omat sivut:

PL 33 (Aleksanterinkatu 7)

f. (09) 7085 9098

http://www.helsinki.fi/biocent-

00014 Helsingin yliopisto

dennis.bamford@helsinki.fi

rum/2.html

p. (09) 898 422 ja (09) 191 22043
f. (09) 191 22106

Huippuyksikön omat sivut:

heikki.raisanen@helsinki.fi

http://www.dblab.helsinki.fi/
Tautigeenien tutkimusyksikkö

Huippuyksikön esittely kohdassa

Professori Leena Peltonen-Palotie

tutkimusyksiköt ja -projektit:

Signaalin käsittelyn tutkimus-

Kansanterveyslaitos

http://www.helsinki.fi/teol/hyel/

ryhmä

Lääketieteellisen molekyyligene-

index.html

Professori Jaakko Astola

tiikan osasto

Tampereen teknillinen korkeakoulu

Mannerheimintie 166

Signaalinkäsittelyn laitos

00300 Helsinki

VTT Teollinen biotekniikka

PL 553 (Hermiankatu 12 A)

p. (09) 4744 8393

Tutkimusprofessori Hans Söder-

33101 Tampere

f. (09) 4744 8480

lund

p. (03) 365 2923

leena.palotie@ktl.fi

VTT Bio- ja elintarviketekniikka

f. (03) 365 3817

PL 1500

jta@cs.tut.fi

02044 VTT

Huippuyksikön omat sivut:

p. (09) 456 5104

http://sigwww.cs.tut.fi/

f. (09) 455 2103
hans.soderlund@vtt.fi
http://www.vtt.fi
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