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HPC-Europa on johtavien suur-
teholaskennan organisaatioi-
den konsortio, joka tehtävänä
on tarjota palveluja eurooppa-
laisille tutkimusyhteisölle. Kon-
sortion Transnational Access -
ohjelma tarjoaa tutkijoille mah-
dollisuuden hyödyntää kuuden
supertietokonekeskuksen las-
kenta- ja asiantuntijaresursse-
ja. Ohjelmaan voivat hakea ne
tutkijat, jotka hyödyntävät tutki-
muksessaan suurteholasken-
taa. Aikaisempi kokemus suur-
teholaskennasta ei ole välttä-
mätöntä. Hakemukset pitää lä-
hettää 2-6 kuukautta ennen vie-
railun alkamista.

Ohjelmaan hyväksytty tutki-
ja voi työskennellä kolme kuu-
kautta kuudessa eurooppalai-
sessa supertietokonekeskuk-
sessa. Nämä keskukset ovat
CEPBA-CESCA (Barcelona),
CINECA (Bologna), EPCC
(Edinburgh), HLRS (Stuttgart),

IDRIS (Pariisi) tai SARA (Ams-
terdam). On arvioitu, että 800
tutkijaa voi tehdä tutkimusta ja
hyödyntää näiden keskusten
tietokoneresursseja projektin
aikana.

HPC-Europa maksaa mat-
ka- ja elinkustannukset sekä
järjestää asumisen ja työtilat.
Hakijat työskentelevät sellaisen
yhteyshenkilön kanssa, jonka
tutkimusalue on lähellä hakijan
omaa. Hakemuksissa painote-
taan tieteellistä yhteistyötä. Oh-
jelmaan hyväksyttyjen olete-
taan julkaisevan tutkimustulok-
set kohtuullisen ajan kuluessa.

Hakuohjeet: http://www.
hpceuropa.org/ta_advice.html

Lisätietoja: http://www.hpc-
europa.org ■

Parannuksia
sähkölaitteiden
suunnittelu-
ohjelmiin 
Tulisitko toimeen ilman jakolas-
kua? Kokonaislukujen yhteen-,
vähennys- ja kertolasku tuotta-
vat aina kokonaislukutuloksia.
Sen sijaan kokonaislukujen ja-
kolaskuista ei aina saada tulok-
siksi kokonaislukuja. Kun tulok-
sen on oltava kokonaisluku, ja-
kolasku käyttö ei olekaan enää
selviö ja tiedossa on melkoisia
ongelmia. Diplomi-insinööri Sa-
ku Suuriniemen sähkömagne-
tiikan alaan kuuluvassa väitös-
kirjassa esitellään erilaisia las-
kentamenetelmiä sähkölaittei-
den suunnitteluohjelmien pa-
rantamiseksi.

Ongelmiin törmätään sähkö-
ja magneettikenttien ratkaisemi-
sen yhteydessä. Asia nousee
esiin sähköteknisten laitteiden,
kuten moottorien, generaatto-
rien, muuntajien ja antennien
suunnittelussa, sillä sähkö- ja
magneettikenttien laskenta on
laitesuunnittelun välttämätön
vaihe. Laitteiden geometrisen
muodon, tarkemmin sanoen to-
pologian, selvittäminen vaatii ko-
konaislukulaskentaa. Vaikka to-
pologian tietämyksellä voitaisiin
helpottaa itse suunnittelutyötä,
hankalana pidettyä laskentaa ei
nykyään juuri koskaan suoriteta. 

Tietokoneet laskevat varsin
tehokkaasti desimaalilukulas-
kuja, mutta kokonaislukulas-
kuissa jakolaskun puuttuminen
ja pyöristämisen välttäminen
haastavat suunnitteluohjelmat
uudenlaisiin laskentatehtäviin.
Näiden suoraviivaiseen laske-
miseen tietokoneelta saattaa
kulua huomattavan paljon ai-
kaa. Siksi väitöskirjassa esite-
tään erilaisia topologian - tar-
kemmin sanoen homologiaryh-
mien - laskentamenetelmiä,
analysoidaan erityisesti niiden
kuluttamaa aikaa ja tarkastel-
laan laskenta-aikaan vaikutta-
via mallien piirteitä. 

Suuriniemen väitöskirja Ho-
mologiaryhmien laskenta sähkö-
magneettisessa mallintamisessa
tarkastettiin Tampereen teknilli-
sessä yliopistossa. Vastaväittä-
jinä toimi Dr Ir François Henrot-
te (RWTH-Aachen, Saksa). Ti-
laisuutta valvoi professori Lauri
Kettunen TTY:n sähkömagne-
tiikan laitokselta. ■

Keinoja
terveydenhuollon
tietojärjestelmien
yhteen-
sovittamiseen
Huonosti yhteensopivat tietojär-
jestelmät vaikeuttavat tervey-
denhuollon ammattilaisten työtä
ja ovat merkittävä este terveys-
palvelujen parantamiselle. Kuo-
piolainen PlugIT-hanke kehitti
keinoja ongelmaan.

Yksistään yhdessä yliopis-
tollisessa sairaalassa on käytös-
sä yli sata erilaista terveyden-
huollon ohjelmistoa. Terveys-
keskuksissakin lääkärit ja hoita-
jat joutuvat usein käyttämään
useampia ohjelmistoja hoitaes-
saan yhtä potilasta. Ohjelmisto-
jen yhteensopimattomuus han-
kaloittaa terveysammattilaisten
työtä ja huonontaa potilaiden
saamaa hoitoa.

Kolme vuotta kestänyt valta-
kunnallinen PlugIT-projekti kehit-
ti uusia keinoja tietojärjestelmien
yhteensovittamiseen yhdistäen
kansainvälisiä standardeja, suo-
malaista käytännön kokemusta
ja tutkimusta. Yksinkertainen
uusi keino ohjelmistojen yhteen-
sovittamiseen on ns. työpöytäin-
tegraatio. Sen avulla terveyden-
huollon ammattilainen voi käyn-
nistää ohjelmia niin, että tieto
esillä olevasta potilaasta siirtyy
ohjelmasta toiseen suoraan il-
man uusien käyttäjätunnusten
kyselyjä. PlugIT:ssa kehitettiin
kansainvälisestä standardista
huomattavasti edullisemmin to-
teutettava minimiversio, joka on
jo käytössä muutamien ohjel-
mistoyritysten tuotteissa.

Vaativampi keino on yhteis-
ten ydinpalvelujen eli ohjelmisto-
osien käyttö. Tällöin esimerkiksi
yliopistollisen sairaalan tarvitse-
mat kymmenet erikoisalojen oh-
jelmistot käyttävät yhteisiä tieto-
ja, kuten potilastietoja, käyttäjä-
ja käyttöoikeustietoja sekä taus-
tarekistereitä standardoidun
”liittimien” kautta. 

Nykyisin on tavallista, että jo-
kainen ohjelmisto pitää yllä poti-
lastietoja omassa tietokannas-
saan tai liittymiä ohjelmistojen
välille on rakennettu aina ta-
pauskohtaisesti erikseen. Yh-
teisten ohjelmisto-osien ”liitti-
mien” määrittelyssä Suomi on
kansainvälisesti eturintamassa.

Työpöytäintegraatiota ja yh-
teisiä ydinpalveluja käyttäen ter-

Uusi osaamiskeskus Turkuun vauhdittamaan lääke-
ja diagnostiikka-teollisuuden tuotekehitystä
VTT, Turun yliopisto ja Åbo Akademi ovat perustaneet proteomiikan
ja massaspektrometrian osaamiskeskuksen. Sen tavoitteena on
suomalaisen lääke- ja diagnostiikkateollisuuden tuotekehityksen
nopeuttaminen. Se palvelee monipuolisesti niin perustutkimuksen
kuin lääke- ja diagnostiikkayritystenkin tarpeita.

Proteomiikka tutkii solussa tai kudoksessa tiettynä hetkenä ilme-
neviä valkuaisaineita.  Nykyään käytetyimmät proteomiikan mene-
telmät ovat kaksiulotteinen elektroforeesi (2-DE) monimutkaisten
proteiiniseosten erotteluun ja massaspektrometria (MS) yhdistetty-
nä tietokantahakuihin proteiinien tunnistukseen 2-DE-geeleistä. 

Perinteisiä menetelmiä vaivaa kuitenkin niiden työläys ja hitaus.
VTT:n ja Biotekniikan osaamiskeskuksen tarkoituksena on kehittää
ja ottaa käyttöön uusia tehokkaampia menetelmiä tutkimusproses-
sien nopeuttamiseksi. Proteomiikkaa ja massaspektrometriaa voi-
daan käyttää monin tavoin hyväksi lääkekehityksessä. Esimerkkejä
menetelmien sovelluksista ovat mm. lääkekohteen identifiointi ja
validointi sekä lääkkeen vaikutusmekanismien tutkiminen, kerro-
taan Turun yliopiston tiedotteessa. ■

HPC-Europa järjestää tutkijavierailuja
ulkomaisiin supertietokone-keskuksiin 
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veydenhuollon ohjelmistoyrityk-
set voivat kehittää tietojärjestel-
miään käyttäjien näkökulmasta
paremmin yhteensopiviksi. Poti-
laan saama palvelu parantuu,
kun lääkärit ja muut terveysam-
mattilaiset saavat eri tietojärjes-
telmissä olevan tarpeellisen tie-
don käyttöönsä sujuvasti. Tämä
taas tapahtuu, kun sairaalat ja
terveyskeskukset tilaavat ohjel-
mistoihinsa tarvittavat liittymät ja
yritykset tekevät ne ohjelmistoi-
hinsa. 

Lähes kaikki keskeiset ter-
veydenhuollon ohjelmistoyrityk-
set ja sairaanhoitopiirit osallis-
tuivatkin projektiin, jotta sen tu-
lokset vastaisivat niiden tarpeita.
Projektin tuottamat määrittelyt
ovat nyt kansallisen HL7-stan-
dardointijärjestön hyväksymis-
käsittelyssä. Tekesin iWELL-hy-
vinvointiteknologiaohjelmaan
kuulunut PlugIT oli suurin Teke-
sin rahoittama ohjelmistoteknii-
kan tutkimushanke. Terveyden-
huollon palvelujen parantami-
nen tietojärjestelmiä hyödyntä-
mällä jatkuu Tekesin loppuke-
väästä käynnistyneessä, suu-
ressa FinnWell-teknologiaohjel-
massa, todetaan Tekesin tiedot-
teessa. ■

Suomessa on aktiivinen ja mää-
rältään merkittävä ryhmä soke-
rialan tutkijoita, jotka haluavat
perustaa yhteistyöfoorumin.
Foorumin tehtävänä olisivat so-
keri- eli glykotutkimuksen tun-
netuksi tekeminen sekä koulu-
tuksen ja verkostoitumisen
edistäminen. Tämä selviää
CSC:n tekemästä kyselystä. 

Kyselyn perusteella glyko-
tutkimusta pidetään selkeästi
omana tieteenalanaan, joka
kuitenkin nivoutuu muihin tutki-
musalueisiin. Glykotutkimus
nähdään poikkitieteellisenä ja
laajana. Sitä pidetään teknisesti
vaikeana. Tutkimustyö vaatii eri-
koistaitoja ja -tietoja, joiden
opetukselle on tarvetta. 

Noin kaksi kolmasosaa vas-
taajista piti hyvänä ideana gly-
koalan tutkijakoulua. Ongelma-
na saattaa olla, että yliopistoilla
on vähän glykotieteiden kurs-
seja. Edes peruskursseja ei ole
tarjolla. 

Tulevaisuuden tutkimus-
kohteina sokerialalla nähtiin
esimerkiksi glykolipidien ja gly-
koproteiinien rakenteen ja toi-

minnan tutkimus sekä elintarvi-
ke- ja lääkeainetutkimus. Soke-
rien merkitys biologiassa, kuten
kasvussa ja kehityksessä sekä
erilaisissa sairauksissa, nähtiin
tärkeänä. Sokerit alkavat ny-
kyisten menetelmien myötä
muuttua biologiassa kohteeksi,
jota pystytään jo yksityiskohtai-
sesti tutkimaan. Lisäksi soke-
rien rakenne- ja syntetiikkatutki-
mus on ajankohtaista. Osalla
tutkimustuloksista on merkitys-
tä kaupallisten tuotteiden kehit-
tämiselle esimerkiksi paperi-

teollisuudessa, lääke-
kehityksessä ja elin-
tarviketeollisuudes-
sa. 

Tutkijoilla oli hyvin
erilaisia tietoteknisiä
tarpeita ja vain muuta-
malla vastaajalla tut-
kimus oli selkeästi si-
doksissa esimerkiksi
mallitukseen. CSC:n
palveluita käytti noin
puolet vastaajista.
Eniten tutkijat tarvitse-
vat tietokantoja, malli-
tusta sekä sekvenssi-

ja proteiinianalytiikkaa. CSC:n
tulee pitää huolta peruspalve-
luistaan ja kehittää edelleen tie-
tokantapalveluitaan ja mallitus-
mahdollisuuksia. Myös kurssi-
toimintaa ja asiantuntijapalve-
luita pidettiin tärkeänä. 

Selvitys on luettavissa osoit-
teessa http://www.csc.fi/rapor-
tit/glyco2004/ ■

Sokeritutkijat tarvitsevat yhteistyöfoorumin

Kauppatieteiden maisteri Mar-
kus Bengts Jyväskylän yliopis-
ton tietojenkäsittelytieteiden lai-
tokselta palkittiin tänä vuonna
parhaasta ihmisen ja tietoko-
neen vuorovaikutusta koske-
vasta opinnäytetyöstä. Palkin-
non jakoi SIGCHI Finland (Spe-
cial Interest Group on Compu-
ter-Human Interaction in Fin-
land), joka on Suomessa toimi-
va ihmisen ja tietotekniikan vuo-
rovaikutuksen osaajien yhdis-
tys. Palkinto luovutettiin Tampe-
reen yliopistolla järjestetyssä
SIGCHI Finland -yhdistyksen
syysseminaarissa 27.10.2004.

Markus Bengtsin pro gradu-
tutkielmassa Usability as a
constituent of end-user compu-
ting satisfaction selvitetään
käytettävyyden merkitystä lop-
pukäyttäjien teknologiatyyty-
väisyyden rakentajana. Tutkiel-
man tavoitteena on luoda aikai-
sempaa tarkempi määrittely
käytettävyys-käsitteelle sekä
löytää käytettävyyden eri as-
pektien suhteellinen merkitys
teknologiatyytyväisyyden ra-

kentumisessa. 
Työssä asetettu tutkimuson-

gelma on keskeinen, koska ny-
kyisissä ohjelmistoissa olevat
käytettävyysongelmat saavat
yhä enemmän tutkimuksellista,
käytännöllistä ja juridista paino-
arvoa. Aihe on sikälikin tärkeä,
että suuri osa nykyisistä 2000-
luvun käytettävyystutkimuksis-
ta ja jopa standardeista nojaa
1990-luvun alkupuolella teh-

tyyn käsitteenmäärittelyyn. On
aika tutkia ja kehittää käytettä-
vyyden käsitettä, kuten Bengts
työssään tekee. 

Työn teoreettinen osuus
koostuu käytettävyyttä, loppu-
käyttäjien teknologiatyytyväi-
syyttä ja käyttöliittymäsuunnit-
telua käsittelevästä kirjallisuu-
desta. Ihmisen ja teknologian
välisen vuorovaikutuksen suun-
nittelua kehitetään käsitteellis-

tämällä ja kokoamalla aikai-
sempia käytettävyyden aspek-
teja viitekehykseksi, jota myös
hyödynnetään työssä empiiri-
sesti monipuolisesti. Työn käy-
tännöllinen osuus koskee eri-
laisiin käsitteellisiin malleihin
perustuvien suunnitteluperiaat-
teiden hyödyntämistä kolmen
erilaisen käyttöliittymän kehittä-
misessä. Pro gradu -tasoiseksi
tutkijaksi Bengts osoittaa katta-
vaa, systemaattista ja rakenta-
valla tavalla kriittistä otetta.

SIGCHI Finland palkitsee
vuosittain suomalaisessa yli-
opistossa tehdyn maisteritason
opinnäytetyön, joka käsittelee
ansioituneesti ihmisen ja tieto-
koneen vuorovaikutusta. Opin-
näytetyö voi liittyä esimerkiksi
vuorovaikutuksen teoreettiseen
tarkasteluun, uuden vuorovai-
kutustekniikan kehittämiseen,
kokeelliseen tutkimukseen,
suunnitteluun, toteutukseen tai
arviointiin. ■

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen opinnäytepalkinto 2004

3
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Tieteen tietotekniikan keskus
CSC on julkistanut uuden ver-
sion elektronirakenteen mallin-
nusohjelmistosta. MIKA-ohjel-
misto perustuu eri tiheysfunk-
tionaaliteorioihin (DFT). Tiheys-
funktionaaliteorian avulla
kvanttimekaaninen monihiuk-
kasongelma saatetaan lasken-

nallisesti ratkaistavaan muo-
toon.

Ohjelmisto koostuu erillisis-
tä moduuleista, joiden viimei-
simmät versiot ovat saatavilla
avoimen lähdekoodin periaat-
teella ilmaiseksi projektin verk-
kosivuilta. Näin tutkijat voivat
myös itse kehittää ohjelmia tar-
peitaan vastaaviksi, mikä
useinkin on välttämätöntä halu-
tun toiminnallisuuden saavutta-
miseksi.

MIKA on tieteen tietoteknii-
kan keskuksen CSC:n ja Teknil-
lisen korkeakoulun fysiikan la-
boratorion COMP-huippuyksi-
kön yhteinen projekti, jossa ke-
hitetään COMP-yksikössä al-
kunsa saanutta elektroniraken-
teen laskentaohjelmistoa. MI-
KA on lyhenne sanoista Multig-
rid Instead of K-spAce. 

MIKA-ohjelmistoa on jo so-
vellettu viidessä eri väitöskirja-
projektissa mm. nanolankojen
ja metallien pinnoille kiinnitty-
neiden atomisaarekkeiden ko-
heesio-ominaisuuksien ja elekt-
ronisten ominaisuuksien laske-
miseen, nk. kvanttipisteiden tut-
kimiseen suuressa magneetti-
kentässä, sekä positronitilojen
mallittamiseen kiinteässä ai-
neessa. 

MIKA-projektin kotisivu:
http://www.csc.fi/physics/mika
■

Tieteen tietotekniikan keskus
CSC on asentanut swahilinkieli-
sen tekstikorpuksen kielentutki-
joiden käyttöön. Korpukseen
kuuluu 25 000 dokumenttia, joi-
den yhteenlaskettu sanamäärä
on noin 12 miljoonaa sanaa. 

Aineisto on saatu lehtiartik-
keleista, kirjoista ja Deutsche
Wellen www-sivuston swahilin-
kielisistä uutisista. Helsingin
swahilikorpuksen (Helsinki Cor-
pus of Swahili, HCS) on koosta-
nut Helsingin yliopiston Aasian
ja Afrikan kielten ja kulttuurien
laitos. 

HCS-korpukseen on liitetty
tietoja sanojen piirteistä profes-
sori Arvi Hurskaisen kehittä-
mällä SALAMA-järjestelmällä
(Swahili Language Manager).

Tämän, ns. annotaation yhtey-
dessä sanoihin on lisätty tiedot
niiden perusmuodoista, sana-
luokista ja morfosyntaktisista
piirteistä sekä englanninkieli-
sistä käännösvastineista ja lai-
nasanojen kohdalla myös ety-
mologiasta. 

HCS-korpus on käytettävis-
sä CSC:n Tutkijan käyttöliitty-
män välityksellä WWW-Lemmie
-järjestelmässä sekä Kielipan-
kin korpuspalvelimella (cor-
pus.csc.fi). Korpuksen käyttö
on rajattu akateemiseen tutki-
mustyöhön. Käyttö edellyttää
erillistä, henkilökohtaista käyt-
tölupaa. 

Lisätietoja korpuksesta:
http://www.csc.fi/kielipankki/ai-
neistot/hcs/index.phtml.fi ■

Swahilinkielinen tekstikorpus CSC:n
Kielipankkiin 

Kuvaaja: Arvi Hurskainen

Uusi versio elektronirakenteen mallinnusohjelmistosta:

MIKA-ohjelmisto verkossa tutkijoiden
saatavilla

Tiheysfunktionaaliteoriaan pe-
rustuvasta MIKA-paketista
löytyy neljä eri ohjelmaa, joilla
voidaan mallintaa esim azo-
benzeenin elektronitiheyttä,
positronin delokalisoitunutta
aaltofunktiota piissä, vortek-
seja kaksidimensioisessa
kvanttipisteissä, tai katkeavaa
nanolankaa.

Työelämässä on paljon ihmi-
siä, jotka ovat hankkineet tieto-
tekniikkataitonsa vasta ai-
kuisiällä. Opetusta on ollut laa-
jemmin saatavilla vasta kym-
menen - viidentoista vuoden
ajan, joten monet pidempään
työelämässä olleet henkilöt ei-
vät ole saaneet tietoteknistä
opetusta ammatillisen koulu-
tuksensa aikana, huomautta-
vat diplomi-insinööri Matti
Paajanen ja professori Jari
Multisilta. He ovat tutkineet
tietotyön tuottavuutta, työssä
oppimista ja teknologioita
hankkeessa, joka on osa Suo-
men Akatemian Life as Lear-
ning -tutkimusohjelmaa.

Teknologinen kehitys ja tie-

totyön lisääntyminen on eden-
nyt Multisillan ja Paajasen mu-
kaan niin huimaa vauhtia, ettei
monissa yrityksissä ole ehditty
tai huomattu kiinnittää riittä-
västi huomiota tietotekniikan
koulutukseen. Monellakaan
työpaikalla ei ole resursseja
järjestää tietotekniikan perus-
koulutusta. 

Paajanen ja Multisilta ko-
rostavat sitä, että tietotyön
luonteeseen kuuluu jatkuva
oppiminen ja opettaminen.
Työpaikoilla on tärkeää saada
hiljainen tieto, yksityinen ja yh-
teinen osaaminen kaikkien
osaamiseksi. Lisäksi tulisi kiin-
nittää huomiota siihen, että uu-
den järjestelmän käyttöönoton

yhteydessä työntekijöille va-
rattaisiin riittävästi aikaa koulu-
tukseen, jottei uutta teknologi-
aa koettaisi vain työmäärän li-
sääntymisenä.

Paajanen ja Multisilta
haastattelivat tutkimustaan
varten kolmen erilaisen orga-
nisaation työntekijöitä. Heidän
tutkimuksessaan kävi ilmi, että
työntekijät suhtautuvat ennak-
koluulottomasti uusiin asioihin
ja ovat valmiita kehittämään
järjestelmiä edelleen, jos he
saavat palautetta ja kokevat,
että heidän ideansa huomioi-
daan, todetaan Suomen Aka-
temian tiedotteessa.■

Tietotekniikan koulutus unohtunut yrityksissä
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Akatemian Tietoliikenne-
elektroniikka II -ohjelma on
arvioitu

Tutkijoiden tulisi
hakea
aktiivisemmin
patentteja
tutkimus-
tuloksilleen 

Suomen Akatemian Tietoliiken-
ne-elektroniikka II -tutkimusoh-
jelma on arvioitu. Arviointiryh-
män mukaan ohjelman tieteelli-
set tuotokset olivat erinomaisia
ja ryhmä suosittaakin jatkoa Te-
lectronics II -tutkimusohjelmalle
aihealueen kansallisen strate-
gisen tärkeyden vuoksi. Ar-
viointiryhmä kiittelee ohjelman
tutkijakoulutusta sekä innovaa-
tioiden luomista. 

Arviointiryhmän mukaan
tutkijat olisivat voineet hakea tu-
loksilleen enemmän patentteja,
ja hyödyntää samalla niiden
teollista potentiaalia. 

Tutkimusohjelman yhdessä
konsortiohankkeessa oli muka-
na professori Visa Koivunen,
jonka tutkimuksessa kehitettiin
onnistuneesti signaalinkäsitte-
lyn menetelmiä langattoman
tietoliikenteen sovelluksiin ja
älyantenneihin. Erityisesti uusia
vastaanotinrakenteita ja mene-
telmiä kehitettiin moniantenni-
eli MIMO-järjestelmiin. MIMO-
järjestelmissä on monta anten-
nia sekä tukiasemassa että
käyttäjän päätelaitteessa ja ne
liittyvät keskeisesti neljännen
sukupolven matkapuhelinjär-
jestelmiin. 

Tutkimus kuuluu perustutki-
muksen piiriin ja perustuu vah-
vasti moderniin tilastomatema-
tiikkaan sekä informaatioteori-
aan. MIMO-järjestelmien avulla
pystytään hyödyntämään kalliit
radiotaajuudet moninkertaises-
ti tehokkaammin kuin nykyisillä
järjestelmillä. Lisäksi niiden
avulla kyetään nostamaan lan-
gattomien yhteyksien luotetta-
vuus samalle tasolle, mihin on
totuttu langallisissa laajakaista-
järjestelmissä. Kehitetyillä me-
netelmillä on sovelluksia myös
bio- ja lääketieteissä. 

Telectronics II -ohjelma oli
jatkoa aiemmalle alan kansalli-
selle tutkimuspanostukselle,
Telectronics -ohjelmalle (1998-
2000). Telectronics II:ssa keski-
tyttiin edelleen perustutkimuk-
seen, mutta painotettiin erityi-
sesti tiedon sovelluskelpoisuut-
ta. Tutkimusohjelma sijoittui
vuosille 2001-2003 ja sen tar-
koituksena oli osaltaan turvata
Suomen elektroniikan ja tietolii-
kenteen tutkimuksen taso maa-
ilman kärjessä. Mukana oli kuu-
si tutkimushanketta, jotka pyrki-
vät lisäämään tietämystä laaja-
kaistaisesta tiedonsiirrosta se-
kä tuottamaan uutta tietoa sen
soveltamisesta yleiseen käyt-
töön. Akatemia rahoitti hanketta
1,9 miljoonalla eurolla, tode-
taan Suomen Akatemian tiedot-
teessa.■

Hengitysilmamme hyvä laatu ei
ole itsestään selvä. Ilman väli-
tyksellä altistumme erilaisille
epäpuhtauksille ja taudinai-
heuttajille sisällä ja ulkona. Uusi
tieto pienhiukkasten terveysvai-
kutuksista on johtamassa il-
manlaatunormien kiristämiseen
EU:n alueella.

Tekesin FINE Pienhiukkaset
– teknologia, ympäristö ja ter-
veys –teknologiaohjelman pää-
tavoitteena on pienhiukkasiin
liittyvien liiketoimintamahdolli-
suuksien lisääminen korkeata-
soisen suomalaisen tutki-
musosaamisen avulla.  Ohjel-
man kestoaika on 2002-2005.
Ohjelmassa on aloitettu yli 40
projektia, joissa on mukana lä-
hes viisikymmentä yritystä ja
kaksikymmentä tutkimuslaitos-
ta. Hankkeiden kokonaisvolyy-
mi on lähes 20 miljoonaa euroa. 

Ohjelmaan kuuluva Kopra-
projekti on tuottanut koottua tie-
toa pienhiukkasten päästöistä
Suomessa, mallintanut hiuk-

kasten leviämistä sekä arvioinut
ihmisten altistumisesta hiukka-
sille, altistumisesta aiheutuvaa
terveysriskiä ja riskin vähentä-
misen kustannuksia.

Sisäilmaongelmia tutkivas-
sa BioFine-projektissa kehite-
tään molekyylibiologisia mene-
telmiä homesienten ja mikro-
bien havaitsemiseen. Projektis-
sa kehitetään nopeita menetel-
miä mikrobien biologisen haital-
lisuuden määritykseen, home-
vaurion iän määritykseen ja
mikrobilajiston pika-analyysiin. 

Liikenteen päästöjä on sel-
vitetty Lipika-projektissa labo-
ratorio-, tienvieri- ja jahtausmit-
tauksin. Jahtausmittaukseen
kehitetyllä Nuuskija-autolla
seurataan mittauskohdetta lii-
kenteessä ja mitataan päästöjä
muutaman metrin päässä koh-
teen pakoputkesta.

Tekesin, Suomen Akate-
mian, liikenne- ja viestintäminis-
teriön ja ympäristöministeriön
rahoittaman FINE Pienhiukka-

set – teknologia, ympäristö ja
terveys -teknologiaohjelman
projekteissa kehitetään mit-
tausmenetelmiä, tuotetaan mit-
taustietoja liikenteen, energian-
tuotannon ja teollisuuden hiuk-
kaspäästöistä, mallinnetaan il-
manlaatua sekä selvitetään
hiukkasten vaikutuksia tervey-
teen, sisäilman laatuun ja ilmas-
toon. Ohjelma toimii kiinteässä
yhteistyössä kahden alan huip-
puyksikön kanssa, kertoo Suo-
men Akatemian tiedote. ■

Pienhiukkaset polttopisteessä

Scoma-hanke työstää
matematiikalla tuottoa
yrityksille
Jyväskylän yliopistossa on aloi-
tettu monitieteinen tieteellisen
laskennan ja optimoinnin SCO-
MA-hanke (Scientific Compu-
ting and Optimization in Multidi-
cipline Applications). Hankkee-
seen on rekrytoitu dosentiksi yli
kymmenen kansainvälistä huip-
puprofessoria. Lähtökohtana
on ollut korkeatasoinen tohtori-
tutkintoon tähtäävä koulutus.

- Matemaattinen osaaminen
on suomalaisissa yrityksissä
muutamaa kärkiyritystä lukuun
ottamatta epätyydyttävällä ta-
solla. Tämä on vähitellen muo-
dostumassa kriittiseksi tekijäksi
yritysten kehitykselle: tuote-
suunnittelu on liian hidasta ja
suunnittelutyökalut ovat van-
hanaikaisia, tuotanto takkuilee,
materiaalihallinnassa, yritysten
sisäisessä ja ulkoisessa logistii-
kassa on tehottomuutta. Kaik-
kiin näihin ongelmiin tarjoavat
apua uusimpaan matemaatti-
seen tietoon perustuvat tieteel-
lisen laskennan ja optimoinnin
uudet metodit ja niihin perustu-
vat ohjelmistot, hahmottelee
professori Pekka Neittaan-
mäki. 

SCOMA-hanke tavoittelee

johtavaa asemaa Suomessa ja
pääsyä muutaman vuoden ku-
luttua Euroopan Unionin huip-
pututkimusyksikköjen verkos-
toon. Hanke tekee yhteistyötä
oman yliopiston, mm. Agora
Centerin monitieteisten tutki-
musryhmien kanssa. Hankkeen
kansallisia partnereita ovat mm.
Suomen Akatemia, CSC, VTT,
muut Suomen yliopistot sekä
yritykset. Kansainvälisiä yhteis-
työtahoja ovat mm. EU sekä Eu-
roopan, Amerikan ja Aasian yli-
opistot ja tutkimusorganisaa-
tiot.

SCOMA-hankkeen lansee-
rausseminaarissa 20.10. puhu-
nut ranskalaisprofessori
Jacques Periaux esitteli lukui-
sia esimerkkejä matemaattisen
työkalujen käytöstä suunnitelta-
essa uusia teollisia tuotteita.
Esimerkiksi uusimman lentoko-
neen suunnitteluaikaa on voitu
nopeuttaa yli vuodella uusien
kollaboratiivisten verkko-
menetelmien avulla. Samalla
kustannussäästöt voivat alen-
tua jopa 30 %:lla. Professori Pe-
riaux’lle luovutettiin maalis-
kuussa 2004 Jyväskylä Univer-
sity Fellow -tunnustus.■
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Globaalimuutoksen tutkimus
on osoittanut olosuhteiden
maapallolla johtuvan monimut-
kaisesti toisiinsa kytkeytyneistä
prosesseista. Näiden ymmärtä-
minen vaatii entistä tiiviimpää
monitieteellistä yhteistyötä.
Helsingin yliopistossa on pit-
kään tehty alaan liittyvää tutki-
musta erityisesti ilmankehän ra-
kenteen ja ilmastomuutoksen
alalla. Nyt yliopiston yhteyteen
on avattu alan tutkimusta koor-
dinoiva projektitoimisto.

Kansainvälisen iLEAPS-tut-
kimusohjelman (Integrated
Land Ecosystem-Atmosphere
Processes Study) ja Kumpulan
kampuksella sijaitsevan
SMEAR III kaupunkimittausase-
man viralliset avajaiset pidettiin
12.10.

ILEAPS on kymmenvuoti-
nen tutkimusohjelma, joka sel-
vittää maaperän, kasvillisuu-
den ja ilmakehän välisiä fysi-
kaalisia, kemiallisia ja biologisia

prosesseja sekä prosessien vä-
lisiä kytkentöjä. Monitieteellisel-
lä ohjelmalla on tärkeä osuus
globaali- ja ilmastomuutoksen
syiden ja seurauksien ymmär-
tämisessä. Sen kattojärjestönä
toimii kansainvälinen globaali-
muutoksen tutkimusta koor-
dinoiva organisaatio IGBP (In-
ternational Geosphere-Biosp-
here Programme), jonka uuden
maa-ilmakehäprojektin projek-
titoimisto sijaitsee nyt Helsingin
yliopiston Kumpulan kampuk-
sella fysikaalisten tieteiden lai-
toksen tiloissa Exactumissa.

Uusi Kumpulan kampuksen
SMEAR III -mittausasema kuu-
luu ilmakehän ja maan välisiä
vaihtoprosesseja mittaavaan
asemaverkostoon. Kaupunki-
asemalla tehdään monipuolisia
mittauksia muun muassa mikro-
meteorologiaan, ilmakehän ae-
rosolihiukkasiin ja kaasuihin liit-
tyen perinteisiä meteorologisia-
mittauksia ja säähavainnointia

unohtamatta.
Asema on yliopiston fysi-

kaalisten tieteiden laitoksen,
kemian laitoksen ja metsäeko-
logian laitoksen sekä Ilmatie-
teen laitoksen yhteisprojekti.
Aseman mittalaitteiden avulla
havainnoidaan mm. lämpötilaa,
tuulen suuntaa ja nopeutta,
sähkömagneettista säteilyä se-
kä ilmakehän kaasujen ja hiuk-
kasten konsentraatioita, tode-
taan Helsingin yliopiston tiedot-
teessa.

ILEAPS tutkimusohjelman
kotisivut löytyvät osoitteesta
http://www.atm.helsinki.fi/ILEA
PS/ ■

Eurooppalainen
hajautettu
supertietokone-
infrastruktuuri
rakenteilla
Tieteen tietotekniikan keskus
CSC on mukana Euroopan laa-
juisessa hankkeessa, jossa
kahdeksan kansallisen super-
tietokonekeskuksen laskenta-
kapasiteettia yhdistetään yh-
deksi superlaskentaympäris-
töksi ja näin mahdollistetaan
erittäin suuri laskentateho. Ha-
jautettu, virtuaalinen supertie-
tokoneympäristö koostuu tule-
vaisuudessa yli 4000 prosesso-
rista. Sen kapasiteetti on yli 22
miljardia laskutoimitusta sekun-
nissa (22 TFlops). Saatavilla
oleva huipputeho kasvaa kym-
menkertaiseksi CSC:n kansalli-
siin resursseihin verrattuna (2,2
TFlops).

Tämän DEISA -hankkeen
(Distributed European Inf-
rastructure for Supercomputing
Applications) tavoitteena on
mahdollistaa ja edesauttaa ha-
jautetun, huippuluokan super-
tietokoneympäristön avulla
uusien innovaatioiden saavut-
taminen eri tieteenalojen ja tek-
nologioiden saralla. Grid-tek-
nologian avulla muodostetussa
virtuaalisessa superlaskenta-
ympäristössä eurooppalaiset
tutkijat voivat vaivattomasti
käyttää yhteen koottua lasken-
takapasiteettia ja siihen liittyviä
globaaleja tiedonhallintajärjes-
telmiä. Hajautetussa supertie-
tokoneympäristössä on mah-
dollista toteuttaa eri tieteenalo-
jen grand challenge –hankkeita

toisella tapaa kuin nykyisten
kansallisten palvelujen ja re-
surssien avulla. 

Hankkeen rahoitukseen
osallistuu Euroopan komissio ja
siinä on Suomen lisäksi mukana
supertietokonekeskuksia Alan-
komaista, Iso-Britanniasta, Ita-
liasta, Saksasta ja Ranskasta.

Yhdistetyn superlaskenta-
kapasiteetin odotetaan vahvis-
tavan Euroopan tutkimusalu-
een kilpailukykyä äärimmäistä
laskentakapasiteettia tarvitse-
villa tieteenaloilla. Huipputehoi-
sen laskentakapasiteetin tarjo-
aminen tutkijoille on perintei-
sesti ollut kansallisten supertie-
tokonekeskusten toimenkuvaa.
Lisääntynyt kilpailu Euroopan,
Yhdysvaltojen ja Japanin välillä
aiheuttaa lisävaatimuksia suori-
tuskyvyltään korkeimmille las-
kentaresursseille sekä nopean
innovaation tarpeen. Kilpailuky-
kyisenä pysyminen vaatii suuria
investointeja joka toinen vuosi –
tämän innovaatiosyklin seuraa-
minen yksin on vaikeaa jopa
vauraimmille maille.

Euroopan laajuinen super-
laskentainfrastruktuuri käyttää
Euroopan tutkimusverkon
GEANTin ja kansallisten tutki-
musverkkojen tarjoamaa ver-
kon kaistanleveyttä. Se tukeu-
tuu näiden ja muiden euroop-
palaisten organisaatioiden
suunnitelmiin nostaa verkon
suorituskykyä ratkaisevasti. 

- Hajautetun supertietoko-
neympäristön konsepti perus-
tuu arvioon, jonka mukaan ver-
kon kaistanleveydestä tulee ku-
lutushyödyke vuosikymmenen
loppuun mennessä samaan ta-
paan kuin laskentakapasitee-
tista tuli kulutushyödyke 90-lu-
vun alussa, professori Victor
Alessandrini, hankkeen vetäjä
ranskalaisesta IDRIS supertie-
tokonekeskuksesta sanoo.

- Resurssien äärimmäistä
keskittymää ei enää tarvita
huipputehokkaaseen suoritus-
kykyyn. Loppujen lopuksi rat-
kaisevaa ei ole, kuinka tehok-
kaita tietokoneita yhdellä su-
pertietokonekeskuksella on
käytössään, vaan kuinka paljon
laskentaresursseja sovellus-
kohteet voivat helposti hyödyn-
tää. Tämä on hajautetun super-
tietokoneympäristön viitoittama
tie, Alessandrini jatkaa.

Lisätietoja: www-deisa.org
■

Kuvaaja Petter Kinnunen 

Kansainvälinen maan ja ilmakehän
välisten vuorovaikutusten tutkimuksen
päämaja Helsinkiin
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Nano-
science
center
kokoaa
pienen
osaajat
Jyväskylän yliopisto avasi loka-
kuussa nanotietieteiden osaa-
jille tutkimuksen ja tuotekehityk-
sen keskuksen.

Yhteensä 5 440 bruttoneliö-
metrin suuruinen Nanoscience
Center maksoi noin 10,5 miljoo-
naa euroa ja sen perusvarusta-
minen maksaa noin 0,7 miljoo-
naa euroa. Laboratorioiden va-
rustaminen on yhä käynnissä.
Tähän mennessä uusimpaan
teknologiaan on käytetty noin
miljoonaa euroa. 

Nanoscience-rakennuk-
sesta noin 600 bruttoneliömet-
riä on varattu vuokrattavaksi yri-
tysten käyttöön. Rakennukses-
sa on tilat kymmenelle alan tut-
kimusryhmälle. Nanoscience
Centerissä työskentelee noin
100 henkilöä.

Näkymättömän pieniä il-
miöitä tutkivan nanoteknolo-
gian (nanometri = millimetrin
miljoonasosa) sovelluksia voi-
daan hyödyntää mm. uusissa
materiaaleissa, lääketieteessä,
elektroniikassa ja erilaisten ke-
miallisten ja biokemiallisten yh-
disteiden seurannassa. Jyväs-
kylässä alalla on kehitetty mm.
nanolämpömittari. 

Nanotekniikan tärkeä työvä-
line on elektronisuihkulitografia,
jonka lisäksi Jyväskylässä so-
velletaan tunnelointi- ja atomi-
voimamikroskopian mittaus- ja
valmistustekniikoita sekä opti-
sia menetelmiä. Nanoscience
Centerissä tehdään tutkimusta
myös nano- ja biosensoreiden,
supramolekyylien sekä nano-
partikkeleiden parissa. Kokeel-
linen nanotutkimus edellyttää
erilaisia puhdastiloja, joissa toi-
mimiseen vaaditaan erityiskou-
lutusta ja joihin pääsy on rajattu
vain tutkijoille, kerrotaan Jyväs-
kylän yliopiston tiedotteessa.■

Professori Markku
Kulmalalle
kansainvälinen
tunnustuspalkinto
Akatemiaprofessori Markku
Kulmala Helsingin yliopiston fy-
sikaalisten tieteiden laitoksesta
on saanut arvostetun aerosoli-
tutkimuksen palkinnon. Interna-
tional Aerosol Fellow Award
2004-tunnustuspalkinnon
myönsi alan  tutkijoiden kan-
sainvälinen tieteellinen seura
International Aerosol  Research
Assembly, jossa alan kaikki
suurimmat kansalliset seurat
ovat edustettuina. Tunnustuk-
sen professori Kulmala sai mer-
kittävästä panoksestaan ae-
rosolitutkimuksessa. Palkinto
myönnetään joka toinen vuosi.

Markku Kulmala johtaa Hel-
singin yliopistossa Ilmakehän
koostumuksen ja ilmaston muu-
toksen fysiikka, kemia ja biolo-
gia -nimistä  huippututkimusyk-
sikköä, joka tutkii ilman ae-
rosolihiukkasia  monitieteisestä
näkökulmasta. 

Aerosolihiukkaset ovat il-
massa leijuvia nestemäisiä tai
kiinteitä hiukkasia. Ne ovat tär-
keitä maapallon ilmakehässä,
ja ne vaikuttavat meidän joka-
päiväiseen elämäämme useal-
la eri  tavalla. Niillä on mm. il-
mastollisia vaikutuksia, jolloin
ne toimivat vastavoimana kas-
vihuonekaasuille ja ne vaikutta-
vat ihmisten terveyteen  aiheut-
taen mm. hengityselin- ja sy-
dänsairauksia. Professori Kul-
malan tutkimusryhmä on ko-
honnut alalla maailman johta-
vaksi tutkimusryhmäksi, kertoo
Helsingin yliopiston tiedote. ■

Tietokonesimulaa-
tioiden tehokasta
analysointia 
Juhani Hämäläinen tarkastelee
väitöskirjatutkimuksessaan tie-
tokonesimulaatioita syöttöpa-
rametrien ja laskennallisten pa-
rametrien funktioina. Tällainen
kuvailu tarjoaa uusia mahdolli-
suuksia arvioida tietokonemal-
lin yleistä käyttäytymistä sekä
hakea optimaalisia parametrien
arvoja.

Hämäläinen tarkastelee si-
mulaatiomallien yleiskäyttäyty-
mistä osittamalla simulaatiotu-
lokset ja syöttöparametrit ver-
tailufunktioiden avulla, jolloin
kukin osituksen osa vastaa tie-
tyntyyppistä mallin käytöstä ja
koko ositus käyttäytymisen
yleiskuvailua.  

- Perinteisesti ositus-
menetelmät keskittyvät ensisi-
jaisesti datan ositteluun. Nyt
esitetyssä menetelmässä tutki-
taan tietokonemallin taustalla
olevan parametriavaruuden
ositusta, Hämäläinen kertoo.

Osituksen stabiiliutta las-
kentatarkkuuden suhteen tutki-
taan vertaamalla rekursiivisen
laskennan tuottamia peräk-
käisiä osituksia keskenään. Pe-
räkkäisten ositusten välisten
muutosten havainnollistami-
seen työssä on kehitetty visuali-
sointigraafeja.

Menetelmä soveltuu sekä
teollisten että teknistieteellisten
kysymysten ratkomiseen. Käy-
tännön sovelluksina tutkitaan
sähkömagneettisen yhteenso-
pivuuden (EMC) ongelmia, eri-
tyisesti erilaisten koteloratkai-
sujen sähkömagneettisen sä-
teilyn suojausominaisuuksia si-
muloimalla. Sovellusesimerk-
kien perusteella tavanomaiset
kaupalliset kotelointiratkaisut,
kuten henkilökohtaisten tieto-
koneiden kotelot, eivät suojaa
hyvin sähkömagneettisilta häi-
riöiltä, havaitsi Hämäläinen.

Tutkimustyö on tehty pää-
osin Puolustusvoimien teknilli-
sessä tutkimuslaitoksessa Rii-
himäellä. FL Juhani Hämäläi-
sen fysiikan väitöskirjan Parti-
tioning of the parameter spaces
of physical models (Fysikaalis-
ten mallien parametriavaruu-
den osittelu) tarkastustilaisuu-
den vastaväittäjänä oli profes-
sori Ari Sihvola ja kustoksena
dosentti Juha Merikoski.■

Oulun
Biocenter
juhli uusia
tilojaan
Lääketieteellisen tiedekunnan
uuteen päärakennukseen Kon-
tinkankaan kampuksella muutti
vuoden alussa huomattava osa
Oulun yliopiston biotekniikan
tutkimuskeskuksen Biocenter
Oulun tutkijoista ja tutkimusryh-
mistä. Rakennuksessa toimivat
myös yliopiston mikrobiologian
sekä hoitotieteen ja terveyshal-
linnon laitokset ja tiedekunnan
hallinto.

Rakennus tarjoaa ensim-
mäiset varta vasten näitä yksi-
köitä varten suunnitellut tilat.
Huomattava osa nelikerroksi-
sen rakennuksen tiloista on la-
boratorio- ja tutkimustiloja.

Biocenter Oulu juhli uusia ti-
lojaan tieteellisellä sympo-
siumilla 6. lokakuuta. Uusien ti-
lojen myötä tutkimuskeskuksen
käyttöön on saatu tai lähiaikoina
saadaan myös uusia tutkimus-
laitteistoja. Biocenterin tarjoa-
ma tutkimusympäristö moni-
puolistuu ja tulevaisuuden nä-
kymät vahvistuvat näin entises-
tään, kuvasi sen tieteellinen joh-
taja, professori Taina Pihlaja-
niemi symposiumissa.

-Biocenter tähtää korkeata-
soiseen tutkimukseen ja haluaa
saada piiriinsä lahjakkaita ihmi-
siä myös olemalla innoittava tut-
kimus- ja koulutusympäristö,
jatkoi Pihlajaniemi. 

Tutkimuskeskuksessa työs-
kentelee tällä hetkellä yli 300
henkilöä. Sen tutkijoista yli 16
prosenttia on ulkomaalaisia.
Toimintansa alusta 1980-luvun
lopulta lähtien Biocenter Oulu
on ollut sateenvarjo-organisaa-
tio Oulun yliopiston sisällä. Sen
tutkimusryhmistä osa toimii
edelleen luonnontieteellisen ja
teknillisen tiedekunnan yhtey-
dessä Linnanmaalla. Biocenter
tarjoaa ajanmukaiset tutkimus-
laitteistot kaikkien ryhmiensä
käyttöön.■
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CSC on opetusministeriön hallinnoi-
ma tieteen tietotekniikan keskus.
CSC tarjoaa korkeakouluille ja tutki-
muslaitoksille tietoteknistä tukea ja
resursseja: mallinnus- ja laskenta-
palveluja sekä informaatiopalveluja.
Tutkijat voivat käyttää CSC:ssä sijait-
sevia Suomen laajinta tieteellisten
ohjelmistojen ja tieteen tietokantojen
valikoimaa sekä Suomen tehokkain-
ta superlaskentaympäristöä Funet-
tietoliikenneyhteyksien kautta.

JOULUKUU4/2004

Tietoverkkojen ylläpitäjät saavat jatkuvasti yhtey-

denottoja, joissa tekijänoikeuden omistajat tai hei-

dän asiamiehensä vaativat tiettyjen omistamien-

sa tallenteiden jakamisen lopettamista vertais-

verkkojen kautta. Tästä hermostuneena jotkut yli-

opistotkin ovat ryhtyneet rajoittamaan kaikkea

vertaisverkkoliikennettä. Perusteluna on esitetty,

että juuri tätä liikennettä käytetään tekijänoikeuk-

silla suojattujen aineistojen luvattomaan kopioin-

tiin. Tällöin helposti unohtuu, että samoja teknii-

koita käytetään jo nyt myös opetuksen ja tutkimuk-

sen apuna.    Kehittyessään ne voivat tarjota aivan

uudenlaisia mahdollisuuksia, jotka jättävät var-

joonsa jopa kännykän ja tekstiviestien aiheutta-

man muutoksen päivittäiseen elämäämme ja ta-

louselämään.

Vertaisverkkoliikenteen rajoituksiin suostuminen

ei ole yksiselitteistä. Verkko-operaattorit, niiden

joukossa CSC Funet-verkon ylläpitäjänä, toimivat

asiakkaidensa puolesta ainoastaan liikenteen vä-

littäjänä, eikä niillä ole yleisvaltuutusta ryhtyä tutki-

maan välitetyn liikenteen sisältöä. Siirretyn datan

lähtö- tai päätepiste on asiakkaiden verkossa.

Selvissä tekijänoikeusrikkomuksissa, joissa voi-

daan yksilöidä laiton aineisto, tiedot välitetään

vastuullisille tahoille ja heitä kehotetaan ryhty-

mään toimenpiteisiin laittoman aineiston poista-

miseksi ja laittoman kopioinnin lopettamiseksi. Si-

tä vastoin kollektiivinen rangaistus yksittäista-

pausten perusteella ei kuulu länsimaiseen oikeus-

käytäntöön.

Vertaisverkkoliikenne on lisännyt verkon koko-

naiskäyttöä, mutta Funetin nykyinen siirtokapasi-

teetti kestää kasvaneen liikenteen vaivatta. On-

gelmia on esiintynyt joillakin paikkakunnilla. Sil-

loinkaan päähuolena ei ole siirtokapasiteetin riit-

tävyys, vaan siirtokustannusten oikeudenmukai-

nen jako eri käyttäjien kesken. Funetin jäsenmak-

sussa otetaan huomioon myös ulkomaan liiken-

teen määrä ja ilmeisesti vertaisverkkoliikenteen

kasvu on nostanut joidenkin jäsenorganisaatioi-

den maksuosuutta. On ymmärrettävää, että orga-

nisaatiot joutuvat tällaisissa tapauksissa tarkaste-

lemaan verkon käyttöpolitiikkaansa. Samalla jou-

dutaan myös arvioimaan uudelleen Funetin lasku-

tusperusteita muuttuvissa olosuhteissa.

On mahdotonta ajatella, että itse vertaisverkkolii-

kenne kiellettäisiin sen perusteella, että sitä voi-

daan käyttää väärin. Vastakkain ovat tutkimuksen

vapaus ja viihdeteollisuuden kuvitellut saavutetut

edut. Moni tieteellinen innovaatio olisi jäänyt teke-

mättä, jos siihen pitäisi saada lupa niiltä, jotka ko-

kevat uudistusten uhkaavan omaa asemaansa.

Kehityksen pyörää ei voi pysäyttää, saati kääntää

pyörimään takaperin. Tekijänoikeudet voidaan

kohtuullisissa määrin turvata teknologian kehityk-

sestä huolimatta ja usein juuri sen avulla. 

Paavo Ahonen

Tiedetoimittaja

paavo.ahonen@csc.fi

”On mahdotonta ajatella, että itse
vertaisverkkoliikenne kiellettäisiin sen
perusteella, että sitä voidaan käyttää
väärin. Vastakkain ovat tutkimuksen
vapaus ja viihdeteollisuuden kuvitellut
saavutetut edut.”

Vertaisverkkoliikenne silmätikkuna
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Leena Jukka
CSC
leena.jukka@csc.fi

Maailman 442 reaktoria tuotta-
vat vuosittain 10 000 tonnia käy-
tettyä polttoainetta, mikä täyttäi-
si jalkapallokentän kokoisen alu-
een puolentoista metrin syvyy-
teen. Tällä hetkellä jäte on suu-
rimmaksi osaksi varastoituna vä-
liaikaisiksi tarkoitetuissa maan-
päällisissä tiloissa voimalaitosten
lähellä. Ydinjätteen loppusijoi-
tuspaikkaa harkittaessa turvalli-
simpina vaihtoehtona maailmalla
pidetään jätteen hautaamista sy-
välle maaperään ja käyttämällä
erilaisia keinotekoisia ja luonnol-
lisia eristeitä jätteen ympärillä es-
tämässä radioaktiivisten aineiden
leviämistä elolliseen luontoon.

Ydinvoimalla katetaan kuu-
dennes maailman sähkön tar-
peesta. Mikäli tämä energia tuo-
tettaisiin fossiilisia polttoaineita
käyttämällä, ilmaan vapautuisi
noin 600 miljoonaa tonnia hiiltä,

tietoyhteys10

Ydinjäte
Ranskan malliin

–Täydellisessä maailmassa ydinenergia olisi täy-
dellinen energiamuoto, väittää professori Olivier
Pironneau Pariisin kuudennesta yliopistosta, –
mutta me emme elä täydellisessä maailmassa.
Tosi asia kuitenkin on, että olemme maailmaan
rakentaneet ydinvoimaloita. Riippumatta meidän
henkilökohtaisesta suhtautumisestamme ydin-
voimaan, joudumme kantamaan vastuun siitä,
että ydinjätteet käsitellään ja loppusijoitetaan
mahdollisimman turvallisesti.

Eurajoen Olkiluotoon
suunniteltu ydinjätteen lop-
pusijoitustunnelisto on 500
metriä maan alla. Satojen metrien
syvyydessä kalliossa pohjaveden lii-
ke on vähäistä ja vesi on lähes hapeton-
ta, minkä vuoksi sen syövyttävä vaikutus
niin kapseleihin kuin käytettyyn ydinpolttoai-
neeseenkin on hyvin pieni. Mallinnuksen avulla on
kuitenkin pystytty laatimaan skenaarioita, mitä tapahtuisi jos kap-
seli vuotaisi ja radioaktiiviset aineet pääsisivät kulkeutumaan pohjave-
den liikkeiden mukana laajemmalle alueelle. Posiva OY Posiva OY

Posiva OY
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joka olisi noin kahdeksan pro-
senttia maapallon kasvihuone-
kaasujen päästöistä. 

Ydinvoiman etu on, että jät-
teet pystytään keräämään talteen
ja varastoimaan. Haittana on, et-
tä reaktorista poistettu polttoaine
on vaarallisen voimakkaasti sätei-
levää ja varastoinnin turvallisuus
on taattava kymmeniksi tuhan-
siksi vuosiksi eteenpäin. 

Jättikokoinen kytketty
ongelma

–Koko ydinjätehuolto on iso kyt-
ketty ongelma, sanoo Pironneau,
joka on matemaatikkona paitsi
mallintanut lähes kaikkea ydin-
jätteen loppusijoituspaikkaan
liittyvää myös perehtynyt Rans-
kan ydinjätehuollon turvallisuu-
teen ja loppusijoitustutkimuk-
siin. 

Vuonna 1991 Ranska aloitti
mittavan ydinjätehuollon tutki-
mushankkeen, jonka tavoitteena
oli vuoteen 2006 mennessä kerä-
tä ja analysoida niin paljon tietoa,
että lopullinen päätös ydinjätteen
sijoituspaikasta voitaisiin tehdä.
Tutkimusta varten perustettiin
kaupallisista toimijoista ja teolli-
suudesta koostuva organisaatio
ANDRA, jonka toiminnan ra-
hoittaa ydinjätteen tuottajat,
mutta jonka toiminta on alistei-
nen Ranskan teollisuus-, tutki-
mus- ja ympäristöministeriöille.

Tutkimuksen laatua valvo-
maan maan hallitus perusti asian-
tuntijoista koostuvan komission,
CNE:n, jonka jäsenenä professori
Pironneau on ollut vuodesta
1998. Komissio laatii hallituksel-
le vuosittain raportin, jossa se an-
taa arvionsa tehdyn tutkimuksen
tasosta. Lopullisen raporttinsa
mahdollisine toimenpide-ehdo-
tuksineen komissio antaa 2006.

– Ydinjätteen loppusijoituk-
sesta päätettäessä on otettava
huomioon monta hyvin erilaista

asiaa, pelkkä tutkimus parhaasta
mahdollisesta sijoituspaikasta ei
riitä, vaan asia koskettaa jokaista
kansalaista myös tunnetasolla, sa-
noo Pironneau.

-Jokainen maa hoitaa itse
ydinjätehuoltonsa, ja loppusijoi-
tustutkimukset ovat käynnissä
useassa maassa. Ranskassa tutki-
taan useaa eri paikkaa, mutta eni-
ten tutkitaan savikivimuodostu-
maa Buren kylässä, jonka tarkkaa
sijaintia ei haluta korostaa julki-
suudessa. Yhdysvallat keskittää
tutkimuksensa Nevadan osaval-
tion Yucca-vuoreen ja sitä on jo
ehdotettukin loppusijoituspai-
kaksi.

Kansainvälisen atomienergia-
järjestön IAEA:n mukaan loppu-
sijoituspäätöksessä pisimmällä
ovat Suomi, Ruotsi ja Yhdysval-
lat. Pironneaun mukaan Yhdys-
vallat on sijoituspaikkansa tutki-
muksissa ja siihen liittyvässä mal-
lintamisessa pisimmillä, mutta
ranskalaiset kuronevat välimat-
kan umpeen neljässä vuodessa.

Suomessa on päätetty, että
Loviisan ja Olkiluodon ydinvoi-
maloiden jäte sijoitetaan Eurajo-
en Olkiluotoon. Rakennustyöt
aloitetaan noin vuonna 2010 ja
luolaa aletaan täyttää vuonna
2020. Näillä näkymin luolastoa
aletaan sulkea 2050, kun kaikki
ydinjäte on loppusijoitettu. Luo-
lan tunnelit täytetään bentoniitti-
saven ja kalliomurskan seoksella
ja alas johtavat kuilut suljetaan.
Sulkemisen jälkeen sijoituspaikka
maisemoidaan ja sitä voidaan
käytää muihin tarkoituksiin.
Loppusijoituksen turvallisuus ei
edellytä valvontaa tilojen sulke-
misen jälkeen. 

Ensin ydinjäte jäähdytetään

Käytöstä poistettu polttoaine on
vaarallisen radioaktiivista ja erit-
täin kuumaa. Radioaktiivisten ai-
neiden hajotessa syntyy lämpöä,
ja siksi käytetty polttoaine täytyy
ensin jäähdyttää. Polttoaine pois-
tetaan reaktorista nippuina, jotka
Suomessa siirretään jäähtymään
vesialtaisiin muutamaksi vuodek-
si, mutta jäähdytys voidaan tehdä
myös kaasulla tai ilmalla. Jääh-
dyttämisen jälkeen niput paka-
taan kuljetussäiliöhin ja siirretään
reaktorin lähellä sijaitsevaan väli-
varastoon odottamaan loppusi-

joitusta, kuten Suomessa, tai jäl-
leenkäsittelyä, kuten esim. Rans-
kassa.

–Käytetty ydinpolttoaine voi-
daan käsitellä uudestaan, jolloin
siitä saadaan vielä irti energiaa,
mutta tällöinkin syntyy korkea-
aktiivista loppusijoitettavaa jätet-
tä. Valinta jälleenkäsittelyn ja
suoran loppusijoituksen välillä
on poliittinen päätös, johon vai-
kuttaa mm. saatavilla olevan
uraanin hinta, Pironneau kertoo. 

Uraanin hinta on pysynyt
edullisena, sillä sähkön kysyntä
on kasvanut ennustettua hitaam-
min ja ydinvoiman osuus sen
tuotannosta jäänyt suunniteltua
alhaisemmaksi. Lisäksi aseistarii-
sunnan myötä markkinoille tul-
lut aseuraani on pitänyt uraanin
maailmanmarkkinahinnan alhai-
sena, mikä on omalta osaltaan
vaikuttanut siihen, että käytetyn
polttoaineen jälleenkäsittely on
useissa maissa katsottu suoraa
loppusijoitusta epäedullisem-
maksi vaihtoehdoksi.

– Välivarastossa jäte on muu-
taman vuosikymmenen ja sinä ai-
kana meidän on etsittävä sopivat
kohteet loppusijoitukselle, tutkit-
tava vaihtoehdot ja tehtävä lopul-
linen päätös loppusijoituspaikas-
ta. Loppusijoituspaikaksi on eh-
dotettu kaikkea mahdollista jät-
teen avaruuteen ampumisesta

merenpohjaan upottamiseen,
mutta onneksi kuitenkin tutki-
joiden piirissä vallitsee yksimieli-
syys loppusijoituspaikasta. sanoo
Pironneau.

Sitten se haudataan maahan

– Käytännössä ainoa mahdolli-
nen ratkaisu on pakata ydinjäte
sellaiseen materiaaliin, joka estää
sitä pääsemästä kosketuksiin ym-
päristön kanssa, ja haudata se sy-
välle maahan.Nykynäkemyksen
mukaan ydinjätteen loppusijoi-
tus maan alle sisältää vähemmän
riskejä kuin jatkuvaa valvontaa
vaativa välivarastointi maan pin-
nalla, sanoo Pironneau.

Optimitilanteessa sijoitus-
paikka olisi sellainen, ettei sen
turvallisuutta enää tarvitsisi val-
voa sen jälkeen, kun sijoitustilat
on suljettu. Ihmiset ovat kuiten-
kin luovia neroja pahanteossa, ja
sijoituspaikan täytyisi olla sellai-
nen, ettei kukaan pääsisi jättee-
seen käsiksi haitantekomielessä.
Pironneau muistuttaa, mitä on
tapahtunut Egyptin kuninkaiden
haudoille.

–Pyramidit rakennettiin ai-
koinaan parasta tekniikkaa käyt-
täen ja niiden oli tarkoitus olla
suljettuna ikuisesti. Nykyään kui-
tenkin kaikki haudat on avattu ja
tutkittu. Suurimmassa osassa ellei
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Käytetty ydinpolttoaine paka-
taan loppusijoitusta varten
kapseleihin, joiden halkaisija
on noin metrin. Loppusijoitus-
kapselin sisäosa on pallogra-
fiittirautaa ja päällysosa kupa-
ria, joka kestää hyvin ruostu-
mista. 

Ydinjätehuoltoon liittyy monenlaista mallinnusta, sanoo profes-
sori Olivier Pironneau: - Voimme mallintaa jätteen pakkauskapse-
leita ja katsoa, miten ne käyttäytyvät tuhansien vuosien kuluessa.
Voimme mallintaa sijoituspaikan geologiaa ja esimerkiksi veden
virtauksia kallion huokosissa. Voimme laatia skenaarioita siitä,
mitä tapahtuisi, jos kapselit rikkoutuisivat, tulisi jääkausi tai ydin-
sota. Tämän kaltainen mallintaminen on ollut mahdollista vasta
1990-luvulta lähtien, sillä tälläinen laskenta on raskasta. Ainoa,
mitä emme pysty malleissamme kunnolla ottamaan huomioon,
on ihmisten luova taipumus pahantekoon. 

”Olemme laskeneet ns. normaaliskenaarion, jossa
arvioimme, että kapseliin tulee särö 10 000 vuoden
päästä ja radioaktiivista ainetta valuu maaperään.”
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Petri Jussila
Teknillinen korkeakoulu
petri.jussila@tkk.fi

Loppusijoituksen tarkoitus on
eristää ydinjäte elollisesta luon-
nosta. Tärkein este geologisessa
loppusijoituksessa on satojen
metrien paksuinen peruskallio.
Lisäksi suunnitteilla on keinote-
koisia esteitä. Ydinjäte pakataan
kaksikerroksisiin kapseleihin,
jonka ulompi kuparista valmis-
tettu kerros suojaa kapselia poh-
javeden syövyttävältä vaikutuk-
selta. Sisempi kerros on valmis-
tettu pallografiittiraudasta ja se
on riittävän vahva kestämään
kapseliin kallioperässä kohdistu-
vat mekaaniset rasitukset. Kal-
lion ja kapselin väli tilkitään ben-
toniitilla.

Loppusijoitettu ydinjäte voi
saavuttaa elollisen luonnon vain
pohjaveden välityksellä. Korroo-
siolle suotuisissa kemiallisissa
olosuhteissa ja tarpeeksi pitkän
ajan kuluessa pohjavesi voi puh-
kaista jätekapselin ja kuljettaa va-
pautuvia aineita kauaksi loppusi-
joitustilasta.

Bentoniitin tärkein tehtävä
on hidastaa pohjaveden etene-
mistä. Bentoniitti on savea, jon-
ka tärkein ainesosa on kosteus-
paisumisen aiheuttava montmo-
rilloniitti-mineraali. Levymäinen
mineraali muodostaa korttipak-
kaa muistuttavia veden kanssa
voimakkaasti vuorovaikuttavia
kerrosrakenteita. Korttipakka-
analogiassa vesi pyrkii kastele-
maan korttien pinnat ja tunkeu-
tuu niiden väleihin. Tällöin kor-
tit pyrkivät erilleen ja pakka pai-
suu. Jos pakan tilavuutta rajoite-
taan, syntyy paisuntapaine.

Kastuessaan bentoniittipus-
kuri synnyttää voimakkaan pai-
suntapaineen ja tilkitsee mahdol-
liset raot loppusijoitustilassa. Li-
säksi puskuri hidastaa kapselin

ruostumista, johtaa pois ydinjät-
teen tuottamaa lämpöä, pitää
kapselia paikallaan, toimii kal-
lion ja kapselin välisenä mekaa-
nisena puskurina sekä hidastaa
mikrobitoimintaa.

Kapseli saattaa vajota

Puskurin toiminta-aika voidaan
jakaa kahteen osaan: loppusijoi-
tuksen aikaskaalassa lyhyeen
kymmeniä tai satoja vuosia kes-
tävään kastumisvaiheeseen ja tä-
män jälkeiseen täysin kastunee-
seen vaiheeseen.

Bentoniittipuskuri imee voi-
makkaasti vettä, mutta sen ve-
denjohtavuus on yhtä pieni kuin
tiiviin graniitin. Veteen upotetun
metrin paksuisen kappaleen läpi-
kotainen kastuminen kestää vuo-
sikausia. Lisäksi kastumista hi-
dastaa ydinjätteen lämmöntuot-
to. Todellinen vettymisaika voi
olla satoja vuosia.

Puskuri täyttyy vedellä vii-
meistään jätteen lämmöntuoton
pudottua alhaiselle tasolle. Me-
kaaniselta käyttäytymiseltään
puskuri on tällöin varsin stabiili
ja vaihetta koskevan bentoniitti-
tutkimuksen painopiste onkin
radionuklidien vapautumiseen ja
kulkeutumiseen liittyvissä ke-
miallisissa ja biologisissa ilmiöis-
sä. Luonnonsavikerrostumien
tiedetään kuitenkin pitkällä aika-
välillä käyttäytyneen jähmeän
nesteen kaltaisesti. Jos puskuri
toimii samoin, ydinjätekapseli
saattaa hiljalleen painua ympäröi-
vän puskurivaipan pohjalle. Kap-
selin koskettaessa ympäröivää
kalliota menetettäisiin puskurin
eristävä vaikutus kokonaan.

Bentoniitin monimuotoisuus
vaikeuttaa mallinnusta

Bentoniittipuskurimateriaali on
jauhettua ja harkoiksi puristettua

tietoyhteys12

peräti kaikissa pyramideissa hau-
danryöstäjät ovat ehtineet sisään
ennen tutkijoita. Kheopsin pyra-
midista ei edes tiedetä, miten sen
sisään on murtauduttu. Yhtenä
mahdollisuutena pidetään sitä,
että haudanryöstäjät olisivat po-
ranneet reiän pyramidin seinään
vartijoiden nukkuessa vieressä,
Pironneau pohtii.

- Mallintamisen kannalta tä-
mä ihmisten luovuus on hyvin
hankala asia, sillä emme pysty ot-
tamaan sitä malleissamme huo-
mioon. Kun mietimme skenaa-
rioita satojen tuhansien vuosien
päähän, emme pysty ennusta-
maan ihmisten luovuutta, tule-
vaa tekniikkaa tai yhteiskunnan
kehitystä.

Kun jätekapseli väistämättä
vuotaa...

-Kyseessä on kuitenkin hyvin,
hyvin pitkäaikainen sijoitus, ja
jonakin päivänä kapselit väistä-
mättä rikkoutuvat ja radioaktii-
visia aineita pääsee vuotamaan
ympäristöön ja leviämään veden
virtausten mukana, sanoo Piron-
neau, joka on työnsä puolesta
mallintanut lähes kaikkea ydin-
jätteen loppusijoitukseen liitty-
vää.

Ranskassa on mallinnettu
esimerkiksi ydinjätekapselin
käyttäytymistä seuraavien kym-
menen tuhannen vuoden aikana
sekä sitä, mitä tapahtuisi, jos ra-
dioaktiivisia aineita pääsisi valu-
maan ulos kapselista.

- Läpitunkevan gammasätei-
lyn määrä vähenee voimakkaasti
ensimmäisten vuosikymmenien
aikana, ja tuhannessa vuodessa
nämä säteilevät aineet häviävät
lähes kokonaan. Jätesäiliöitä voi-
si silloin käsitellä ilman säteily-
suojausta. Suurempi ongelma
muodostuu kuitenkin pitkäai-
kaisesti radioaktiivisista aineista,
joita käytetyssä polttoaineessa on
pieniä määriä jäljellä vielä tuhan-
nen vuoden jälkeenkin. Ne ovat
uraanin kaltaisia raskaita alkuai-
neita ja vaarallisia, jos ne joutu-
vat syötyinä tai hengitettyinä
eläinten tai ihmisten elimistöön.
Nämä aineet myös siirtyvät ra-
vintoketjussa ylöspäin. 

– Olemme luoneet mallin
maasta eri maalajeineen ja siinä
olevista halkeamista sekä simu-
loineet veden virtausta näissä
halkeamissa ja radioaktiivisten
aineiden kulkeutumista veden
mukana. Veden virtaus ja ainei-
den kulkeutuminen on hyvin
erilaista eri maalajeissa esimer-

kiksi savessa ja graniitissa. Jou-
dumme käyttämään myös useita
eri menetelmiä ja koska simu-
loimme hyvin pitkälle ajanjak-
solle eteepäin, joudumme ottaa-
maan huomioon myös esimer-
kiksi jääkausien aiheuttamat
muutokset maassa. 

Skenaarioita pahan päivän
varalle 

- Olemme laskeneet ns. normaa-
liskenaarion, jossa arvioimme,
että kapseliin tulee särö 10 000
vuoden päästä ja radioaktiivista
ainetta valuu maaperään. Sa-
moin olemme mallintaneet ben-
toniitin käyttäytymistä. Vaihto-
ehtoisia skenaarioita olemme las-
keneet antamalla eri todennäköi-
syyksiä luonnonkatastrofeille ja
inhimillisille tekijöille, oikeas-
taan kaikelle, mikä vain voisi
mennä pieleen. Sen jälkeen
olemme laskeneet, miten aine le-
viää 50 km:n säteelle loppusijoi-
tuspaikasta.

Myös Suomessa on tehty vas-
taavanlaisia turvallisuusanalyyse-
jä. Olkiluodon geologia tunne-
taan hyvin satoja tuhansia vuosia
taaksepäin, ja menneisyyden pe-
rusteella on tehty ennusteita tu-
levaisuudesta. Kaikkein pahin
skenaario on jääkauden jälkeinen
kalliosiirros, joka rikkoisi useita
kapseleita ja veisi bentoniittisa-
ven pois.

Tämän kaltainen mallinta-
minen on ollut mahdollista vasta
1990-luvulta alkaen, sillä aikai-
semmin meillä ei ollut tarpeeksi
laskentakapasiteettia. Laskenta
muuttuu sitä raskaammaksi, mi-
tä suuremmalle alueelle ja mitä
pidemmälle ajanjaksolle simu-
loinnit tehdään. 

-Meidän pitäisi myös katsoa,
mitä tapahtuu 500 km:n säteellä
seuraavan miljoonan vuoden ai-
kana yhden vuoden aika-as-
keleella.

-Seuraavaksi olisi mielen-
kiintoista mallintaa biosfääriä ja
radionukleidien kertymistä ra-
vintoketjuissa, sillä näissä asioissa
opimme jatkuvasti uutta, Piron-
neau suunnittelee.

- Vastikään Ranskan metsistä
löytyi säteilevä villisika. Tämä
yksilö oli suuri sienien ystävä ja
söi niitä erityisen paljon. Tsher-
nobylin ydinvoimalaitosonnet-
tomuuden jälkeen radioaktiiviset
nukleidit olivat kuitenkin saas-
tuttaneet sienet alueelta, ja sie-
nissä olleet radionukleidit ke-
rääntyivät sikaan sairastuttaen
sen.

Bentoniitti ydinjätteen
Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimaloissa syntyvä
ydinjäte loppusijoitetaan syvälle Olkiluodon pe-
ruskallioon. Ydinjäte pakataan kapseleihin ja
kapseleiden ja kallion väli tilkitään bentoniittisa-
vella. Bentoniitin käyttäytymisen mallintamisen
keskeinen ongelma on bentoniitin mekaaninen
monimuotoisuus: pohjimmiltaan kiinteä ja kim-
moinen bentoniitti voi ääritilanteissa käyttäytyä
plastisesti tai peräti juoksevan nesteen tavoin.
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luonnonsavea. Kuivana harkko
on huokoista, kovaa, kimmoista
kiveä. Kastuessaan savi pehme-
nee, muuttuu plastiseksi ja tila-
vuudeltaan rajoittamattomana
lopulta juoksevaksi. Tarpeeksi
märkää savea voi jo luonnehtia
veden saviliuokseksi. Loppusijoi-
tusolosuhteissa puskuri käyttäy-
tyy lyhyellä aikavälillä pääasiassa
kimmoisesti. Kallion rajalla
esiintyvissä raoissa bentoniitti
voi kuitenkin päästä paisumaan
melko vapaasti, jolloin se muut-
tuu paikallisesti plastiseksi. Li-
säksi täysin kastunut puskuri voi
pitkällä aikavälillä käyttäytyä
jähmeän nesteen tavoin.

Mikään yksittäinen mekaani-
nen malli ei tyydyttävästi kuvaa
saven kaikkia mekaanisia muoto-
ja. Sen sijaan tarpeeksi rajatuille
osa-alueille voidaan kullekin
muodostaa toimivia malleja. Jär-
kevä mallinnus vaatii siten todel-
lisuuden pilkkomista osiin, joissa
yksinkertaistavat oletukset päte-
vät mahdollisimman hyvin.

Kytketyt ilmiöt ja malli

Lämpöilmiöt sekä hydrauliset ja
mekaaniset ilmiöt kytkeytyvät
toisiinsa. Bentoniittipuskurissa
oleellisimpia kytkentöjä ovat seu-
raavat: lämpötila vaikuttaa veden
haihtumiseen ja tiivistymiseen ja
paikallinen lämpötilaero saa ve-
den liikkeelle. Muutos vesipitoi-
suudessa puolestaan saa bentonii-
tin paisumaan tai kutistumaan. 

Puskurin kuten minkä tahan-
sa huokoisen aineen käyttäyty-
mistä voidaan mallintaa jatkuvan
aineen mekaniikan ja seosteorian
keinoin. Ratkaistavina ovat toi-
siinsa kytketyt luonnon säilymis-
lakeihin perustuvat yhtälöt –
massan, liikemäärän, kulmaliike-
määrän ja energian taseet seoksel-
le, joka muodostuu savesta, ve-
destä, höyrystä ja ilmasta. Termo-
hydro-mekaanisen mallin tila-
muuttujia ovat seoskomponent-
tien tilavuusosuudet, tiheydet,
venymät ja lämpötila. Lisäksi ai-
neen käyttäytymistä kuvaavat lait
eli konstitutiiviset yhtälöt on
mahdollista valita rikkomatta ter-
modynamiikan toista pääsääntöä.

Mallin ydin on, että seos-
komponenttien ominaisuudet
muuttuvat niiden joutuessa vuo-
rovaikutukseen keskenään. Vesi

takertuu saven pintaan ja paisut-
taa savea. Toisin sanoen savi estää
vettä virtaamasta ja vesi synnyt-
tää savirungossa muodonmuu-
toksia ja jännityksiä. Saven imu-
ja paisuntaominaisuudet saadaan
mallinnettua valitsemalla sopi-
vasti seoksen energiatilaa kuvaa-
van lausekkeen riippuvuus seos-
komponenttien suhteista. Joi-
denkin laboratoriokokeiden
mallintamiseen riittää veden ja
höyryn välisen algebrallisen tasa-
painoyhtälön ratkaiseminen. Ko-
ko kytketyn yhtälösysteemiin
ratkaisemiseen tarvitaan ele-
menttimenetelmää.

Aika ja hidas virtaus

Loppusijoitustutkimuksessa pit-
kät aikavälit ovat keskeinen on-
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en loppusijoituksessa

peruskallio, 

bentonittipuskuri, 

metallisäiliö ja 

tunnelin täyteaine.

Vasemmalla termo-hydro-mekaanisen mallin tuottama bentonii-
tin lämpötila. Sylinterin muotoisen bentoniittikappaleen (korkeus
z=14,6 cm, säde r=7,5 cm) yläreunaan on sijoituttu lämmitin, jon-
ka lämpötila on 96 celsiusastetta. Malli ennustaa, että kappalee-
seen jää suuret lämpötilaerot. Oikealla mallin tuottama bentonii-
tin kosteus. Kappaletta kastellaan alareunasta. Malli ennustaa,
että kappaleen ulkoreunat pääsevät kastumaan, mutta lämmitti-
men ympäristö jää kuivaksi.

Geologisen loppusijoituksen
periaate. Eristeinä toimivat
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Ohjelmointimalli uusiksi

Heidelbergissä avainluennoitsija
Steve J. Wallach kaipasi esityk-
sessään uudenlaista ajattelua oh-
jelmistotuotantoon. Hänen mu-
kaansa peräkkäiskäsittelyyn pe-
rustuvat ohjelmakoodit eivät toi-
mi riittävän tehokkaasti tuhan-
sista prosessoreista koostuvissa
klustereissa. Ohjelmistoteolli-
suus pitäisi valjastaa softronin
(ohjelmahiukkasen) metsästyk-
seen, kuten fyysikot jahtaavat
yhä pienempiä aineen alkeis-
hiukkasia. 

Wallach ihmetteli, miksi
kaikki koodit joudutaan kirjoit-
tamaan uudelleen aina, kun uusi
laitesukupolvi otetaan käyttöön.
Ja kun uusista laitteista ei saada
irti täysiä tehoja, laitevalmistajat
syyttävät siitä ohjelmoijia.

Wallach oli varsin pessimisti-
nen latenssin kehityksen suh-
teen. Ongelmaan tulisi etsiä rat-
kaisua kehittämällä latenssia sie-
täviä algoritmeja, koska latenssi
huononee koko ajan. Koneiden
tehon kasvu ja ohjelmoinnin
tuottavuus olisi sovitettava pa-
remmin yhteen.

Uusia ideoita voisi löytyä

käyttämällä entistä enemmän
valmiita kirjastoja ja mukautuvia
tietorakenteita. Esikääntäjän
avuksi pitäisi luoda metakuvaus
järjestelmästä, jonka avulla koo-
dia voitaisiin optimoida käytet-
tävien resurssien mukaan. Koo-
din siirrettävyyden sijasta keski-
tytään tulevaisuudessa ohjelmien
virittelyyn ja suorituskyvystä
joudutaan tinkimään ohjelmoi-
tavuuden hyväksi, Wallach ar-
vioi.

Katastrofien hallintaa

Konferenssin näyttävimmän esi-
tyksen piti professori Frieder
Seible San Diegon yliopistosta.
Hänen aiheenaan oli Rakenne-
tun ympäristön suojeleminen
luonnon ja ihmisen aiheuttamil-
ta tuhoilta. Seible näytti vaikut-
tavia videopätkiä erilaisista on-
nettomuuksista. Esityksen pää-
sanoma oli siinä, että rakennettu
ympäristö kuten sillat, raken-

gelma. Käytetyn polttoaineen
radioaktiivisuuden putoaminen
luonnonuraanin tasolle vie sato-
ja tuhansia vuosia. Sen sijaan
hyödynnettävissä olevien koe-
mittausten kesto on käytännössä
korkeintaan kymmeniä vuosia.
Mekaanisessa mallintamisessa
ongelma on puskurin täysin kas-
tuneen vaiheen äärimmäisen hi-
das viskoosinen virtaus. Miten
saada tietoa mallin parametrista,
jonka mittaamiseen ei riitä edes
muutama elinikä? Koska vir-
tausilmiötä ei ole havaittu teh-
dyissä lyhytkestoisissa mittauk-
sissa, eräs keino on käyttää kon-
servatiivisuusperiaatetta – vali-
taan huonoin mahdollinen tilan-
ne, jossa virtaavan käyttäytymi-
sen astetta kuvaavan parametrin
arvo on suurin mahdollinen, jo-
ka tehdyissä mittauksissa ei ole
tuottanut mittaustarkkuuden
puitteissa havaittavaa vajoamista.
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Esimerkki viskoosisen virtauk-
sen mallin tuottamasta kapse-
lin mahdollisesta vajoamises-
ta pystysuuntaisessa sijoitus-
reiässä. Painovoiman vaiku-
tuksesta kapseli alkaa painua
äärimmäisen hitaasti alaspäin,
jolloin sen ympärillä oleva jäh-
meäksi nesteeksi oletettu ben-
toniittisavi alkaa virrata. Ko-
koonpuristumaton savi alkaa
siten kulkeutua kapselin ala-
puolelta sen yläpuolelle. Kuva
esittää skaalattua saven pys-
tysuuntaista nopeutta vajoa-
misen alkuvaiheessa. Kapse-
lin ylä- ja alapuolella oleva savi
virtaa alaspäin (negatiivinen
nopeus) ja kapselin sivulla ole-
va savi ylöspäin (positiivinen
nopeus).

Tuukka Lahtinen

Perinteiset
superkoneet pitävät
pintansa pc-klusterien
paineessa
Kaksi superlaskennan vuosittaista konferenssia
on vakiinnuttanut paikkansa alan merkittävänä
katselmuksena: kesäkuun lopulla Saksassa Hei-
delbergissä pidettävä International Super-com-
puting Conference ja marraskuussa USA:ssa pi-
dettävä Supercomputing Conference. Tapahtu-
mia yhdistää se, että kummankin yhteydessä jul-
kistetaan päivitetty TOP500 –lista maailman te-
hokkaimmista siviilipuolen superkoneista.

Heidelbergin historiallinen Convent Center oli kansainvälisen superlaskentakonferenssin tapahtu-
mapaikkana.

Paavo Ahonen, CSC
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nukset, vesi- ja viemärijohdot,
sähkönsiirtoverkko ym. vastaavat
rakennelmat rappeutuvat ajan
mukana. Eri rakennelmiin on
asennettu tunnistimia, jotka lä-
hettävät tietoja rakenteiden rea-
goinnista esim. maanjäristyksiin
ja muihin luonnonilmiöihin.
Tietoa kootaan myös miehittä-
mättömien kulkuneuvojen avul-
la. 

Kootun tiedon hallinta ja
mahdollisten onnettomuuksien
simulointi vaativat suurta lasken-
takapasiteettia. Simuloinnin
avulla on jo pystytty lisäämään
rakennusten kestävyyttä räjäh-
dyksiä vastaan päällystämällä tu-
kipilarit vahvikeaineilla. Terro-
rismia torjutaan myös satamien
automaattivalvonnan avulla.

Thomas Sterling loi katsauk-
sen kuluneeseen vuoteen super-
laskentarintamalla. Jo edellä käsi-
teltyjen laitteistonäkymien ohel-
la hän esitti muutamia ohjelmis-
topuolen kehityspiirteitä. Messa-
ge Passing Interface (MPI) -rin-
tamalla MPICH-2:sta on tulossa
vakaa versio. OpenMPI on saa-
massa vikasietoisuuden. 

Linux + cluster = Lustre

Linux jatkaa kasvuaan superko-
neiden käyttöjärjestelmänä,
mutta myös Microsoft on tunke-
massa markkinoille Cornell
Theory Centerin avustamana.
Tiedostopalvelinten puolella
uusi taikasana on Lustre, joka tu-
lee Linuxin ja Clusterin yhdistä-
misestä. Tavoitteena on luoda jo-
pa tuhansiin palvelimiin skaalau-
tuva tiedostonhallintajärjestel-
mä.

Streling tarkasteli myös grid-
teknologian kehitystä ja myönsi
sen kypsyneen hypestä todellisiin
sovelluksiin. Erittäin tärkeänä
hän piti erilaisten väliohjelmisto-
jen kehitystä ja laajojen yhteis-
työverkostojen syntyä. Tähänas-
tisia saavutuksia ovat erilaiset so-
velluspalvelut, web-palvelut sekä
autentikointi- ja sertifiointipal-
velut.

Superkoneilla on
mainosarvoa

Avainluennoitsija William J.
Camp Sandia National Labora-
torioista kertoi Red Storm
–hankkeesta. Tavoitteena on ke-
hittää seuraaja ASCI Red -ko-
neelle, joka oli vuosina 1996 –
2001 maailman nopein tietoko-
ne.

Uutta järjestelmää rakenne-
taan kahden gigahertsinOpteron
prosessoreista, joita lopulliseen
kokoonpanoon tulee 10 368
kappaletta. Prosessorit kytketään
kolmiulotteiseen mesh-verk-
koon, jonka nopeus on 50 giga-
tavua sekunnissa. Keskusmuistia
koneessa on 23,3 teratavua ja le-
vytilaa 240 teratavua. 

Laskentaprosessorien lisäksi
osa prosessoreista hoitaa solmu-
jen välistä tietoliikennettä ja osa
levy i/o:ta. Arkkitehtuuria suun-
niteltaessa erityishuomio on
kohdistettu latenssin pienentä-
miseen. Koneen teoreettinen
huipputeho on 41,47 teraflopia
sekunnissa.

AMD:n varapääjohtaja Fred

Weber kertoi syitä yhtiön kiin-
nostukseen superlaskentamark-
kinoita kohtaan. Hänen mu-
kaansa tehokkailla prosessoreilla
on nyt kova kysyntä ja aikainen
tulo markkinoille on suosinut
AMD:tä.

AMD:lle kyseessä on kapea
siivu, vain puolisen prosenttia
kokonaismarkkinoista ja arvol-
taan vain 0,2 miljoonaa dollaria.
Tärkeille asiakkaille kyseessä on
kuitenkin tärkeä markkina, jolla
saa hyvää näkyvyyttä.

Suunnitteluhaasteita olivat
yhteensopivuuden takaaminen
32-bittiseen x86-prosessoriin,
solmua kohti laskettujen kulujen
minimointi, muistiväylän siirto-
nopeus, 64-bitin prosessori, joka
laajentaa muistiavaruuden neljän
gigatavun rajan yli, i/o-väylän
synnyttämä pullonkaula, mikä
estää rinnakkaiset levyhaut sekä
prosessorin tehonkulutus.

Tiedonhallinta
superlaskennan nouseva
sovellusalue
Rolf Hempel German Aerospace

Centeristä (DLR) tarkasteli tie-
teellisen tiedon hallintaa. Kes-
kuksessa työskentelee 2 300 tut-
kijaa, jotka tuottavat valtavat
määrät esimerkiksi simulointien
tuloksena syntyvää dataa. Toi-
mintaa on 30 eri laitoksessa kah-
deksassa päätoimipisteessä. Ha-
jautetun tiedon hallinta ja tiedos-
tojen suuri lukumäärä on muo-
dostunut ongelmaksi, sillä kai-
ken tiedon pitäisi olla kaikkien
käytettävissä.

Lisäongelmia tiedon hallin-
taan aiheuttavat tilapäiset työn-
tekijät, joiden jälkeensä jättämät
tulokset on myös saatava käyt-
töön. Tiedon määrä kasvaa jat-
kuvasti ja tietoja on lakisääteises-
ti säilytettävä 50 vuotta. Selvitys-
ten mukaan jopa 30 prosenttia
työajasta kuluu tiedon etsintään.

DLR:ssä valittiin tiedonhal-
lintatyökaluksi itse kehitetty Da-
taFinder ja sen rinnalle rakennet-
tiin tent-käyttöliittymä ja konfi-
gurointityökalu. Eri kompo-
nenttien ja sovellusten välinen
yhteensovitus toteutettiin Cor-
ba-rajapinnan avulla.

DLR evaluoi parikin kaupal-
lista tiedonhallintajärjestelmää,
mutta hylkäsi toisen huonon
käyttöliittymän vuoksi ja toisen
liian kalliina ja tarpeettomia
ominaisuuksia sisältävänä. Data-
Finder perustuu Apache-palveli-
meen ja XML-tietokantaan.

Stephen Pickles Mancheste-
rin yliopistosta esitteli kokemuk-
sia TeraGyroid -hankkeesta, jon-
ka tavoitteena oli rakentaa maail-
man laajin hila-Boltzmann-si-
mulointiympäristö nestekidedy-
namiikan tutkimiseen. Hank-
keessa yhdistettiin Englannin e-
science grid ja USA:n TeraGrid.

Saatujen kokemusten perus-
teella sovellusten siirtäminen eri-
laisiin ympäristöihin on välioh-
jelmistoista huolimatta edelleen
kovin haaste. Niinkin yksinker-
taiset asiat kuin kääntäjien ja oh-
jelmakirjastojen löytyminen ja
tiedon tallennus tuottivat ongel-

”Miksi kaikki koodit jou-
dutaan kirjoittamaan uu-
delleen aina, kun uusi lai-
tesukupolvi otetaan
käyttöön. Ja kun uusista
laitteista ei saada irti täy-
siä tehoja, laitevalmista-
jat syyttävät siitä ohjel-
moijia.”

Steve Wallachin mu-
kaan uutta tehoa tieto-
jenkäsittelyyn löytyy
ohjelmistoja kehittä-
mällä.

Thomas Sterling uskoo
grid-teknologian mah-
dollisuuksiin.

”Hajautetun tiedon
hallinta ja tiedostojen
suuri lukumäärä on
muodostunut
ongelmaksi, sillä kaiken
tiedon pitäisi olla
kaikkien käytettävissä.
Selvitysten mukaan jopa
30 prosenttia työajasta
kuluu tiedon etsintään.”

Paavo Ahonen, CSC

Paavo Ahonen, CSC
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mia. Paljon energiaa kuluu eri-
laiseen koordinointiin. Loppu-
käyttäjän näkökulmasta käyttö
on vielä aivan liian hankalaa.

Tiedostojen siirto aiheutti
ongelmia, varsinkin kun kaikki
koneet eivät olleet suoraan In-
ternetissä. Resurssien allokointi
oli turhan hankalaa ja vaati sys-
teemioperaattoreiden puoleen
kääntymistä. Resurssien etukä-
teisvaraus helpottaisi tätä ongel-
maa mutta eri osapuolia on vai-
keaa saada suostumaan siihen.

Reagan Moore San Diegon
superlaskentakeskuksesta käsit-
teli tiedonhallintaa heterogeeni-
sessä ympäristössä. Hänen rat-
kaisumallinsa on tietovaraston
virtualisointi. Siinä tallennetta-
vat tietoalkiot varustetaan meta-
tiedolla, joka tallennetaan ja jota
hallinnoidaan erillään varsinai-
sesta datasta. Metatiedon hallin-
taan on lisäksi oma tietämyskan-
tansa. Näin voidaan luoda datan
sijainnista riippumaton loogi-
nen nimiavaruus, jossa jokaisella
tietoalkiolla on pysyvä tunniste.
Tämä helpottaa esimerkiksi tie-
don replikointia.

Sumutusta
suorituskykyväitteillä

David H. Bailey oli koonnut esi-
tykseensä kaksitoista tapaa hui-
jata joukkoja. Hän kertoi tosita-
pauksia, joissa tietokoneen suo-
rituskykyvertailuissa käytettiin
epäasiallisia keinoja. Varsin
yleistä on ilmoittaa laitteen
huipputehoksi suoraan yhden
prosessorin teho kerrottuna pro-
sessorien määrällä, vaikka teho ei
useimmiten skaalaudu lineaari-
sesti. Joskus julkaistaan vertailu-
testejä, joissa aineistoa ei ole kui-
tenkaan testattu referenssilait-
teistossa. Vertailuluvut haetaan
muista testeistä ja onpa referens-
sinä käytetty tuloksia, jotka on
saatu transponoimalla kolman-
nessa laitteistossa suoritettu testi
tunnetumman vertailulaitteis-
ton tulokseksi.

Paremman tuloksen saavut-

tamiseksi oma kone viritetään
testin ajaksi huippukuntoon,
kun taas referenssilaitteistoa
käytetään perusasetuksin. 32-bi-
tin tuloksia saatetaan verrata 64-
bittisen laitteiston tuloksiin ker-
tomatta, että toisen laskenta-
tarkkuus on aivan omaa luok-
kaansa.

Bailey hämmästeli sitä, että
väärennöksiin syyllistyvät laite-
myyjien ohella myös tutkijat.
Hän edellytti, että julkaistuissa
tutkimuksissa kerrotaan tutkijan
kytkökset laitetoimittajaan, esi-
merkiksi se, jos valmistaja on
sponsoroinut tutkimusta.

Hyvä koestusohjelma on
Baileyn mukaan yksinkertainen,
helposti toistettavissa ja kasva-
tettavissa, kun koneiden tehot
kasvavat. Superlaskentayhteisöl-
lä on oltava yleisesti hyväksytyt
ja luotettavat koestusohjelmat.
Nykyinen Linpack ei enää kovin
hyvin sovellu klustereiden tes-
taukseen ja sen vuoksi uusi on
tekeillä.

Tukehtuuko Internet ?

Otto Spaniol tarkasteli Interne-
tin tulevaisuutta. Hänen mu-
kaansa sen protokollat on suun-
niteltu aivan erilaisille sovelluk-
sille, kuin mitä nykyinen käyttö-
profiili edustaa. Jopa 70 prosent-
tia liikenteestä on vertaisverkon
tiedostonvaihtoa. Tulevaisuu-
dessa aikariippuvaisen video/au-
dio-datan ja verkkopelien määrä
edelleen kasvaa.

Ratkaisuksi on tulossa palve-
lujen differentiointi. Liikenne
jaotellaan eri luokkiin ja osa rei-
tittimistä toimii jonotuspisteinä,
joissa liikennettä priorisoidaan
kiireellisyysluokan mukaan.

Ralph Niederberger esitteli
Deisa-hanketta, jossa pyritään
tieteellisen vaikuttavuuden lisää-
miseen. Eri tieteenaloille tarjo-
taan laskentaresursseja, joita mi-
kään yksittäinen maa ei pysty
tarjoamaan.

Deisa on EU:n tukema eu-
rooppalaisten superkonekeskus-
ten hanke. Mukana on lähinnä
IBM eServer p90 -laitteistoja
käyttäviä keskuksia CSC:n lisäk-
si Saksasta, Englannista, Italias-
ta, Ranskasta ja Hollannista. Ta-
voitteena on luoda yhtenäinen
moniteraluokan superkoneym-
päristö. Yhteensä käyttöön saa-
daan 4 000 prosessoria ja kes-
kusten välinen tiedonsiirtoverk-
ko on kymmenen gigabitin et-
hernet.

Hankkeen on tarkoitus tuot-

taa väliohjelmistoja resurssien
hallintaan ja käyttäjätukeen.
Myös tietoturvallisuus on tär-
keällä sijalla. 

Alkuvaiheessa mukana ole-
vat keskukset tarjoavat yhteiseen
käyttöön 10 – 15 prosenttia ka-
pasiteetistaan. Rahaa ei vaihde-
ta, vaan kukin keskus luovuttaa
resurssit maksutta yhteiskäyt-
töön. Koekäyttö käynnistyy
syyskuussa 2004 ja järjestelmä
pyritään saamaan tuotantokäyt-
töön vuoden 2005 ensimmäisel-
lä neljänneksellä. 

Aluksi käyttäjät tulevat mu-
kana olevien keskusten sisältä,
mutta jatkossa käyttäjiksi hyväk-
sytään tutkimushankkeita hake-
musten perusteella. Käyttöluvat
myöntää Deisa Scientific Com-
mittee.

Uutta näkemystä tarvitaan

Konferenssin päätti Yale Pattin
värikäs esitys, jossa hän hahmot-
teli vuoden 2 014 prosessoria.
Hänen mukaansa prosessorien
suorituskyky kasvaa edelleen
Mooren lain mukaisesti kaksin-
kertaistuen joka 18. kuukausi.
Esteet Mooren lain jatkumiselle
ovat psykologisia. Jos perinteiset
valmistajat menettävät uskonsa
kehityksen jatkumiseen, josta-
kin tulee uusia yrittäjiä. jotka
vievät kehitystä eteenpäin, Patt
hehkutti. Enää tehoa ei voida
kasvattaa pelkästään tekniikan
avulla. Kellotaajuus voi nousta
kymmeneen gigahertsiin, mutta
sitten prosessorin ja muistin tah-
distus tulee vastaan. 

Patt kaipasikin holistista lä-
hestymistapaa järjestelmien
suunnitteluun. On kehitettävä
tasapuolisesti kaikkia suoritus-
kyvyn osatekijöitä, kuten kään-
täjiä, monitasoista välimuistia,
käskykantaa ja virrankulutusta.
Hän uskoi mikrokoodin uudel-
leensyntymään. Sen avulla pys-
tytään tekemään optimoivia
kääntäjiä, jotka hyödyntävät
laitteiston ominaisuuksia entistä
tehokkaammin.

Paavo Ahonen

Kärki vaihtui
superkoneiden
TOP500 -listalla
Tuoreimmalla marraskuussa
2004 julkistetulla tehokkaim-
pien superkoneiden TOP500-
listalla kärkipaikka vaihtui.
Maailman tehokkain tietokone
on nyt IBM:n BlueGene/L.
USA:n energiaministeriön ti-
laama laitteisto asennetaan ai-
kanaan Lawrence Livermore
National Laboratorioon. Lin-
pack-testissä kone saavutti
70,72 Tflop/s:n suoritustehon
eli selviytyi yli 70 tuhannesta
miljardista laskutoimituksesta
sekunnissa.

Toiseksi kiilasi SGI:n Colum-
bia, jonka teho on 51,87
Tflop/s. Laitteisto on NASA:n
Ames tutkimuskeskuksessa
Mountain Viewissä. 

Listaa jo usean vuoden 35,86
Tflop/s:n tehollaan hallinnut
NEC:n valmistama Earth Si-
mulator putosi kolmannelle si-
jalle.

Tehokkain eurooppalainen tie-
tokone löytyy Barcelonasta.
IBM:n rakentama Mare-
Nostrum on listalla neljäs
20,53 Tflop/s:n teholla.

Viidenneltä sijalta löytyy en-
simmäinen pc-klusteri.
Lawrence Livermore National
Laboratorion Thunder, jonka
4096 1.4 GHz:n Intel Itanium2
prosessoria saavuttivat testis-
sä 19,94 Tfolp/s:n tehon.  

Edellistä listalta ylläpitokatkon
vuoksi pudennut, Applen
Xserve-palvelimista pizzapal-
kalla koottu ”SuperMac” on
palannut listalle seitsemän-
neksi. Sen teho on nyt 12,25
Tflop/s.

CSC:n tehokkain kone IBM
pSeries 690 on 1,17 Tfop/s:n
tehollaan sijalla 295.

”Internetin protokollat on
suunniteltu aivan
erilaisille sovelluksille,
kuin mitä nykyinen
käyttöprofiili edustaa.
Jopa 70 prosenttia
liikenteestä on
vertaisverkon
tiedostonvaihtoa.”
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Juha Fagerholm
CSC
juha.fagerholm@csc.fi

Monella alalla tutkimuksen tu-
loksena syntyneet datamäärät
ovat kasvaneet rajusti. Tulosten
saaminen nopeasti voi vaatia
tiedon organisoimista tietokan-
tajärjestelmien avulla, sopivien
käyttöliittymien ja hakujärjestel-
mien kehittämistä. Siihen tarvi-
taan asiantuntijoita ja laitere-
sursseja. Luomalla omia tietova-
rastoja Suomella on mahdolli-
suus tarjota koko tutkimusmaail-
malle omaa erityisosaamistaan.
Näitä datantallennustarpeita on
selvitetty CSC:ssä.

Tallennustekniikat ovat onneksi
kehittyneet huimasti ja nopea le-
vytallennus on tullut huomatta-
van  edulliseksi. Vuosituhannen
taitteessa levytallennuksen hin-
ta alitti filmi- ja paperitallennuk-
sen hinnan. Hinnan lasku on hel-
pottanut datan hakua, sillä hi-
taampi nauha-arkistojen käyttö
on siirtynyt lähinnä vain tietojen
varmennukseen ja arkistointiin.
CSC:n keskitetty levytallennus-
kapasiteetti on uusimpien päivi-
tysten myötä kaksinkertaistu-
massa 10 teratavuun. Tämä ka-
pasiteetti riittää vain perustoi-
minnan ylläpitoon. Mitään suu-
ria uusia hankkeita ei sillä voi to-
teuttaa. Tilanteen parantami-
seksi CSC:ssä valmistaudutaan
tulevaisuuden tietovarastoihin.
Tarpeiden ennakoiminen on sik-
si tärkeää.

Eri tutkimusalojen tarpeet

Bioalan tärkeimpiä haasteita on,
miten saada DNA-siruista synty-
vät suuret mittausaineistot kaik-
kien käyttöön. Tällöin puhutaan
yli teratavun suuruisista tallen-
nusmääristä vuosittain. DNA-si-
rujen data on määrämuotoista,
mutta sisältää sekä kuva-aineis-
toja että tekstimuotoista infor-
maatiota. Tavanomaisemmatkin
biotietokannat vaativat puoli te-
ratavua lisää tilaa vuosittain.

CERNin tulevan LHC-kiihdytti-
men tuottaman datan käsittely
on tarkoitus hoitaa gridiin poh-
jautuvalla järjestelmällä, kun toi-
minta alkaa vuonna 2007. Kiih-
dytin tuottaa raakadataa yli 10
petatavua vuodessa. Tämä da-
tamäärä kuitenkin hajautetaan
eri puolille tutkijoiden käsiteltä-
väksi. Nykyisellään on suunnit-

teilla kymmenen ylemmän tason
keskusta, minkä lisäksi eri puo-
lilla maailmaa on vielä useita
alemman tason keskuksia dataa
hallinnoimassa. Tällä menetel-
mällä pyritään antamaan tutki-
joille yhtäläiset mahdollisuudet
tulosten analysointiin. Datan
säilytys vaatii kuitenkin suurta
tallennuskapasiteettia kaikilta
osallistujilta, ja esimerkiksi
alemman tason keskuksilta eh-
kä noin 200 teratavun verran.

Euroopan avaruusjärjestön
ESA:n avaruuden taustasäteilyä
mittaavan Planck-satelliitin ke-
räämää aineistoa halutaan
myös tallentaa. Kun satelliitti al-
kaa toimia vuonna 2007, se tuot-
taa dataa jopa 14 teratavua vuo-
dessa. Ilmatieteen laitos ottaa
osaa ilmastojärjestelmämallin-
nukseen, jossa selvitetään
muuttuvan ilmakehän ja merten
vaikutusta ilmastoon. Mallinnus-
tutkimus tuottaa dataa 250 tera-
tavua; tässä on tarpeen tallen-
taa ilmastojärjestelmän tilaa ai-
kasarjoina, jotka sisältävät huo-
mattavan määrän eri muuttujia.
Normaalin säädatan säilytyskin
vaatii jatkuvasti huomattavaa
tallennuskapasiteettia.

Lisäksi monilla aloilla on perin-
teisessä muodossa olevia tutki-
musaineistoja, joiden digitoimi-
nen tuottaa usein hyvinkin suu-
ria data-aineistoja ja tietokanto-
ja. Esimerkkinä voisi olla kieli-
tiede ja siihen liittyvä puheentut-
kimus. Digitaaliset aineistot li-
säävät mahdollisuuksia poikki-
tieteelliseen tutkimukseen ja no-
peuttavat perustutkimusta. 

Miksi tallentaa?

Jos dataa on saatavilla, tutki-
mukseen avautuu uusia mah-

dollisuuksia. Silloin data on jär-
kevää joko järjestää tietokan-
taan tai ainakin saataville web-
selainten avulla. Jos data on ra-
kenteeltaan monimutkaista, on
syytä analysoida tarkasti, mitä
siitä oikeastaan halutaan ja tar-
vitaan.

Esimerkiksi mittausdata voisi ol-
la hyödyllistä monelle tutkijalle,
jolla ei ole mahdollisuuksia mit-
tauksien tekoon. Laboratorioi-
den informaatiojärjestelmissä
saattaa olla dataa, joka olisi
mahdollista jakaa muille tutkijoil-
le. Pitkien tietokoneajojen tulok-
set saattavat olla niin arvokkaita,
ettei niitä kannata ajaa enää uu-
destaan. Kaikilla ei ole samoja
ohjelmia, taitoa tai aikaa.

Datan säilyttäminen yleisesti
saatavilla herättää kuitenkin mo-
nia kysymyksiä, mm. tekijänoi-
keuksista. Mitä oikeuksia datan
tuottajalla on omiin mittaus- tai
laskentadatoihinsa tai muuhun
kerättyyn aineistoon? Yleensä
data jätetään muiden käytettä-
väksi tutkimusta varten sillä
edellytyksellä, että lähde ja teki-
jä mainitaan. Sähköisen aineis-
ton kopioiminen on sangen
helppoa, minkä ei pitäisi kuiten-
kaan olla este tiedon jakamisel-
le. Julkisen tutkimuksen rahoit-
tajat voisivat myös kannustaa
datan julkistamiseen, tai mie-
luummin vielä edellyttää sitä.

Sijoitusongelma

Tulevien datamäärien tallennuk-
seen eivät riitä nykyiset tallen-
nustilat eivätkä resurssit.
Ideaalista olisi, jos tutkijoilla olisi
mahdollisuus valita eri vaihtoeh-
doista sopivin sijoituspaikka.
Kansainvälisten ja kansallisten
keskusten – kuten CSC:n – yh-

teistyönä voidaan helpottaa iso-
jen tutkimusaineistojen säilytys-
ongelmia, mutta pienempien ai-
neistojen säilytykseen saattaa
hyvinkin riittää yliopistojen
oman keskuksen tarjoama tila.
Datantallennukseen liittyvien
tarpeiden tyydyttäminen vaatii
uudenlaista ajattelua ja myös
eritasoisten keskusten yhteis-
työtä.

Tutkijoiden yhteisiin ja pienem-
piin tallennustarpeisiin olisi hyö-
dyllistä luoda sijoituspaikkoja,
josta muut tutkijat voisivat etsiä
tietoa. Tämä vaatii kuitenkin kai-
kilta tutkimusmaailmassa toimi-
vilta uudenlaista tapakulttuuria:
halua datan jakeluun ja uudel-
leenkäyttöön. Jotta dataa voisi-
vat muut käyttää, sen jalos-
tusastetta pitää nostaa. Raaka-
data vaatii metadataa tuekseen
– esimerkiksi mikä aineisto on tai
millä menetelmillä se on tuotet-
tu. Yhteiskuntatieteille on jo ole-
massa Tampereen yliopiston yh-
teydessä Yhteiskuntatieteelli-
nen tietoarkisto, joka hoitaa tal-
lennusta ja arkistointia keskite-
tysti.
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”Tutkijoiden yhteisiin ja pienempiin tallennustarpeisiin olisi hyödyllistä luoda
sijoituspaikkoja, josta muut tutkijat voisivat etsiä tietoa. Tämä vaatii kuitenkin
kaikilta tutkimusmaailmassa toimivilta uudenlaista tapakulttuuria: halua datan
jakeluun ja uudelleenkäyttöön.” 
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Kaisa Kajala
Cambridgen yliopisto
kk325@cam.ac.uk

Vaikka internet on jo arkipäivää
useimmille, sen rakenteessa ja
teknisessä toteutuksessa on vielä
paljon kehitettävää. Ongelmana
on mm. verkko-opetuksessa käy-
tettävien matemaattisten ja tie-
teellisten merkkien esittämiseen
ja jatkokäyttöön liittyvät kysy-
mykset. Tähän on ratkaisuksi ke-
hitetty MathML, joka mahdol-
listaa kaavojen siirron www-si-
vuilta tai muusta tekstistä mate-
matiikkaohjelmiin kuten Mathe-
maticaan tai Mapleen. MathML
onkin tällä hetkellä suosituin
asiasisältöiseen koodiin pohjau-
tuva kieli.

Kuopiossa järjestettiin syys-
kuussa 2004 MathML & Scien-
tific e-Contents -workshop. Sa-
vonia-ammattikorkeakoulussa
pidetty tapahtuma keräsi alan
huippunimiä aina Japanista ja
Yhdysvalloista saakka. Tapahtu-
man luennot ja käytännönesi-
merkit käsittelivät matemaattis-
ten merkkien ilmaisua ja verkko-
opetuksen eri näkökulmia.

Näkökulmia verkko-
opetukseen

Verkko-kurssien aineistoista on
kehittymässä yhä monikäyttöi-
sempiä, sillä toisin kuin pelkkä
kuva kaavasta, asiasisältöinen
MathML-koodi voidaan tulkita
kuvamuodon lisäksi mm. ääne-
nä. Porton yliopistossa työsken-
televän Helder Filipe Ferreiran
AudioMath-projektin tavoittee-
na on luoda MathML-kieleen
perustuva, matemaattiseen il-
maisuun kykenevä, tekstin pu-
heeksi muuntava ohjelma. Fer-
reiran mukaan erityisesti sokeille
tarkoitettua oppimismateriaalia
on hyvin vähän ja ne ovat ääneen
luettuna vaikeaselkoisia.

Matematiikan verkkopohjai-
sen pienryhmäohjauksen edelly-
tyksiä tutkinut Kingstonin yli-
opiston Lyn Leventhall esitti
verkko-opetuksesta toisenlaisen
näkökulman. Normaalissa oh-
jaustilanteessa opiskelija tarvitsee
ulottuvilleen tehtävän, omat
muistiinpanot sekä mahdollisesti
teoriakirjan. Opiskelijalle on siis
tarjottava mahdollisuus yhdistel-
lä asioita ja kirjoittaa papereihin.
Ohjaajan pitäisi nähdä asiat edes-
sään kuten opiskelija näkee ne,

Leventhall luennoi. Kuitenkaan
sopivia ohjelmia ei ole vielä tar-
jolla, eikä eri ohjelmia ole mah-
dollista yhdistellä. Matemaattis-
ten kaavojen kirjoittaminen näp-
päimistöllä on vieläkin hankalaa,
ja hiirikäyttöisten valikoiden on-
gelmana on hidas vaihto näppäi-
mistön ja hiiren välillä. Levent-
hall haastaakin ohjelmistotuotta-
jat nopeuden ja helppouden

edellytyksillä sekä toivoo, että
puhtaasta verkkoluennoinnista
päästäisiin vuorovaikutteiseen
ohjaukseen.

Slovakialaisen kokeilun mu-
kaan opiskelijat pitävät verkko-
opetuksen materiaalin yksimuo-
toisuutta haittana. Koska suurin
osa nykyisestä verkko-opetukses-

ta pyörii valmiiden opetusteks-
tien ja erityyppisten tehtävien
ympärillä, ei ongelmatilanteissa
ole aina saatavilla vaihtoehtoista
selitystä. 

Suomalaiskokemukset verk-
kokursseista ovat hyviä. TKK:n
ja Helsingin yliopiston matema-
tiikan laitoksen yhteistyönä to-
teuttama MatTa-projekti (Mate-
matiikkaa tietokoneavusteisesti)
tarjoaa kaikkien oppilaitosten va-
paaseen käyttöön matematiikan
sanakirjan, oppimateriaaleja ja
harjoitustehtäviä. Teknillisen
korkeakoulun lehtori Simo Kive-
lä kertoi palautteen olleen hyvää. 

Yleisesti voidaan todeta, että
vaikka matemaattisten merkkien
esittämiseen on kehitetty
MathML:n myötä toimiva kieli,
ei se vielä itsessään mahdollista
jatkokäyttöä. Matemaattisen
materiaalin jatkokäyttöä rajoit-
taa kieliriippumattoman mate-
riaalin huono saatavuus. Juuri
käynnistyneen WebALT, eli Web
Advanced Learning Technolo-
gies -projektin pääideana on ope-
tusmateriaalin jakaminen sovi-
tussa, monikäyttöisessä muodos-
sa. WebALT:in toiminta perus-
tuu rajattuun aihepiiriin ja teks-
tiosioiden yksinkertaisuuteen,
jolloin käännösohjelmat kykene-
vät tekemään käyttökelpoisia
käännöksiä. Projektia luotsaa
Helsingin ja Floridan yliopisto-
jen Mika Seppälä. 

Lisätietoja:
http://dmath.savonia-amk.fi/se-
condWorkshop/servlet/Home/
http://matta.hut.fi/mattafi/
http://www.virtuaaliyliopisto.fi/
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MathML
mahdollistaa kaavojen uusiokäytön

David Carlisle, W3C:n mate-
matiikkatyöryhmän asiantunti-
jajäsen luennoi Kuopiossa oh-
jelmastaan Universal MathML
stylesheet, joka vapauttaa
tekstintuottajan eri selainten
asettamista vaatimuksista
matemaattisen kaavan esittä-
miselle.

Kaisa Kajala

”Matemaattisten
kaavojen kirjoittaminen
näppäimistöllä on
vieläkin hankalaa, ja
hiirikäyttöisten valikoiden
ongelmana on hidas
vaihto näppäimistön ja
hiiren välillä.”
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–Tällä hetkellä kaikki alan tutki-
jat ovat suuntaamassa voimava-
rojaan geenin toiminnan säätely-
mekanismien tutkimiseen eli
promoottorianalyysiin, sanoo
saksalainen Thomas Werner, jo-
ka on yksi maailman johtavia
tutkijoita promoottorien etsimi-
sessä ja analysoinnissa. Hän luen-
noi promoottorianalyysikurssil-
la, jonka CSC järjesti touko-
kuussa Biomedicumissa, Helsin-
gissä.

Geenien toiminnan säätely
on mielenkiintoista tutkittavaa
ainakin kahdelta eri näkökannal-
ta: Ensiksi, koska genomitutki-
muksen myötä on huomattu, et-
tä lajien rakenteellisen monimut-
kaisuuden lisääntyessä niiden
geenien määrä ei kasvakaan sa-
massa suhteessa. Lajeista moni-
mutkaisimmalla eli ihmisellä on
30 000 – 40 000 geeniä. Määrä
on sama kuin hiirellä. Lituruo-
hollakin geenejä on melkein yhtä
paljon eli 26 000. 

Toiseksi, jo hedelmöittynees-
sä munasolussa on valmiina kaik-
ki ne geenit, joita yksilö elämänsä

aikana käyttää. Yksilö kehittyy ja
eri kudokset muodostuvat niin,
että vuorollaan geeni tai geeni-
joukko käynnistyy tuottamaan
tarvittavia proteiineja. Jotkut
geenit toimivat vain solujen eri-
laistuessa sikiönkehityksen aika-
na, mutta geenisäätelyä tarvitaan
yksilön koko elämän ajan ylläpi-
tämään elimistön sisäistä tasapai-
noa. 

Yksi geeni ja monta
promoottoria

–Geeniä säätelee siihen kuuluva
promoottorialue, selittää Wer-
ner. Promoottori on kuin hana,
joka avaa tai sulkee geenin sekä
säätelee geenin koodaavan tuot-
teen määrää. 

–Promoottorialueelle tuo-
daan joukko säätelijäproteiineja
ja muita ns. transkriptiotekijöitä,
joilla tämä DNA:n luentaan eli
transkriptioon tarvittava koneis-
to vakautetaan. Tämä jälkeen
RNA-polymeraasi-niminen ent-
syymi alkaa lukea DNA:ta
RNA:ksi. Syntynyttä RNA-mo-
lekyyliä käytetään proteiinin val-
mistuksen mallina, hän sanoo. 

Geenin luenta RNA:ksi alkaa
promoottorin vierestä, joten pro-
moottorialue myös määrää luen-
nan aloituskohdan. Kun jäljentä-
minen on lähtenyt käyntiin, pro-

moottoriin sitoutunut koneisto
puretaan, ja sekä promoottori et-
tä transkriptiotekijät vapautuvat
odottamaan uutta käynnistämis-
tä.

–Jos geenin koko jäljentämis-
koneisto olisi tietokone, niin
promoottori olisi sen keskusyk-
sikkö, kuvailee Werner promoot-
torien merkitystä. 

–On mielenkiintoista, että
noin neljänneksellä ihmisen gee-
neistä onkin vaihtoehtoisia pro-
moottoreita, joillakin jopa 20
kappaletta. Juuri tämä usean pro-
moottorin liittyminen yhteen
geenin on merkittävä havainto,
sillä kukin promoottori käynnis-
tää geenin luennan eri tavalla ja
eri asteisena.

Promoottori paineiden
ristiaallokossa

Solun tapahtumat ovat bioke-
miallisia reaktioketjuja, jotka pe-
rustuvat usean joko yhtä aikaa tai
perättäin toimivan geenin käyn-
nistymiseen. Yksittäinen geeni
voi esimerkiksi tuottaa proteii-
nia, joka erilaisten muokkaustoi-
mepiteiden jälkeen kiinnittyy
toisen geenin promoottorialueel-
le käynnistäen tämän luennan. 

–Geenin toimintaan vaikut-
tavat sadat proteiinit solun sisäl-
lä, mutta siihen vaikuttavat myös
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Thomas Werner on tutkinut geenejä ja geenisäätelyä seitsemän-
toista vuotta. Vuonna 1986 hän suoritti PhD-tutkinnon Munche-
nin Ludwig Maximilianin yliopistossa aiheenaan molekyylibiolo-
gia. –Olin liian kärsimätön tekemään yksityiskohtaisia, pitkäaikai-
sia laboratoriokokeita ja analysoimaan vaivalloisesti näiden ko-
keiden tuloksia, joten yritin tietokoneilla nopeuttaa tutkimusten
tekemistä. Tästä oli hyötyä heti seuraavassa työpaikassani, kun
postdoccina tutkin retroviruksen geenisäätelyä Saksan ympäris-
tö- ja terveystutkimuslaitoksessa GSF:ssä. Parin vuoden päästä,
vuonna 1988, ryhdyin vetämään GSF:ssä bioinformatiikka-ryh-
mää, jonka tavoitteena oli kehittää ohjelmistoja DNA-sekvens-
sien analysointiin.

Tieteellisiä julkaisuja on kertynyt yli 120, joista suoraan bioinfor-
matiikkaan liittyviä on viitisenkymmentä. Nykysin Thomas Wer-
ner on GSF:n spin-off-yrityksen, Genomatix Software GmbH:n
toimitusjohtaja ja tieteellinen johtaja.

Geenien määrä vaihtelee yllättävän vähän
yksinkertaisten ja monimutkaisten eliöiden
välillä, joten erot lajien välillä selittyvät
enemmänkin sillä, miten ne geenejään käyttävät.
Jo hedelmöittyneessä munasolussa on valmiina
kaikki yksilön myöhemmin tarvitsemat geenit.
Kerrallaan niistä on aktivoituneena vain pieni
osa, mutta oikeaan aikaan oikeissa soluissa
toimivat geenit ohjaavat solurypään
kehittymisen aikuiseksi yksilöksi. Tätä kutsutaan
geenisäätelyksi.

Miten alkiosta
kasvaa ihminen
eli miten geenit toimivat juuri
oikeaan aikaan oikeassa
kohdassa?

”Promoottori on kuin
hana, joka avaa tai
sulkee geenin sekä
säätelee geenin
koodaavan tuotteen
määrää. ”

Leena Jukka, CSC
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solun ulkopuolelta tulevat ärsyk-
keet kuten hormonit ja lääkkeet.
Jotkut tekijät vaikuttavat hiljen-
tävästi ja jotkut vahvistavasti gee-
nin ilmentymiseen, ja näiden
vaikutus summautuu promoot-
torialueelle. Promoottori on vii-
meinen lukko ennen geenin
käynnistymistä, siellä tehdään
päätös geenin aktivoitumisesta ja
myös aktivoitumisen vahvuudes-
ta, sanoo Werner. 

Promoottorisekvenssien
massatuotantoa

–Viimeisten kymmenen vuoden
aikana promoottorianalyysitut-
kimus on harpannut aimo as-
keleen eteenpäin kolmesta syys-
tä, sanoo Werner, joka itse on ol-
lut alalla jo vuodesta 1987 alka-
en. 

–Ensiksikin, tutkimus-
menetelmät ovat kehittyneet
niin, että kokeellista dataa voi-
daan tuottaa kerralla erittäin suu-
ria määriä. Vielä viisikin vuotta
sitten promoottorijakson etsimi-
nen ja eristäminen DNA:sta oli
hyvin hankalaa. Ihmisen ja hiiren
perimän selvittäminen avasivat
mahdollisuudet laajempaan tut-
kimukseen.

–Toiseksi, uudet menetelmät
kuten DNA-sirutekniikka ovat
tehneet mahdolliseksi tutkia ker-
ralla jopa tuhansien geenien akti-
voitumista. Ja kolmanneksi, tie-
tokonealgoritmit ovat nykyään
niin tehokkaita, että niillä pysty-
tään käsittelemään suuria data-
määriä, Werner luettelee.

Werner korostaa koko ajan
puhuvansa suurista määristä, sil-
lä aikaisemminkin oli mahdollis-
ta tutkia yhtä promoottorisek-
venssiä. 

–Olimme tosin saattaneet
uhrata paljonkin aikaa ja vaivaa
tietyn geenin promoottorin tut-
kimiseen vain huomataksemme,
että olimmekin tutkineet aivan
väärää promoottorijaksoa – meil-

tä puuttui tietoa sekä promoot-
toreista että itse luentatapahtu-
masta, hän muistelee.

Pelkkä mahdollisen pro-
moottorisekvenssin löytyminen
ei vielä riitä, vaan on selvitettävä,
mihin toimintoon ne liittyvät,
missä kudoksessa ja missä yksi-
lönkehitysvaiheessa. Julkisissa
tietokannoissa on tallennettuna
tällä hetkellä yli kymmenen tu-
hatta promoottorisekvenssiä –
tarkkaa lukumäärää on vaikea sa-
noa, sillä se, mitä luetaan pro-
moottorisekvenssiin kuuluvaksi
vaihtelee tutkijoittain. Joidenkin
mielestä promoottori on pelkäs-
tään se muutaman sadan emäs-
parin jakso juuri ennen koodaa-
vaa geeninosaa ja joidenkin mie-
lestä promoottoriin luetaan kuu-
luvaksi myös hieman kauempana
geenistä sijaitsevia pätkiä.

Tutkimus etenee rajoja
rikkomalla

Thomas Werner näkee, että pro-
moottoritutkimus kuten muu-
kin biologinen tutkimus on haa-
rautumassa kahteen suuntaan: 

–Toisaalta pyritään selvittä-
mään yhä pienempiä yksityis-
kohtia, kuten mikä transkrip-
tiotekijä on tärkeä yksittäisen ku-
doksen tietyssä kehitysvaiheessa,
ja toisaalta pyritään kokoamaan
sirpalemaista tietoa yhteen sys-
teemitason, esimerkiksi solun tai
kudoksen, tarkastelua varten. 

–Olemme taas sellaisessa vai-
heessa genomitutkimusta, jossa
seuraava hyppy eteenpäin tapah-
tuu vain vapauttamalla ajatukset
siitä, mitä nykyään pidetään
mahdollisena. 

Kun Werneriltä kysytään,
onko hän huomannut eroja esi-
merkiksi suomalaisten ja saksa-
laisten asenteessa tehdä tutki-
musta, hän vastaa:

–Suomalaisten tutkijoiden
vahvuus on intuitiivisessa ajatte-
lussa ja tulevaisuuden suunnitte-
lussa, sillä nähdäkseni he eivät
anna laitetekniikan rajoittaa ajat-
teluaan vaan antavat ajatuksen
juosta vapaasti. Samaa vapautta
haluaisin itse tuoda laskennalli-
seen biologiaan.

Eli kuten Werner itse sanoo:
–Free your mind and think

the unthinkable. And then do it.
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”On mielenkiintoista, 

että noin neljänneksellä

ihmisen geeneistä 

onkin vaihtoehtoisia

promoottoreita.”

Geenillä on useita säätelyalueita, mutta tärkein
niistä on promoottori, jota käytetään geenin
käynnistämiseen ja säätelemiseen. Promoottori
on DNA-sekvenssi, joka sijaitsee  transkription
eli luennan aloituskohdasta ylävirtaan. Muita
geenin säätelyyn vaikuttavia alueita on havaittu
hyvinkin kaukana geenistä ylävirtaan tai alavir-
taan sekä myös geenin introneissa eli ei-koo-
daavissa osissa. 

Eija Nordlund
Turun yliopisto
eija.nordlund@it.utu.fi

T
ärkeimmät säätely-
alueiden funktio-
naalisista elemen-
teistä ovat raken-
teeltaan ja toimin-

naltaan erilaiset transkriptioteki-
jät (proteiinit) ja niiden sitoutu-
miskohdat DNA-sekvenssissä.
Vuorovaikutukset proteiinin ja
DNA:n välillä säätelevät useita
tärkeitä prosesseja ja virheet näis-
sä voivat johtaa erilaisten saira-
uksien kehittymiseen.

Tärkeä askel geenin moni-
mutkaisen säätelymekanismin
selvittämiseen on tunnistaa sää-
telyyn vaikuttavien transkrip-
tiotekijöiden sitoutumiskohdat.
Viime vuosina onkin kehitetty
useita erilaisia menetelmiä gee-
nien säätelyelementtien ennus-
tamiseksi.

Transkriptiotekijän
sitoutumiskohdat

Transkriptiotekijän sitoutumis-
kohdat ovat lyhyitä (6-24 bp eli
emäsparia) ja vaihtelevia DNA-
sekvenssejä, joten kyseiset sek-
venssit esiintyvät esimerkiksi ih-
misen genomissa hyvin usein.
Kuitenkin vain pieni osa näistä

on funktionaalisia. Nykyään
transkriptiotekijän sitoutumis-
kohtia mallinnetaan yleisesti
painomatriisilla, jonka alkiot
kuvaavat nukleotidien esiinty-
mistodennäköisyyttä sitoutu-
missekvenssin kussakin kohdas-
sa.

Painomatriisien muodosta-
misessa on käytetty tunnettuja
sitoutumiskohtia. Koska sitou-
tumiskohdat saattavat olla hy-
vinkin vaihtelevia ja useat
transkriptiotekijät tunnistavat
samankaltaisen sekvenssin, oh-
jelmat raportoivat yleensä usei-
den transkriptiotekijöiden sito-
tumiskohdat samaan kohtaan
DNA-sekvenssissä. 

Vaikka ennustettu sitoutu-

Geenien
säätelyelementit 
ja niiden 
ennustaminen

”Perinteiset menetelmät
etsivät säätelyelementtejä
ainoastaan geenin
lähipromoottorista, mutta
vertaamalla pitkiä
sekvenssejä voidaan
havaita myös sellaiset
säätelyalueet, jotka
sijaitsevat hyvinkin
kaukana kohdegeenistään
tai geenin intronissa.”
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miskohta olisikin tarkalleen pai-
nomatriisin mukainen, se ei vält-
tämättä ole biologisesti merkitse-
vä, koska transkriptiotekijän
funktionaalisuuteen vaikuttaa ai-
na konteksti, jota painomatriisi
ei mallinna. Ensinnäkin kroma-
tiinirakenteella on tärkeä vaiku-
tus geenin säätelyyn: mikäli ra-
kenne ei ole avautunut, trans-
kriptiotekijät eivät pääse sitoutu-
maan DNA-sekvenssiin. Toisek-
si, sitoutumiskohta saattaa olla
solutyyppispesifinen. Kolman-
neksi, transkriptiotekijät eivät
toimi yksin vaan ne tarvitsevat
muita transkriptiotekijöitä vai-
kuttaakseen geenin säätelyyn. Yl-
lä mainittujen seikkojen vuoksi
vain pieni osa ohjelmien ennus-
tamista sitoutumiskohdista ovat
funktionaalisia ja muut ovat ns.
vääriä positiviisia.

Väärien positiivisten määrää
voidaan vähentää ja ennustaa tar-
kemmin biologisesti merkitseviä
sitoutumiskohtia 1) etsimällä mo-
duuleita, 2) soveltamalla kompa-
ratiivista genomiikkaa ja 3) tutki-
malla samanlaisesti ekspressoitu-
nutta geenijoukkoa (DNA-siru-
datan klusteri).

Moduuli

Geenin säätelyyn vaikuttava mo-
duuli koostuu kahden tai useam-

man vuorovaikutteisen trans-
kriptiotekijän sitoutumiskohdas-
ta, joiden suhteellinen järjestys ja
etäisyydet toisistaan saattavat olla
tärkeitä moduulin toiminnalle.
Sitoutumiskohdat ovat kluste-
roituneet geenin säätelyalueille ja
niihin sitoutuneet proteiinit toi-
mivat yhdessä vaikuttaen geenin
säätelyyn. 

Moduulit saattavat olla ku-
dosspesifisiä tai solutyyppispesi-
fisiä, jolloin ne vaikuttavat gee-
nin ekspressioon vain tietyissä
kudoksissa tai soluissa. Nykyään
tunnetaan useita funktionaalisia
moduuleita, etenkin lihas- ja
maksaspesifisiä, mutta mitä il-
meisemmin suurinta osaa sääte-
lymoduuleista ei vielä tunneta. 

Komparatiivinen genomiikka

Eri lajien genomien vertaaminen
on osoittautunut erittäin tehok-
kaaksi keinoksi havaita geenien
koodaavat alueet (eksonit) sekä
geenien säätelyyn vaikuttavat
alueet. Nimittäin genomin ei-
koodaavat alueet, jotka ovat kon-
servoituneet eri lajien välillä, ovat
mitä todennäköisemmin funk-
tionaalisia ja oletetaan, että bio-
logisesti tärkeät säätelyelementit
sijaitsevat näillä alueilla. Tutkit-
tava kokonaisalue pienenee huo-
mattavasti, koska konservoitu-

neita alueita on vähän, mikäli
vertailtavat lajit ovat riittävän
etäisiä.  Esimerkiksi ihmisen ja
hiiren ei-koodaavista alueista
konservoituneita arvellaan ole-
van vain 17-20 %.

Orthologisten eli vastaavien
geenisekvenssien vertaaminen
vähentääkin suurimman osan si-
toutumiskohtien vääristä positii-
visista ennusteista. Konservoitu-
neiden alueiden ulkopuolelle
saattaa jäädä joitakin funktionaa-
lisia sitoutumiskohtia, mutta nii-
den määrän arvellaan olevan hy-
vin pieni. Konservoituneet alueet
löydetään rinnastamalla eri lajien
orthologisten geenien sekvenssit
(kahden tai useamman lajin). Pe-
rinteiset menetelmät etsivät sää-
telyelementtejä ainoastaan gee-
nin lähipromoottorista, mutta
vertaamalla pitkiä sekvenssejä
voidaan havaita myös sellaiset
säätelyalueet, jotka sijaitsevat hy-
vinkin kaukana kohdegeenistään
tai geenin intronissa.

Genomien eri osien kehitys-
nopeus vaihtelee erittäin paljon,
joten vertailtavat lajit tulee valita
huolella relevanttien säätelyaluei-
den havaitsemiseksi. Toisaalta,
vaikka sitoutumiskohdat
olisivatkin konservoituneita eri
lajien välillä, saattaa niillä silti ol-
la eri funktio. Esimerkiksi ihmi-
nen saattaa käyttää eri transkrip-

tiotekijäjoukkoa kuin hiiri sää-
delläkseen homologista geeniään
eri tavalla.

Samanlaisesti
ekspressoituneet geenit

DNA-sirutekniikka mahdollis-
taa useiden geenien ekspressio-
tasojen samanaikaisen tutkimi-
sen. Promoottorianalyysissä hyö-
dynnetään samanlaisesti ekspres-
soituneiden geenien klustereita.
Tällöin oletetaan, että suurim-
malla osalla tarkasteltavan klus-
terin geeneistä on samankaltai-
nen säätelymekanismi ja näin ol-
len geeniklusterin promootto-
risekvensseistä pyritään löytä-
mään yhteisiä tunnettuja tai vielä
tuntemattomia sitoutumiskoh-
tia. Ennustetut yhteiset sitoutu-
miskohdat ovat putatiivisia sää-
telyelementtejä.

Parhaiten geenin säätelyyn
vaikuttavat elementit löydetään
soveltamalla useita erityyppisiä
lähestymistapoja (kuten esimer-
kiksi edellä kuvattuja) ja analy-
sointimenetelmiä. Identifioitu-
jen elementtien funktionaalisuu-
desta ja niiden vaikutuksesta tar-
kasteltavaan geeniin ei kuiten-
kaan voida olla varmoja, ellei tu-
loksia varmenneta laboratorio-
kokeilla.
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Transkriptiotekijöiden putatii-
viset sitoutumiskohdat sa-
manlaisesti ekspressoitunei-
den geenien promoottorisek-
vensseissä. TSS=transkrip-
tion aloituskohta.

Kuvassa esitetään ihmisen ja hiiren orthologisen geenin rinnastus. Siniset alueet kuvaavat eksoneita ja vaaleanpunaiset konservoitu-
neita ei-koodaavia alueita. Korkeimmat huiput osoittavat konservoituneimmat alueet. Konservoituneet ei-koodaavat alueet ovat gee-
nin putatiivisia säätelyalueita. 

Geenin säätelyalue, jossa on kaksi erilaista moduulia. Nämä moduulit  saattavat toimia yhdessä tai
erikseen tai myös muiden säätelyalueiden elementtien kanssa. 

Eija Nordlund

Eija Nordlund

Eija Nordlund

”Viime vuosina onkin kehitetty useita erilaisia menetelmiä geenien
säätelyelementtien ennustamiseksi.”
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Matti Alatalo
Lappeenrannan teknillinen yli-
opisto
Matti.Alatalo@lut.fi

”Kaikki mitä näemme on pelk-
kää pintaa.” Tämä klisee pitää it-
se asiassa paikkansa tänään pa-
remmin kuin vielä muutama
vuosikymmen sitten. Kun tutki-
muksessa ja teknologiassa siirry-
tään koko ajan kohti pienempiä
ja alempidimensioisia kompo-
nentteja, lisääntyy pinnan määrä
suhteessa pinnan sisällä olevaan
materiaan huomattavasti. Em-
me edelleenkään näe pintaa sy-
vemmälle mutta toisaalta voi-
daan sanoa, että näemme ainees-
ta suuremman osan kuin ennen.

Jos kerran kaikki näin vauh-
dikkaasti pienenee, voidaan ky-
syä, miten ylipäänsä enää näem-
me mitään. Ihmissilmä ei ato-
meja erota ja optiselle mikrosko-
piallekin asettaa valon aallonpi-
tuus rajansa. Apuun ovat viime
aikoina tulleet monet uudet ko-
keelliset menetelmät,  joista yh-
tenä tärkeimmistä mainittakoon
pyyhkäisytunnelointimik-
roskooppi (scanning tunneling
microscope, STM) ja sen yleis-
tykset. Näistä menetelmistä käy-
tetään yhteistä nimitystä scan-
ning probe microscopy, SPM.

STM:n toiminta perustuu
elektronien tunneloitumiseen
pinnan ja sen lähellä kuljetetta-
van terävän kärjen välillä. Tun-
neloituminen on kvanttimekaa-
ninen ilmiö, mikä osaltaan ker-
too sen, että atomitasolle mentä-
essä ilmiöiden selittämiseen tar-
vitaan aina kvanttimekaniikkaa.
STM:n antama tieto on taval-
laan epäsuoraa, joten sen tulkit-
semiseen tarvitaan usein lasken-
nallisia menetelmiä 

Kvanttimekaaniset
laskentamenetelmät ovat
yleistyneet
Kokeiden ohella pintailmiöitä
voidaan tutkia myös puhtaasti
laskennallisesti. Kvanttimekaa-
niset laskentamenetelmät ovat

viime aikoina yleistyneet ja saa-
neet myös runsaasti tunnustus-
ta, mistä esimerkkinä on vuoden
1998 kemian Nobel-palkinto.
Tuolloin palkituista menetel-
mistä erityisesti tiheysfunktio-
naaliteoria on keskeisessä ase-
massa pintafysiikan mallinnuk-
sessa ja materiaalitutkimuksessa
yleisemminkin. Useat runsaasti
CSC:n laskenta-aikaa kuluttavat
koodit kuten Vasp, Siesta ja
CSC:ssä ja TKK:n Comp-yksi-
kössä kehitettävä Mika perustu-
vat tiheysfunktionaaliteoriaan.

Tiheysfunktionaaliteorian
keskeinen suure on elektroniti-
heys, jota nämä ohjelmat siis rat-
kaisevat. Matkan varrella tulee-
kin sitten laskettua kaikki muu
eli lopputuloksena on paitsi

elektronirakenne, myös atomien
paikat, systeemin kokonaisener-
gia jne. Tällainen laskenta voi-
daan luonnollisesti tehdä vain
pienelle näytteelle, jota sitten
käytettävästä koodista riippuen
joko toistetaan periodisesti
(Vasp ja Siesta) tai tarkastellaan
muusta maailmasta erillisenä il-
man periodisia reunaehtoja (Mi-
ka).

Hapettuminen ja ab initio -
menetelmä

Mitä tällaiset laskut sitten kerto-
vat pinnoista ja niillä tapahtuvis-
ta ilmiöistä? Tarkastellaan yhte-
nä esimerkkinä kuparin hapet-
tumista, joka on varmasti tuttu
ilmiö kaikille, jotka joskus ovat

nähneet jonkin vanhan raken-
nuksen vuosien saatossa vihreäk-
si muuttuneen kuparikaton.
Hapettumisen yksityiskohdat
ovat kiinnostavia, paitsi esteetti-
seltä kannalta, myös monella
teollisuuden alalla. Kuparihan
on hyvin yleisesti käytetty mate-
riaali niin kemian teollisuudessa
kuin elektroniikassakin, vain pa-
ri esimerkkiä mainitaksemme. 

Hapettumisen osapuolina
ovat kuparipinta ja happi, joka
esiintyy ilmakehässä molekyylei-
nä. Näiden molekyylien on siis
ennen varsinaisen hapettumisen
alkamista hajottava. Molekyyli-
en hajoamista voidaan lasken-
nallisesti seurata ns. ab initio -
molekyylidynamiikan avulla eli
laskemalla molekyylin liikerata
käyttäen hyväksi kvanttimekaa-
nista tietoa molekyylin sisäisistä
ja molekyylin ja pinnan välisistä
sidoksista.  Nämä sidokset muo-
dostuvat elektroneista, joten
elektronitiheys on avainasemas-
sa myös molekyylien hajoami-
sessa. 

Kokeita ja laskentaa

Laskujen tuloksia voidaan verra-
ta kokeisiin, joissa pintaan suun-
nataan molekyylisuihku, jonka
energiaa voidaan säädellä. Kun
laskut toistetaan vaihtelemalla

Happimolekyyli lähestymässä
kuparipintaa. Ylemmässä ku-
vassa molekyylillä on pieni ki-
neettinen energia, eikä se ha-
joa vaan ohjautuu paikkaan,
jossa pinnalle tarttuminen mo-
lekyylimuodossa on edullisin-
ta. Alemmassa kuvassa suu-
ren kineettisen energian
omaava molekyyli hajoaa, kos-
ka pinnalla olevat kupariatomit
eivät ehdi järjestäytyä ohjautu-
misen mahdollistavaan konfi-
guraatioon. Molekyylin sidos-
pituus Ångströmeinä kussakin
tapauksessa on merkitty ku-
vaan; vapaan happimolekyylin
sidospituus on 1,21 Å. Yksi
Ångström on 10 nanometriä.

Tutkijakaan ei
näe pintaa syvemmälle?
Pintailmiöistä lisätietoa mallinnuksen avulla

Antti Puisto, LTY.

Erilaisilla pintailmiöillä on lukematon määrä

sovelluksia niin jokapäiväisessä elämässä kuin

modernissa teknologiassakin.  Näitä ilmiöitä

pystytään nykyään tutkimaan atomitasolla sekä

kokeellisesti että laskennallisesti. Kokeiden ja

teorian antamia tuloksia vertailemalla saadaan

realistinen kuva pinnoista ja niillä tapahtuvista

ilmiöistä sekä niiden syistä.
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mm. molekyylien energiaa ja
lämpötilaa, saadaan hajoamis-
prosessista kattava kuva, jota voi-
daan suoraan verrata koetulok-
siin. Tämä on yksi esimerkki ko-
keiden ja laskennan läheisestä
yhteistyöstä pintatutkimuksessa.

Ehkä vieläkin selvemmin ko-
keiden ja teorian vuoropuhelu
tulee esille STM-kuvien tulkin-
nassa. Kuten yllä jo vihjattiin,
STM-kuvien antama tieto ei aina
ole helposti tulkittavissa. Kuvista
ei voi välttämättä päätellä, ovat-
ko niissä näkyvät kirkkaammat
tai tummemmat kohdat puuttu-
via vai ylimääräisiä atomeja. Las-
kennan avulla tulkintaa voidaan
helpottaa, sillä laskennallinen
näyte voidaan aina identifioida.
Vertaamalla esimerkiksi tapauk-
sia, joissa pinnalla on erilaisia
epäpuhtausatomeja tai atomeja
puuttuu sekä toisiinsa että ko-
keellisiin tuloksiin, saadaan myös
kokeellinen kuva yksikäsitteisesti
selitettyä.

Materiaalien räätälöinti

Pintojen mallinnuksen yhtenä
tavoitteena on materiaalien
suunnittelu, räätälöinti, kulloi-

seenkin käyttötarkoitukseen par-
haiten sopivaksi. Tätä manipu-
lointia voidaan tehdä ainakin pe-
riaatteessa nanotasolla, atomi
kerrallaan. Käytännössä räätä-
löinti onnistuu esimerkiksi
STM:n avulla. Sillä voidaan ni-
mittäin paitsi tutkia pinnalla ole-
via atomeja, myös siirrellä niitä ja

muodostaa näin pinnalle erilaisia
rakenteita.

Perinteisempi menetelmä
materiaalien ominaisuuksien
muuttamiseksi on niiden seosta-
minen jollain muulla aineella.
Tällä tavalla on esimerkiksi puo-
lijohteiden ominaisuuksia muo-
kattu jo vuosikymmeniä. Samoin
voidaan ajatella, että seostamalla
kuparia sopivasti, saadaan ei-toi-

vottu hapettuminen estettyä tai
toisaalta kasvatettua pinnalle ha-
lutun kaltainen hapettumisker-
ros, joka suojaa esimerkiksi alu-
miinia korroosiolta hyvin tehok-
kaasti.

Toisin kuin kaiken teoriasta
haaveilevat antavat ymmärtää,
pelkkä mikroskooppisen tason
tieto ei valitettavasti riitä tyhjen-
tävästi selittämään materiaalien
ominaisuuksia. Onneksi meidän
ei tarvitsekaan tyytyä pelkästään
tähän tietoon, vaan on olemassa
muita laskentamenetelmiä, jotka
täydentävät kvanttimekaanisten
laskujen antamia tuloksia. Tällai-
sia ovat esimerkiksi ns. Monte
Carlo -menetelmät, joiden lähtö-
tietoina voidaan käyttää ab initio
-laskujen tuloksia. Niiden avulla
saadaan informaatiota esimer-
kiksi hapettumisprosessin etene-
misestä, mikä ainakin toistaiseksi
vie liian paljon aikaa kvanttime-
kaanisilla laskentamenetelmillä.

Laskut ovat työläitä, samoin
kokeet. Näin ollen on Suomen
kaltaisessa pienessä maassa pakko
yhdistää voimat ja koota eri paik-
koihin syntyneet sirpaleiset re-
surssit yhteen. Pintailmiöiden
tutkimuksen ympärille onkin

syntynyt konsortio, jossa tutkijat
Oulussa, Tampereella, Otanie-
messä ja Lappeenrannassa selvit-
televät pintailmiöiden saloja.
Tutkittavaa riittää, erityisesti
pintojen manipulointi nanota-
solla on vasta alussa. Tulevaisuu-
dessa nähdään, jos ei pintaa sy-
vemmälle, niin ainakin itse pinta
entistä tarkemmin.

”Laskut ovat työläitä,
samoin kokeet. Näin
ollen on Suomen
kaltaisessa pienessä
maassa pakko yhdistää
voimat ja koota eri
paikkoihin syntyneet
sirpaleiset resurssit
yhteen.”
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Happimolekyylin kokema potentiaalienergia kuparipinnan lähei-
syydessä. Vasemmanpuoleisessa kuvassa molekyyli on tulossa
suoraan kohti pinnalla olevaa kupariatomia, jolloin sen on ener-
geettisesti edullista kasvattaa sidospituuttaan aina hajoamiseen
asti. Oikeanpuoleissa kuvassa, jossa happi saapuu kupariato-
mien välille, energiassa on minimikohta, mikä tarkoittaa, että ha-
pen on edullista pysytellä pinnalla molekyylinä, jonka sidospituus
on hieman kasvanut vapaaseen molekyyliin verrattuna. Kuvassa
potentiaalienergian itseisarvo kasvaa sinisestä punaiseen päin
mentäessä.

”Emme edelleenkään
näe pintaa syvemmälle
mutta toisaalta voidaan
sanoa, että näemme
aineesta suuremman
osan kuin ennen.”

Antti Puisto, LTY Antti Puisto, LTY
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Raimo Kantola
Teknillinen korkeakoulu
raimo.kantola@hut.fi

Viime vuosikymmenellä telealas-
ta ja sitä kautta elektroniikka-
teollisuudesta tuli merkittävä
viennin ja myös kotimaisen ta-
louden veturi. 1990-luvun lopun
valtavan menestyksen siemenet
kylvettiin 1970- ja 1980-luvulla.
Se mitä teemme tänään, vaikut-
taa laajassa mitassa 2020-luvulla.
Ennen menestystä Suomessa val-
litsi operaattoreiden keskuudessa
maailman mitassa poikkeukselli-
nen teknisen kilpailun henki, te-
lealan regulaattori oli valveutu-
nut ja viisaasti vapautti askel as-
keleelta kilpailua operaattorei-
den kesken antamalla olemassa
oleville toimijoille lisää oikeuk-
sia. Tämä kaikki loi valmistavalle
teollisuudelle otollisen kehitys-
alustan, jossa se pääsi hiomaan
tuotteitaan sellaiseen kuntoon,
että se myöhemmin pystyi me-
nestymään maailman laajuisessa
kilpailussa. Tämän päivän Suomi
on sen sijaan masentava paikka
ajatellen 2020-luvun teleteolli-
suuden toimintaedellytyksiä.

Taajuushuutokaupat antoivat
telealan johtajuuden Aasiaan

Kehityksessä tapahtui käänne
1995 kun liityimme Euroopan
Unioniin. Se avasi tuotteillemme
markkinoita, mutta samalla se
pakotti regulaattorimme puolus-
tuskannalle. Koska EU:n keskei-
set maat eivät ole vieläkään va-
pauttaneet loppuun asti omia
markkinoitaan, emme ole liitty-
misemme jälkeen saaneet otettua
yhtään merkittävää uutta askelta
kilpailun tehostamisen suuntaan
televerkoissa. Regulaattori on
juuttunut tehottomaan viivytys-
taisteluun paikallisen puhelin-
verkon vuokrauskysymyksistä. 

EU:n johtavat maat, Britan-
nia ja Saksa etunenässä tekivät
vuosituhannen vaihteessa suu-
rimman teollisuuspoliittisen vir-

heen EU:n historiassa ja päättivät
huutokaupata kolmannen suku-
polven matkapuhelinverkkojen
taajuudet eniten tarjoavalle. 

Sonera kilpaili merkittävän
operaattorin roolista Euroopassa,
se meni mukaan huutokauppoi-
hin ja tärveli niissä rahansa. Tästä
säikähtäneenä Suomen valtio
päätti myydä Soneran ruotsa-
laisille. Tuloksena on, että verk-
ko-operaattoreiden vetoapu alan
valmistavalle teollisuudelle on
Suomessa kadonnut. Eurooppa-
laisesta näkökulmasta tuloksena
on, että EU antoi koko telealan
johtajuuden Aasiaan, Japaniin ja
Etelä-Koreaan kuin kultalauta-
sella. 

Japani on tällä vuosikymme-
nellä noussut johtavaksi matka-
puhelinmaaksi. Etelä-Korea taas
on johtava laajakaistamaa: 76%
kodeista on liittynyt laajakaista-
verkkoon. Maa on asettanut ta-
voitteen, että vuoteen 2007 men-
nessä siellä on 5 miljoonaa kotia
liitetty laajakaistaverkkoon vä-
hintään 100 megabitin sekunti-
nopeudella. Tavoitteissa on 10
miljoonaa kotia tuossa nopeus-
luokassa vuoteen 2010 mennes-
sä. Japanissa jo tänään 1,5 mil-
joonaa kotia on liitetty laajakais-
taverkkoon valokuidulla. Lisää
rakennetaan noin sata tuhatta jo-
ka kuukausi. Tavoitteena on 10
miljoonaa kuitukotia vuoteen
2007 mennessä. 

Kuitu kotiin on merkittävä
hyppäys siinä, mitä televerkko
voi kansakunnalle tarjota. Se pu-
dottaa tiedon siirron hintaa niin
merkittävästi, että kaikki yhteis-
kunnan tietoa hyödyntävät toi-
minnot saavat siitä merkittävää

kilpailuetua. Kun laajakaistaver-
kon liitäntänopeus on luokkaa
100 – 1000 miljoonaa bittiä se-
kunnissa, siinä liikkuu elävä kuva
reaaliajassa ja vaivattomasti. Tä-
hän tasoon ei näytä mahdolliselta
päästä kuparisilla puhelin-
piuhoilla, joita me Suomessa
käytämme.

Mitä tapahtuu Suomessa sa-
maan aikaan? Liikenneministeri
kertoo lehdistölle, että Suomessa
saa sanoa, että laajakaistaa ei tar-
vita. Pääministerikin puuttuu
asiaan ja kertoo, että kuitua ei
tarvita. Jatkuvasti julkisuudessa
juoksee virkamiehiä kertomassa,
että kuitu kotiin on kallista, kui-
dun kannattajat ovat fundamen-
talisteja ja että kansalaisen tieto-
yhteiskunta rakentuu digi-TV:n
avulla. Virallinen Suomi on jo
vuosia ryhmittynyt linjalle:
”Hurraa hyvin menee Suomi –
olemme maailman huippua”. 

Suomen valtio on 1990-lu-
vulla tehnyt paljon panostamalla
tutkimukseen ja kehittämällä in-
novaatioketjua. Tällä ei kuiten-
kaan ole ollut ratkaisevaa merki-
tystä Nokian menestyksen kan-
nalta. Kuten sanottu, tuon me-
nestyksen siemenet kylvettiin jo
aikaisemmin. Jos pitää poimia
yksi merkittävä teko, jolla julki-
nen valta edesauttoi 1990-luvul-
la Nokian menestystä, se on ra-
hamarkkinoiden vapauttaminen,
joka aiheutti pankkikriisin. Sen
takia pankit joutuivat saneeraa-
maan ATK-toimintonsa, Nokia
pääsi palkkaamaan osaavia insi-
nöörejä kehittämään tuotteitaan
ja pankit opettivat ihmiset käyt-
tämään Internetiä asiointiin.

Operaattorit eivät investoi

Paikallisoperaattorit ovat peri-
neet koteihin tulevasta telekaape-
lista mahdollisimman korkeaa
vuokraa eikä muille palvelun tar-
joajille ole jäänyt tilaa kilpailla
markkinalla. Se, että regulaattori
edellyttää kilpailua vaatimalla
operaattoreita vuokraamaan
verkkoaan toisille operaattoreille
samoille ehdoilla kuin omalle
palveluoperaattorilleen, johtaa
siihen, että ei ole kannattavaa in-
vestoida uuteen infrastruktuu-
riin kuten esim. kuituun. Se, että
operaattorit puolustavat tiukasti
omaa läänitystään, joka liittyy ai-
noaan kotiin tulevaan telekaape-
liin, vie huomiota pois palveluilla
kilpailusta. 

Suomessa samat paikalliset
teleoperaattorit omistavat niin
puhelinverkot kuin GSM ja kaa-
peli-TV–verkotkin. Tämä se-
mentoi toimialarakenteen niin,
että pitkäkin investointilama on
mahdollinen. Esimerkiksi Yh-
dysvalloissa tilanne on parempi,
siellä on kaksi vahvaa leiriä: toi-
nen omistaa puhelinverkot ja toi-
nen kaapeli-TV –verkot. Toisaal-
ta olemme nähneet, että Suomes-
sa verkon vuokrausvelvoite on
jossakin määrin onnistunut las-
kemaan palvelujen hintoja.

Digitelevision luoma Suomi
ei ansaitse tietoyhteiskunnan
nimeä
Virallinen Suomi, joka rakentaa
”tietoyhteiskuntaa” digi-TV:n
avulla elää kuvitelmassa, että
Mooren laki ei olisi enää voimas-
sa. Digi-TV:n luoma Suomi ei
ansaitse tietoyhteiskunnan ni-
meä. Siinähän on kaikki raken-
teet samanlaiset kuin analogisen
TV:n aikana. 

Jotta yhteiskunta ansaitsee
uuden nimen, joidenkin merkit-
tävien arvoketjujen täytyy muut-
tua. Termi ”tietoyhteiskunta”
viittaa varmaan siihen, että tie-
don arvoketjun täytyy muuttua.
Olisihan sinisilmäistä kuvitella,
että Mooren lain tuoman jatku-

E-talouskisassa
ei ole dopingtestejä

Emme enää ole johtava maa matkapuhelintihey-

dessä, olemme keskikastia Internetin käytössä

ja laajakaistaliittymämme ovat eurooppalaisit-

tain ja varsin maailman mitassa hitaita ja kalliita

ja niiden levinneisyys vaatimatonta. Mitä on ta-

pahtunut? 

17930_Tietoyhteys  7.12.2004  9:41  Sivu 24



tietoyhteys 25

van mullistuksen oloissa voisim-
me ottaa tekniikasta kaiken hyö-
dyn irti muuttamatta mitään
elinkeinotoiminnan rakenteita.
Viime vuosikymmenten koke-
mus kertoo, että tekniikat, jotka
vain modernisoivat olemassa ole-
vaa arvoketjua, antavat margi-
naalisen hyödyn. Esimerkiksi
tästä sopii vaikkapa ISDN. Sen
sijaan tekniikat, jotka muuttavat
arvoketjua tai avaavat kokonaan
uusia markkinoita, ovat tärkeitä
Suomen kaltaiselle maalle.

Suomeen on myös ilmaantu-
nut uusi maailmalla etenevä toi-
mintamalli: ns. triple play –pal-
velu. Tuojina ovat Song
Networks ja MaxiSat. Se tarkoit-
taa, että voit ostaa yhdeltä ope-
raattorilta data-, puhelin- ja TV-
palvelut ja että ne toimitetaan
yhdessä verkossa. TV- ja radio-
kanavat välitetään Internetissä
tuomalla verkkoon kaapeli-TV
–yrityksen toimintamalli. Myös
puhe on jo useita vuosia ollut
mahdollista välittää Internetissä,
mutta vasta laajakaistan myötä ja
osana triple-play pakettia se
näyttää lähtevän laajemmin liik-
keelle. Onpa verkoissa tarjolla
myös vertaisverkkotekniikkaan
perustuva puhelinsovellus, Sky-
pe, joka ei kaipaa lainkaan ope-
raattoreita käyttäjien välille.

Pääministerin varoittelusta
välittämättä Suomeen on raken-
nettu ensimmäiset kuituyhteydet
koteihin mm. Hindersbyssä,
Närpiössä ja Kuuskunnissa. Kus-
tannukset ovat Närpiön oloissa
luokkaa 3500  per liittyjä. Tästä
ehkä noin 45% on veroja. Virka-
miesten anti-kuitupropaganda
johtaa siis harhaan. Valtio näyt-
tääkin olevan kuituverkkojen ra-
kentamisessa merkittävin välitön
hyötyjä. Paikoissa, joissa kuitu
vedetään samaan ojaan vesi- ja
viemäriputkien kanssa, kuituver-
kon kustannukset laskevat noin
1000 eurolla per tilaaja.

Onko 3500  paljon? Jos ko-
ko kustannus rahoitetaan 20
–vuotisella tasaerälainalla, hinta
on luokkaa 20  per kuukausi.
Mikäli vain itse kuitu ja työt ra-
hoitetaan samanlaisella lainalla,
tarvittava rahoitus on noin 13 –
14 euroa/kk. Tämä ajattelumalli
lähtee siitä, että tuo laina on ku-
luttajan nimissä eikä teleyhtiön
taseessa.

Kodin viihde-elektroniikka-
laitteita myyvät kaupat ovat pul-
lollaan laitteita, joiden hinnat
vaihtelevat kympeistä noin 5000
euroon. Niissä on jatkuvasti
enemmän älykkyyttä ja ne pysty-

vät jatkossa itse muokkaamaan
viihdesisältöä entistä enemmän.
Esimerkiksi ne voivat tallettaa
TV-ohjelmia tietokoneista tu-
tuille muistivälineille jopa kym-
meniä tunteja ilman käyttäjän
apua tai poistaa automaattisesti
ohjelmasta mainokset. Digitaali-
suus panee kodit uusimaan koko
viihde-elektroniikan valikoiman-
sa. Digitaalisissa laitteissa kehitys
on nopeaa ja uusien ominaisuuk-
sien takia niitä on houkuttelevaa
uusia muutaman vuoden välein.
On ilmiselvää, että kuluttajat sai-
sivat viihde-elektroniikkainves-
toinnistaan enemmän irti, mikäli
kodit liitettäisiin todella nopeaan
yleiseen tietoverkkoon. 

Ruohonjuuritasolta kum-
puavaa kehitystä hidastavat kui-
tenkin telealan määräykset, jotka
suojaavat olemassa olevia puhe-
lin ja TV-verkkoja IP-verkkojen
kilpailulta. Määräykset liittyvät
hätäpuheluihin ja TV-kuvan vä-
litykseen verkoissa.  Kunnallis-
teknisissä rakennusmääräyksissä
kerrotaan tarkasti mitä viemä-
röinniltä ja vesijohdoilta vaadi-
taan. Tietoliikenteestä ei määrätä
mitään. Kuitenkin kuvittelemme
rakentavamme tietoyhteiskun-
taa.

Sisältöteollisuuden
tulevaisuus

Kun viihde-elektroniikkalaitteet
liittyvät nopeaan tietoverkkoon,
sisällön tuottajien on pakko luo-
pua vanhentuneesta jakeluket-
justaan ja tarjota laillista sisältöä
verkossa. Viimeisin esimerkki
tästä on Sonyn kehittelemä pal-
velu, joka tarjoaa yksilölle räätä-
löityä musiikkipalvelua.

Viihteen kuluttamiseen tar-
koitettujen tulevien päätelaittei-
den älykkyyden takia mainosten
pakkosyöttöön perustuva liike-
toimintamalli on vaikeuksissa.
Älykäs päätelaite tekee kulutta-
jasta sisältötuottajan asiakkaan
eikä mainostajan kohteen. Mai-
nosrahotteisessa mallissa esim.
TV-kanavan asiakas on mainos-
taja eikä kuluttaja. Kun joukko-
viestimet tuovat ulottuvillemme
uusia TV- ja radiokanavia, ohjel-
maa kohti on käytettävissä vä-
hemmän rahaa. Tuloksena on
ohjelmasisältöjen virittäminen
vain riittävän suuria yleisöseg-
menttejä varten ja suuren osan
ohjelma-ajasta täyttyminen ros-
kalla. Paradoksaalista kyllä, saat-
taa olla, että jopa enemmistö
kansasta ei kuulu noihin suuriin
segmentteihin. Yleisjakelu, jo-

hon nykyiset joukkoviestimet
perustuvat, ei tuotakaan laatua
niin kuin kilpailu vapailla mark-
kinoilla aineellisten hyödykkei-
den kohdalla tekee. Yleisjakelu
on perusteltua nähdä teollisen
yhteiskunnan tiedon jakelu-
menetelmänä ja analogisen tek-
niikan rajoitteista johtuvana. 

Digitaalisuus päätelaitteissa
ja tietoverkoissa tulee 2020-lu-
vulle tultaessa laskemaan tiedon
jakelun kustannuksen niin alas ja
jaeltavan tiedon jyväkoon niin
pieneksi, että sisällön tuottaja voi
lähestyä jokaista kuluttajaa yksi-
lönä ja asiakkaana. Tämä viimein
mahdollistaa sisällön laadulla kil-
pailun ja saa läänityskeskeisen
tietotalouden toimimaan kuin
markkinatalous. 

Jotta visioon päästään, sisäl-
töteollisuuden on löydettävä
vaihtoehtoiset toimintatavat, jot-
ka toimivat digitaalisten älykkäi-
den kuluttajalaitteiden ja laaja-
kaistaisten tietoverkkojen luo-
massa maailmassa. Tuotteiden
näkyvä käyttö osana elokuvaa tai
mainossisältö, jota ihmiset itse
haluavat seurata, ovat esimerkke-
jä toimivista ratkaisuista. Pitkällä
aikavälillä on syytä uskoa, että si-
sältöteollisuus on ehkä suurin
hyötyjä nopeista tietoverkoista,
jos verottajaa ei lasketa.

Tarvitaan toimialan
rakenteen muutosta

Digi-TV-verkko voi olla sinänsä
tarpeen, se vain ei vielä ratkaise
mitään. Se ei luo Suomesta sel-
laista ympäristöä, jossa kilpailu-
kykyinen 2020-luvun tietoteolli-
suus luodaan. Jotta voisimme
synnyttää yhtä hyvän kasvuym-
päristön tulevaisuuden tietoteol-
lisuudelle kuin meillä suhteelli-
sesti oli 1980-luvulla, tarvitaan
enemmän. Meidän on löydettävä
tietoverkkojen alueelle sellainen
toimialarakenne, joka kiihdyttää
teknistä kehitystä, eikä niin kuin
nyt jarruttaa sitä. Meidän on
tunnustettava, että kuitu kotiin
ei ole kallista, päinvastoin meillä
ei ole varaa olla kuiduttamatta
kotejamme. Niin paljon meillä
on puolustettavaa globaalissa te-
lepelissä. Tämä ei lainkaan tar-
koita sitä, ettemmekö edelleen-
kin keskittyisi ansaitsemaan ni-
menomaan mobiililaitteilla ja
–palveluilla. Palvelut, kapasitee-
tit ja nopeudet, jotka tänään saa-
vutetaan ja rakennetaan lanka-
verkoissa, tulevat vasta vuosien
viiveillä teknisten rajoitteiden
kahlitsemiin mobiiliviestimiin:

voidaan ajatella, että suunta on
sama, mutta ajallinen etäisyys
tekniikoiden välillä pysyy vakio-
na.

Uuteen toimialarakenteeseen
pääsemiseksi kotiin tulevaan te-
lekaapeliin perustuva luonnolli-
nen monopoli on purettava. Us-
koakseni tämä onnistuu, jos val-
tio tarjoaa veroporkkanan sellai-
sen verkon tai infrastruktuurin
rakentajalle, joka tarjoaa yli sa-
dan megabitin sekuntinopeutta
loppukäyttäjälle muista käyttä-
jistä riippumatta ehdolla, että ra-
kentaja itse ei ole palvelun tarjoa-
ja verkossa, vaan keskittyy vuok-
raamaan verkkoa palvelun tarjoa-
jille. Sopivia infrastruktuurin ra-
kentajia ovat kunnat, vesiosuus-
kunnat, taloyhtiöiden muodos-
tamat yhteenliittymät ja paikalli-
set sähköyhtiöt. Mikäli paikalli-
nen teleyhtiö ryhtyy kuituverk-
koa rakentamaan ja haluaa hyö-
dyntää veroetua, tämä lienee jär-
jestettävissä siten, että kuluttaja
itse omistaa kuidun ja sen vaati-

Mooren laki ja
tietoverkot
Mooren lain mukaan elektro-
niikan tehokkuus kaksinker-
taistuu noin 18 kuukaudes-
sa. Tietoverkoissa on kausia,
jossa kaksinkertaistuminen
tapahtuu jopa puolessa vuo-
dessa. Esimerkiksi jos tieto-
verkkojen liikenne kasvaa
kaksinkertaiseksi vuodessa
(tämä historiallinen keskiar-
vo Internetissä), kymmenes-
sä vuodessa liikenne kasvaa
1 000 –kertaiseksi. Tämä tar-
koittaisi kymmenessä vuo-
dessa siirtymistä nykyisistä
gigabit–verkoista terabit-
verkkoihin. On monta syytä
uskoa, miksi näin myös tulee
tapahtumaan. Kehityksen
veturina näyttää olevan viih-
teen tulo Internetiin. Toinen
esimerkki Mooren lain vaiku-
tuksesta, kun kaksinkertais-
tuminen tapahtuu vuodessa:
laite, joka tänään maksaa
1000 euroa, maksaa 10 -15
vuoden päästä yhden euron.
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mat rakenteet ja kuidun käytöstä
sovitaan määrämuotoisella sopi-
muksella, jota sääntelijä valvoo.
Sopimuksen pitää antaa todella
täydet oikeudet kuluttajalle itse
valita palvelun tarjoajansa.

Miltä kehitys näyttää
koulutussektorin
näkökulmasta
Liikenteen kasvun tahdin Inter-
netissä sanelevat tätä nykyä ku-
luttajat. Yritysverkkojen ja myös
Funetin liikenne on viime aikoi-
na myös kasvanut mutta maltilli-

sesti. Tieteen suurhankkeita var-
ten tarvittava verkkotekniikka,
jolla massiivisia datamääriä voi-
daan siirtää jostakin tutkimusyk-
siköstä ympäri maailmaa proses-
soitavaksi hajautetusti eri tutki-
muslaitoksissa, on kuluttaja-
markkinan takia kypsymässä ja
sen hinta laskemassa. Suomessa
meidän on syytä seurata, mitkä
ovat sellaisia suurhankkeita, joi-
hin meidän kannattaa mennä
mukaan.

Mikäli valtio ryhtyy purka-
maan kotiin tulevaan telekaape-
liin liittyvää luonnollista mono-

polia nopeiden verkkojen osalta,
on luonnollista, että se samalla
investoi julkisen sektorin itse
käyttämiin verkkoihin. Tämä
tarkoittaa koulujen, kirjastojen,
museoiden ja terveydenhuolto-
sektorin etupainotteista verkot-
tamista kuitutekniikalla. 

Yliopistot on jo liitetty verk-
koon suhteellisen nopealla ver-
kolla. Tietoyhteiskunnassa on
luonnollista, että suurin osa yli-
opistojen luennoista nauhoite-
taan ja tallennetaan sekä opiskeli-
joiden että kaikkien kiinnostu-
neiden seurattavaksi silloin kuin
ihmisille sopii. Erityisesti näistä
lienee hyötyä, kun opiskelija ker-
taa kurssin aineistoa. Luentoja
varmaan myös välitettäisiin reaa-
liajassa verkossa nykyistä merkit-
tävästi enemmän. Sopivana ajan
hetkenä tästä seuraa tarve päivit-
tää myös yliopistojen verkkoja
nopeammalle tekniikalla.

Tiedostoja jakelevat verkot
uusi joukkotiedotusväline

Mediakentän pirstoutuminen on
jatkunut jo yleislähetysmallin
vallitessa vuosikymmeniä. Ver-
taisverkoissa ja myös IPTV –ver-
koissa kuluttaja voi klikata erillis-
tä ohjelmaa eli jokainen ohjelma
on omalla kanavallaan. Tiedosto-
ja jakeleva vertaisverkot on syytä
nähdä uutena sähköisenä jouk-
kotiedotusvälineenä radion ja te-
levision rinnalla. Vertaisverkot
ovat sisällön tuottajan kannalta
taloudellisesti ylivoimaisia, koska
niiden avulla sisällön tuottaja voi
vyöryttää jakelutiensä kustan-
nukset kokonaan kuluttajien
maksettavaksi. Kuluttaja ei ole
tästä pahoillaan, sillä massamark-
kinat painavat laitteiden kustan-
nukset niin alas, että niihin on
kellä tahansa varaa. Ihmiset voi-
vat seurata haluamaansa sisältöä
juuri silloin, kun aikaa sattuu
olemaan. Suurin osa fiktiivisestä
ohjelmasisällöstä ja esim. sarjo-
jen jälkimyynti voivat hyötyä täs-
tä mallista. 

TV:n näyttötekniikka on vii-
me vuosina ottanut huiman as-
keleen eteenpäin. Uudet näytöt
kaipaavat suurempaa kuvan reso-
luutiota. DVD-elokuvan suora
lataus verkosta ja sen reaaliaikai-
nen esittäminen vaatii noin 20
Megabitin sekuntinopeuden.
Tästä voimme helposti päätellä,
että laajakaistan seuraavaksi ta-
voitteeksi on kotikäyttäjän kan-
nalta tarpeen ottaa 100 - 1000
Megabitin sekuntinopeus kotiin,
mikä varmistaa palvelujen suju-

van toiminnan. Kuidulla raken-
nettu laajakaistaverkko sopii
luonnollisesti ADSL:ää parem-
min myös kaikkeen siihen hyöty-
käyttöön, joka liittyy elinkeino-
toimintaan ja esimerkiksi opiske-
luun. Toisaalta kiitos ADSL:n
voimme tehdä suuren osan tule-
van kuituverkon palvelukehityk-
sestä jo nyt. Kodille kuitu on in-
vestointi, joka nostaa asunnon
tai kiinteistön arvoa. Tähän
mennessä rakennetut kuituver-
kot osoittavat, että kuukaudessa
ne maksavat tilaajalle suurin piir-
tein saman kuin nykyiset ADSL
–palvelut.

EU on asettanut tavoitteeksi
olla dynaamisin e-talous vuoteen
2010 mennessä. Jotta EU ei tässä
asiassa joudu Japanissa ja Etelä-
Koreassa naurun alaiseksi, mei-
dän on viimein herättävä taa-
juushuutokauppojen aiheutta-
masta shokista ja alettava jälleen
panostamaan tietoverkkojen ke-
hitykseen. Me voimme vähätellä
Aasian kuitu kotiin –hankkeita
valtiojohtoisena puuhasteluna.
Mielestäni meidän kannattaa
kuitenkin tunnustaa tosiasiat:
menossa on kisa johtavan IT –ta-
louden asemasta ja siinä kisassa ei
ole dopingtestejä. Vain voitolla
on merkitystä.

Professori Kantola on toimi-
nut TEKES:n rahoittaman
tulevaisuuden tietoverkko-
jen tutkimusohjelman
(NETS) laajakaistaryhmäs-
sä, jossa tehty työ ja siinä
käydyt keskustelut ovat
merkittävästi vaikuttaneet
tämän kirjoituksen sisäl-
töön.

Vaihtoehtoinen
laajakaistastrategia
Suomelle
Muokataan ajan tasalle määräykset, jotka estävät kuituverkkojen
ja laajakaistaisten puheverkkojen kehitystä. Tarvitaan Internetin
tekniset määräykset, jotka vastaavat tarvetta hoitaa sen avulla
yhteiskunnan kriittisiä toimintoja.

Säädetään rakennusmääräyksissä vaatimuksista järjestää ko-
din tietoliikenneyhteydet.

Laitetaan YLE:n ohjelmasisältö mahdollisimman laajasti lailli-
seen vertaisverkkolevitykseen. Tämän ei tarvitse olla ilmaista.

Koulut, kirjastot, museot, hallinto ja koko terveydenhuoltosektori
ja syrjäseudut on syytä verkottaa etupainotteisesti uutta tekniik-
kaa käyttäen kokonaan tai osin julkisin varoin.

Kannustetaan verotuksella sellaista toimialarakennetta, joka
edistää kilpailua. Seutuverkko ry, joka edustaa nykyisen Suomen
kuituverkon rakentajia esittää maailmalla jo monessa paikassa
käytössä olevaa mallia. Siinä kuituverkon kotiin rakentaa kunta,
osuuskunta tai esimerkiksi paikallinen sähköyhtiö. Se ylläpitää ja
vuokraa verkkoa palvelun tarjoajille, mutta ei ole itse sellainen. 

Antamalla tällaiselle verkon rakentajalle veroetuus yhteiskunta
luopuu osasta välittömästi perittävissä olevasta verokertymästä
tavoitellakseen pitkäkestoisia ja laajakaistaisen verkon tuotta-
mia keskipitkän aikavalin hyötyjä muussa elinkeinoelämässä.
Koska Suomessa yhteiskunta on pitkälle luopunut kepin käytös-
tä telealan sääntelyssä, veroporkkana näyttää ainoalta käytössä
olevalta keinolta vaikuttaa toimialan rakenteeseen. Verotuki ei lii-
oin maksa valtiolle mitään, se päinvastoin tuottaa, koska verkkoa
ei ilman sitä tulla laajasti rakentamaan tai se tapahtuu niin paljon
jäljessä johtavia maita, että alan valmistava teollisuus ehtii kuolla
Suomesta.

Muistetaan, että tietoteollisuuden fundamentit eivät tue ajatusta,
että markkinat hoitavat asiat. Päinvastoin fundamentit tukevat
ajatusta, että mikä tahansa regulaatiomalli vanhenee aikanaan ja
muuttuu kehityksen esteeksi. Kuluttajan ja elinkeinoelämän kan-
nalta suurin hyöty tulee telepolitiikasta, joka johtaa nopeaan tek-
niseen kehitykseen. Edulliset hinnatkin ovat vain keino tuota pää-
määrää tavoitellessa.
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Pari vuotta sitten olin läsnä
Princetonissa John Archibald
Wheelerin 90-vuotispäivillä.
Wheeler on fysiikan historian
kunnianarvoisa dinosaurus.
Hän on vaatimattomasti toden-
nut, että Einstein opetti hänet
laskemaan ja Niels Bohr ajatte-
lemaan. Wheelerin oppilaista
lahjakkain oli puolestaan
Richard Feynman. Wheelerin
syntymäpäivägaalassa oli läsnä
Yhdysvaltojen fyysikkokerma, ja
sinne olivat lähettäneet säh-
kösanoman niin George W.
Bush kuin Miss Amerikka ja jopa
paavi.

Fysiikan terminologiassa Whee-
ler on monien nasevien kieliku-
vien kuten aika-avaruuden mus-
tien aukkojen ja madonreikien
isä. Yhdessä Charles W. Mis-
nerin ja Kip S. Thornen kanssa
hän kolmekymmentä vuotta
sitten julkaisi massiivisen
mustakantisen teoksen Gra-
vitation, joka löytyy varmaan-
kin maailman jokaisen paino-
voimateoreetikon kirjahyllys-
tä.

Kiteytyksistään kuuluisa
Wheeler esitti aikoinaan kolme
suurta kysymystä, joihin fysii-
kan tulisi vastata. 1. Mistä johtuu
olemassaolo? 2. Mistä johtuu
kvantti? 3. Miten syntyy monien
havainnoijien ”yhteinen maail-
ma”? Vastauksen löytämisestä
näihin kysymyksiin ollaan kau-
kana, vaikka Suomessakin sil-
loin tällöin joku vaahtoaa Kai-
kenselittävästä Kaiken Teorias-
ta. 

Wheelerin oivallus on se, että in-
formaation käsitettä ei vielä ole
koodattu fysiikan perusyhtälöi-
hin sellaisina kuin ne tunnemme.

Kuuluisassa esseessään ”It
from bit”” (1990) Wheeler esit-
tää, että informaatio on avainkä-
site, josta olemassaolo syntyy.
Syvällä olemassaolon pohjalla
on joukko kysymyksiä, joista ku-
hunkin voidaan vastata kyllä tai
ei, esimerkiksi kulkiko hiukka-
nen tietystä aukosta vai ei. Jois-
sakin fysiikan tunnetuissa laeis-

sa informaation merkitys tulee
näkyviin. Esimerkiksi mustan
aukon tapahtumahorisontin pin-
ta-ala (it) mittaa mustan aukon
entropiaa (bit). Pinta-ala on ver-
rannollinen Bekensteinin lukuun
N, joka kertoo montako bittiä ky-
seisen mustan aukon rakenta-
miseksi periaatteessa tarvitaan.

Wheelerin syntymäpäiväkollok-
vion tuloksista on nyt koottu pai-
nokas juhlakirja Science and Ul-
timate Reality (Cambridge Uni-
versity Press, 2004), johon ovat
kirjoittaneet nykyfysiikan suuret
gurut. Nostan tässä esiin David
Deutschin esseen ”It from qu-
bit”, jossa hän polemisoi Whee-
lerin ajatuksia vaihtamalla bitin
tilalle muodikkaamman kvantti-
bitin. 

Deutsch huomauttaa, ettei bittiä
esiinny luonnossa. Tosiolevai-
nen on pikemminkin kvanttibitti,

siis kompleksinen muuttuja,
jolla on kaksi odotusar-

voa ja josta klassinen
bitti tulee näkyviin
dekoherenssin
kautta. Yhden
kvanttibitin infor-
maatiosisältö on
tasan yksi bitti,
mutta bitti ei ole
peruskäsite. 

Jo muutamalla sa-
dalla kvanttibitillä
voitaisiin yhtaikaa
esittää enemmän

lukuja kuin maail-
mankaikkeudessa

on atomeja. Perintei-
nen tietokone koostuu
kuitenkin atomeista ja
toimii vain tässä maail-
mankaikkeudessa. Mi-
ten siis kvanttibiteillä
laskeva kvanttitietoko-
ne ylipäänsä on mah-
dollinen? Deutsch kan-
nattaa  kvanttimekanii-
kan monimaailmatul-
kintaa ja kuvittelee

kvanttitietokonetta, joka laskisi
useamman universumin ato-
meilla samanaikaisesti. Kvantti-
tietokoneen käytännön rakenta-
miseen Deutsch ei ota kantaa.
Hän on puhdas teoreetikko.

Amerikkalaisen Wheelerin ja
englantilaisen Deutschin ajatte-
lussa on yksi huolestuttava yh-
teinen piirre, nimittäin se, että
molemmat ovat ilmoittautuneet
Bushin-Blairin sotapolitiikan
kannattajiksi. Molemmat ovat
haukkoja, joiden mielestä Län-
nen vihollisia on kuritettava länti-
sen sotateknologian voimalla.
Suomessa usein ajattelemme,
että suuret tiedemiehet ovat au-
tomaattisesti suuria rauhanmie-
hiä. Kattia kanssa.  

John Archibald Wheelerin tun-
netuin keksintö oli Nagasakiin
pudotettu plutoniumpommi, jon-
ka suunnitteluun hän aikoinaan
keskeisesti osallistui. Sitä alkaa
kummasti herättää kunnioitusta
akateemisten kollegojensa kes-
kuudessa, kun on räjäyttänyt
200 000 asukkaan kaupungin
taivaan tuuliin! 

Kirjoittaja toimittaa New Yorkissa il-
mestyvän The Mathematical 
Intelligencer –lehden Book Reviews
–osastoa. 

”Edessä on suuri sota.”
John Archibald Wheeler (Puhe syntymäpäivä-
kollokviossa.)

”Nyt tarvitaan ennen
kaikkea sotaa”
David Deutsch
(Kannanotto kotisivulla.)

Kvanttibittimaailma 

Osmo Pekonen
Jyväskylän yliopisto
pekonen@mit.jyu.fi
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Kari Aaljoki
Neste Jacobs Oy
kari.aaljoki@fortum.com

Monimuuttujamallit prosessi-
tuotteiden analysoinnissa otet-
tiin käyttöön Porvoon öljynjalos-
tamolla jo v. 1989. Nykyään mo-
nimuuttujamalleihin perustuvia
erilaisia öljytuotteiden ominai-
suuksien mittauksia on jalosta-
moillamme jo yli 200. (Mitattuja
spektrejä, joista ennustetaan
useita tuotteen ominaisuuksia on
yli 500 000/a), Osaa mittaustu-
loksista, joita syntyy vuositasolla
miljoonia, käytetään suoraan
prosessien ohjauksen ja opti-
moinnin apuna, joten niillä on
myös huomattavaa taloudellista
merkitystä. 

Kun Fortumin puoleksi
omistama Alberta Envirofuels
päätti siirtyä Kalifornian lain-
muutosten seurauksena bensii-
nin valmistuksessa käytetystä
ympäristöystävällisestä
MTBE:sta (metyyli-tert-butyyli-
eetteri) iso-oktaanin (2,2,4-tri-
metyylipentaani) valmistukseen
vuonna 2001, syntyi tarve analy-
soida uusia laatukriteerejä. Au-
toilijalle tärkeimpiä ovat oktaani-
luvut, höyrynpaine ja ns. ASTM
D86 kiehumispistejakaantuma
(ts. tislesaanto kiehuttamisläm-
pötilan funktiona).  Koska näyt-
teistä saadaan hyvin pienellä työ-
panoksella pitkälle viedyn auto-
maation ansiosta varsin tarkka
koostumus korkean erotuskyvyn
kaasukromatografisella analyysil-
lä, sen tulosten laskennallinen
hyväksi käyttö tuntui etukäteen
varmalta ja kustannustehokkaal-
ta ratkaisulta.

Tehtävä osoittautui hieman
ennakoitua haastavammaksi,
mutta tuloksena syntyi tiettävästi
ensimmäinen laatuaan oleva

LIMS:iin (Laboratory Informa-
tion Management System) integ-
roitu automaattinen ennus-
tesovellus. 

Oktaanilukujen mallinnus

Oktaaniluku kuvaa polttoaineen
itsesyttymisen herkkyyttä. Ok-
taanilukuja on käytössä useam-
pia: MON (Motor Octane
Number) ja RON (Research
Octane Number), joka ilmoite-
taan Suomessa laatukriteerinä.
Pohjois-Amerikassa on lisäksi
käytössä ns. tieoktaaniluku
(pump octane), joka on em. ok-
taanilukujen keskiarvo. Ero laa-
tuvaatimusten lukuarvoissa selit-
tyy sillä, että RON on lukuarvol-
taan keskimäärin kymmenen
kertaa suurempi kuin MON. 

”Tehtävä osoittautui
hieman ennakoitua
haastavammaksi, mutta
tuloksena syntyi
tiettävästi ensimmäinen
laatuaan oleva LIMS:iin
(Laboratory Information
Management System)
integroitu automaattinen
ennustesovellus.”

Standardin mukainen oktaa-
nilukumittaus tehdään tarkasti
spesifioiduilla oktaanilukuko-
neilla vertaamalla nakutusherk-
kyyttä standardipolttoaineita
vastaan. Polttomoottorin naku-
tushan johtuu pääasiassa siitä, et-
tä sopimattoman polttoaineen
nopea puristaminen tai erittäin
nopea hapettuminen johtaa sen
itsesyttymiseen ennen aikojaan,
jolloin mäntään kohdistuu vas-
takkaisia paineita. Oktaaniluku-

moottorit kalibroidaan standar-
deilla, jotka on saatu sekoitta-
malla volumetrisesti iso-oktaania
(2,2,5-trimetyylipentaani, oktaa-
niluvuksi sovittu 100) ja n-hep-
taania (oktaaniluvuksi sovittu 0).
Esimerkiksi 70 til-% iso-oktaa-
nia ja 30 til-% n-heptaania sisäl-
tävän standardin oktaaniluvut
ovat siis määritelmän mukaan
70.

Hiilivetyketjun haaroittumi-
nen nostaa oktaanilukua vastaa-
vaan suoraketjuiseen isomeeriin
verrattuna. Lisäksi alkeenien ja
aromaattisten hiilivetyjen oktaa-
niluvut ovat suhteellisen korkei-
ta. 

Suomessa bensiinien kesä- ja
talvilaadut poikkeavat juuri höy-
rynpaineessa ja kiehumispiste-ja-
kaantumassa. Kesällä bensiinin
liian korkea höyrynpaine voi joh-
taa ns. kaasulukon syntymiseen
kaasuttimessa. Talvella bensiinin
on taas oltava ’kevyempää’, jotta
riittävä höyrystyminen olisi ko-
valla pakkasella mahdollista au-
toa käynnistettäessä.

Käytettävissä ollut kalibroin-
tiaineisto ei ollut odotusten mu-
kaisesti mallituksen kannalta pa-
ras mahdollinen, koska yksikkö
saatiin stabiloitua varsin nopeasti
käynnistyksen jälkeen. Siten
näytteiden sisältämien yhdistei-
den pitoisuusvaihtelut olivat
suhteellisen pieniä ja näytteet
koostuivat muutamasta pääkom-
ponentista. Iso-oktaanin osuus
oli 80 – 95 prosenttia ja kymme-
nien mm. reaktion sivutuottei-
den pitoisuus oli alle prosentin.
Näytteiden identifioitujen yh-

disteiden osuus oli aina yli 98
prosenttia. Ongelmaa ei tieten-
kään helpota se tosiseikka, että
esim. oktaanilukumittausten ja
varsinkin höyrynpaineen pri-
määrimenetelmä on toistetta-
vuudeltaan rajallinen.

Tuotteiden oktaanilukuja las-
kettiin myös erilaisilla sekoi-
tusyhtälöillä, joilla saadaan koh-
talaisen hyvät arviot seoksen
ominaisuuksista. Koska laskuja
varten tarvitaan puhtaiden ainei-
den oktaaniluvut,  jouduttiin ke-
hittämään yhdisteen rakennetta
hyväksi käyttävät mallit, koska
näytteet sisälsivät muutamia pi-
toisuuksiltaan merkittäviä yhdis-
teitä, joiden oktaaniluvut eivät
ole tunnettuja. Kemiallisesti
niinkin 'outo' ominaisuus, kuin
oktaanilukukin on, on mallitet-
tavissa yhdisteen molekyylira-
kenteen perusteella, koska siitä
riippuu miten itsesyttymistä eh-
käiseviä stabiileja radikaaleja tai
molekyylin fragmentteja poltto-
prosessissa syntyy.

Mallinnuksen tulokset

Yleensä ottaen PLS (Projection
to Latent Structures) -mallitus-
ten standardipoikkeamat
(RMSEC) olivat hyvin vertailu-
kelpoisia laboratorion referenssi-
menetelmien kanssa, minkä voi-
daan tulkita tukevan x-muuttu-
jien eli mallitettujen kaasukro-
matografisten analyysien tulos-
ten suhteellisen hyvää luotetta-
vuutta. Oktaanilukumallitusten
standardipoikkeamat olivat sa-
maa suuruusluokkaa kuin mihin
korkealaatuisella on-line-NIR-
spektroskopialla mm. meillä
päästään. Mallituksilla saatiin
myös seoslaskentoja paremmat
ennusteet, mistä voidaan mm.
päätellä, että mallit ovat ainakin
jossain määrin ’sisäistäneet’ ko.
sekoituksiin liittyviä hankalasti
hallittavia seosten komponent-
tien mahdollisesti jopa epäline-
aarisia vuorovaikutuksia.

Mallien toimintaa on seurat-
tava periaatteessa jatkuvasti,
mm. siksi, että kalibrointijoukko
ei useinkaan edusta prosessin ko-
ko vaihtelua. Edustavaa ääriarvo-
jen välillä tapahtuvaa vaihtelua ei
voida luonnollisesti tuotantosyis-
tä edes toteuttaa suurien proses-
sien ollessa kyseessä, koska se oli-
si toisaalta hyvinkin kallista ja
voisi toisaalta johtaa vaaratilan-
teisiin. Nyt, kun luottamus mal-
leihin on vankka, vertailunäyttei-
tä otetaan vain neljä kertaa vuo-
dessa.

Monimuuttujamallinnus
öljytuotteiden valmistuksessa
Monimuuttujamallit ovat osoittaneet toimivuu-
tensa mm. bensiinin ja voiteluöljykomponenttien
valmistuksessa. Mittauksilla ja niiden automaa-
tiolla saavutetaan käytännössä merkittäviä kus-
tannussäästöjä. Monimuuttujamenetelmien ja
mallien käyttö yleistyy prosessien säädöissä ja
optimoinneissa käytettävissä mittauksissa.
Myös ympäristöanalytiikassa erilaiset moni-
kanavaiset anturit hyötyvät tästä tekniikasta.
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They say that time
changes things,
but actually you have to
change them yourself.

Andy Warhol

Kun muistiorganisaatioiden joh-
tajat tapaavat, aiheina ovat – sa-
mat jotka pitävät meitä valveilla
öisin – palvelujen luominen, ra-
hoitus ja pitkäaikaistallennus.
Juuri nyt kansakunta elää kuin
sillä ei muistia olisikaan. Nokian
neljännesvuositulos on tärkein
ja lähihistoriaa edustavat edel-
lisillan televisiouutiset. 

Miksi kukaan haluaisi sijoittaa
satoja tuhansia tai miljoonia eu-
roja kestäviin laatupalveluihin,
kuten digitointiin, standardoin-
tiin tai aineiston pitkäaikaissäily-
tykseen, kun voi aina googlata?
Internetissähän on roinaa
enemmän kuin moni eläissään
tarvitsee ja palveluja luodaan li-
sää öiseen aikaan.

Miten luoda kansallisia, pitkä-
jänteisiä palveluja, kun palvelut
ja asiakkaiden mieltymykset
muodostuvat häilyvästä markki-
nakysynnästä ja muuttuvat tihe-
ään? Mikä on se hypoteettinen
markkina ja yleisö, jolle meidän
pitäisi näitä laatupalveluja luo-
da? Laatupalvelujen ongelma
on, että kaikki haluaisivat niitä,
mutta kukaan ei halua niiden
maksumieheksi. 

Suomen verkossa olevat kansa-
laispalvelut rankattiin juuri maa-

ilman neljännelle tasolle. Sii-
nä mielessä tietoyhteis-

kunnaksi kutsuttu tilk-
kutäkkimme on on-
nistunut. Huonom-

min meillä on hah-
mo-

tettu ns. makrotason menestys-
tekijät. Pitkäaikaistallennus on
yksi huolestuttavimmista aukko-
paikoista. Tällä hetkellä viralli-
sesti kukaan ei vastaa e-aineis-
ton pysyväissäilytyksestä, sillä
vapaakappalelaki ja tekijänoi-
keuslaki odottavat voimaantulo-
aan. Yhtään palvelinta tai henki-
lötyövuotta ei ole pysyvästi ra-
hoitettu tämän aineiston säilyttä-
miseksi.

Onko meillä ns. kansallista mak-
rotason suunnittelua, joka veisi
näitä tavoitteita eteenpäin? Olen
itse jäsenenä johtaja Arvo Jäp-
pisen vetämässä Koulutuksen
ja tutkimuksen tietoyhteiskunta-
neuvottelukunnassa, jonka
edustus on varsin laaja. Olem-
me tässä ryhmässä luomassa
myös yhteisen käsityksen niistä
strategisista tavoitteista, jotka

meidän on varmistettava, jotta
tutkimus ja opetus menestyisi-
vät. Uskon tämänkaltaiseen py-
syvään strategiatyöhön, jossa
tosin täytyy myös ottaa riskejä
sekä ajattelun että rahoituksen
tasoilla. 

Kaupallisilla markkinoilla yrityk-
set jaetaan: (1) trendijohtajiin,
(2) trendien seurailijoihin ja (3)
trendien kieltäjiin. Valitettavasti
valtio ei toimi yhden älykkään
yrityksen tavoin, vaan infra, si-
sällöt ja teknologinen kehittämi-

nen toteutetaan eri rahoituk-
sesta ja eri tavoittein. Sii-

nä mielessä valtio ei
toimi trendijohtajana,
vaan ”Stick to your
knitting” –yritykse-
nä, joka varmistaa
vanhojen rakentei-
den olemassa-
olon. Heikoim-
millaan valtiolli-
set hankkeet
eivät koskaan
kohtaa. Väit-
täisin, että ra-

haa meillä on riittävästi olennai-
simpaan, mutta väärissä kohdin
ja ilman koordinointivelvoitetta. 

Hyvä esimerkki on Suomen vir-
tuaaliyliopisto, jonka kaikki jo
haluaisivat toteutuvan, mutta jo-
hon kukaan ei näytä oikein sijoit-
tavan eikä uskovan. Itse näen,
että SVY ei ole yksi erillinen han-
ke, vaan yhteistoimintakykym-
me mittari. Yhteistoiminnan ele-
mentit ovat jo näkyvillä (FinELi-
bin sähköinen aineisto, Nelli-
portaali ja Dooris-triangeli, digi-
toidut aineistot) mutta yhteinen
tavoite ja se kuulu tahtotila puut-
tuvat. 

Mikä on kansallinen kriittinen ke-
hityspolku? Onko meillä malttia
vaurastua? Kriittinen kysymys
on: paljonko tuotamme arvon-
muodostusta veronmaksajalle?
Toimimalla näin? Toimimalla toi-
sin? 

British Library julkaisi äskettäin
arvonmuodostuksen arviointi-
tutkimuksensa, jossa todetaan,
että se tuottaa 4.4 kertaa arvoa
yhteiskunnalle jokaista puntaa
kohden. Jos nämä palvelut hä-
viäisivät, menetys olisi yli 380
miljoonaa puntaa eikä vain BL:n
budjettiin luettava rahoitus (83
miljoonaa puntaa).

Milloin ja miten me pääsemme
tuohon? 

JK Andy Warholilla oli helppoa,
ei tarvinnut piitata tekijänoikeuk-
sista eikä digitaalisesta arvoket-
justa. 

Kai Ekholm
Ylikirjastonhoitaja
Helsingin yliopisto
Kai.Ekholm@helsinki.fi Mikä on kansallinen

kriittinen kehityspolku?
Onko meillä malttia
vaurastua? Kriittinen
kysymys on: paljonko
tuotamme
arvonmuodostusta
veronmaksajalle? 

”Juuri nyt kansakunta
elää kuin sillä ei muistia
olisikaan.”

VARSINAISIA
KYSYMYKSIÄ
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Kirja-arviot
Toimittanut Juha Haataja

Väisälät avasivat
uusia uria

Oman tien kulkijat— Vilho, Yrjö
ja Kalle Väisälä (Olli Lehto; Ota-
va, 2004) 

Akateemikko Olli Lehto on tuo-
nut merkittäviä lisiä suomalai-
seen tietokirjallisuuteen. Nyt on
valmistunut Suomalaisen Tie-
deakatemian pyynnöstä laadittu
teos kolmesta tutkijaveljekses-
tä: Vilho (1889-1969), Yrjö
(1891-1971) ja Kalle (1893-
1968) Väisälä.

Oman tiensä kulkijoiden elä-
mäkerrat ovat tinkimättömän
työn tulosta. Asiakokonaisuuk-
sia ei sellaisinaan tavata mis-
sään muualla. Teoksen kuuluu
Väisälöiden yhteinen julkaisu-
luettelo sekä runsas ja kattava
kuvitus.

Teoksen alussa taustoite-
taan veljesten perhettä. Tämä
osuus päättyy nuorimpien vel-
jesten itsenäistymiseen. Tämän
jälkeen seuraavat peräkkäin Vil-
ho, Yrjö ja Kalle Väisälän henki-
lökohtaiset elämäkerrat. Lehto
piirtää heistä kustakin tarkan
muotokuvan niin tutkijana kuin
opettajana, niin perheenjäsene-
nä kuin yhteiskunnallisena kan-
nanottajana. 

Tutkijaveljekset olivat jokai-
nen uusien urien avaajia. Kaik-
kien pääaine yliopistossa oli ma-
tematiikka ja kaikki olivat kan-
sainvälisesti tunnustetun mate-
matiikan tutkijan Ernst Lindelöfin
oppilaita. Kuitenkin vain nuorim-
masta, Kalle Väisälästä, tuli ma-
temaatikko koko elämänural-
taan.

Kolmikon vanhin, Vilho, tun-
nettaneen yleisimmin ilmakehää
mittaavista radioluotaimistaan.
Radioluotaimet olivat heikosti
toteutettuja tai käyttömahdolli-
suuksiltaan rajoittuneita. Leh-
don mukaan ”toukokuussa 1931
Vilho Väisälä päätti rakentaa
oman radioluotaimen”. Tänään
Vaisala Oy on maailman johtavia
yrityksiä ympäristönmittaustek-
niikan alalla. 

Monipuolisuusmiehenä sa-
nan täydessä merkityksessä
voidaan pitää myös Yrjö Väisä-

lää, ”optiikan taitajaa, jolla oli us-
kallusta elää elämänsä tekemäl-
lä sellaista, mikä oli hänelle mie-
leen.” Hänen tutkimusalansa
ulottui geodesiasta ja magnetii-
kasta pituuden tarkkuusmittauk-
siin ja niiden uusiin menetelmiin,
pikkuplaneettojen etsimiseen ja
tutkimukseen — kaikki töitä, jois-
sa hän saavutti maailmanennä-
tystason. Lehto toteaa, että
”useimmat Tuorlan tutkimuskes-
kuksen tieteelliset laitteet Väisä-
lä suunnitteli itse”.

Väisälän sisarussarjan nuo-
rin, Kalle Väisälä, oli hänkin Lin-
delöfin oppilas ja paneutui hän-
kin aluksi matematiikan pariin,
mutta jäi siihen kiinni myös lo-
pullisesti. Jo 22-vuotiaana hän
väitteli vuonna 1916 tohtoriksi
opettajansa ehdottamasta ai-
heesta, joka oli hänen aikansa
algebran keskeisimpiä.

Norjalainen Abel ja ranska-
lainen Galois olivat vajaa vuosi-
sataa aikaisemmin osoittaneet,
että yli neljännen asteen yhtälöt
eivät yleensä ole algebrallisesti
ratkeavia. Väisälä osoitti tutki-
muksessaan saman asian, mut-
ta teki sen Lehdon mukaan ”ko-
konaan toisenlaista, alkeelli-
sempaa päättelyä käyttäen”. It-
senäisesti tehdyssä työssä esi-
tetty täydellinen vastaus näihin
kysymyksiin ”antoi merkittävää
uutta tietoa paljon tutkittuun ai-
hepiiriin”. Lehdon mukaan ”hä-
nen tutkijanuransa oli käynnisty-
nyt loistavasti — hän jos kuka oli
suuri lupaus”.

Saatuaan vahvan kiinnos-
tuksen matematiikan sovelluk-
siin Kalle Väisälä päätti valmis-
tua sähköinsinööriksi Teknilli-
sestä korkeakoulusta. Vuonna
1938 hänet valittiin Teknillisen
korkeakoulun matematiikan
professoriksi, jona hän toimi
vuoteen 1962 saakka.

Kalle Väisälä lähti 1940-lu-
vun puolivälistä mukaan koulu-
matematiikan murrosvaihee-
seen ennakkoluulottomasti. Hän
tuotti vuosina 1945-1953 seitse-
män koulumatematiikan uudis-
tettua oppikirjaa. Matematiikas-
ta kiinnostuneena tuon ajan tei-
ninä voin vakuuttaa, että ”Väisä-
lä-kakkonen” (Algebran oppi- ja
esimerkkikirja II) kunnollisine
anteineen differentiaali- ja integ-
raalilaskentaa sekä Väisälän
opetusta leimaavine elegans-
seineen oli suoranainen elämys.

Pertti Jotuni

Selkeä johdatus
virtuaali-
maailmaan
Introduction to Virtual Reality
(John Vince, Springer-Verlag,
2004) 

John Vince kertoo, mitä keinoto-
dellisuus tarkoittaa, mitä hyötyä
siitä voisi olla, minkälaista tekno-
logiaa on käytettävissä ja mitkä
ovat tekniikan rajoitukset vuon-
na 2004. Kirjan luettuaan lukija
ymmärtää alan asiantuntijoiden
ammattikieltä ja voi keskustella
teknologian toteuttajien kanssa
omista tarpeistaan.

Teos ei ole oppikirja, eikä se
sisällä matemaattisia yksityis-
kohtia. Lukijan esitiedot riittävät,
jos harrastaa esimerkiksi tieto-
konepelejä tai tietokonegrafiik-
kaa.

Teoksen alku kuvaa keinoto-
dellisuutta erilaisista näkökul-
mista ja kertoo, mitä keinotodel-
lisuus tarjoaa vuorovaikuttei-
seen tietokonetyöhön. Kolmas
luku perehdyttää lukijan tietoko-
negrafiikkaan: kolmiulotteisten
kohteiden rakentaminen, liikut-
telurajoitteet, leikkauksen tun-
nistaminen, projektiot, stereoku-
vat ym. 

Keinotodellisuus voi antaa
ärsykkeitä, joita ei tavallisesti ko-
eta. Ärsykkeistä voi aiheutua
aistireaktioita, jotka tuntuvat vä-
symisenä, huimauksena tai jopa
pahoinvointina.
Yleisempää ihmi-
sen ja keinotodel-
lisuuden välistä
analyysiä ei kir-
jassa ole.

Laitteistoista
kertovassa luvus-
sa huomioidaan
suorituskykyyn
liittyvät tekniset
arvot, jotka sane-
levat kokonaisuu-
den reunaehdot.
Kuudes luku ker-
too keinotodel-
lisuusohjelmisto-
jen toiminnoista.
Mukana on muu-
tama esimerkki
valmisohjelmisto-
tarjonnasta.
Uusien ohjelmis-
tojen kehitystyö-
kaluista tai va-
paan ohjelma-
koodin vaihtoeh-

doista kirjassa ei ole kerrottu. 
Lopuksi kuvaillaan keinoto-

dellisuutta soveltavia aloja. Vah-
vasti esillä ovat koulutusympä-
ristöiksi rakennetut simulaatto-
rit.  Käyttökelpoiseksi työkaluksi
mainitaan vuorovaikutteinen vi-
sualisointi erilaisiin teollisiin tar-
koituksiin, muun muassa hajau-
tettuun tuotekehitykseen. Muita
aloja ovat ergonomiasuunnitte-
lu, viihdelaitteistot ja keinotodel-
lisuuden palvelukeskukset. 

Teos esittelee ansiokkaasti
keinotodellisuuden yhtenä työ-
kaluna muiden joukossa. Se ei
sisällä mielikuvituksellista sa-
nailua tulevaisuuden mahdolli-
suuksista. Kirjan käyttökelpoi-
suutta lisää noin kymmenen si-
vua pitkä keinotodellisuuden
englanninkielinen sanasto sekä
internetosoitteet laitteisto- ja so-
vellustoimittajiin.
Jarmo Pirhonen

Sekava mutta
tärkeä sitaatti-
kokoelma
Työelämän huonontumisen ly-
hyt historia (Juha Siltala; Ota-
va, 2004) 

Professori Juha Siltalan kirja
Työelämän huonontumisen ly-
hyt historia on ollut myynti-
menestys, mutta moni ostajista
ei ole lukenut teosta loppuun.
Monin paikoin lukijan on vaikea
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seurata ajatuksen kulkua.
Siltala yrittää uuvuttaa eri

mieltä olevat loputtomalta tuntu-
vaan määrään tilastoja, kirjal-
lisuusviitteitä ja noin 120 henki-
lön haastatteluista tai kirjeistä
poimittuja lainauksia. Valitetta-
vasti niiden todistusvoima on
heikko. Runsas sitaattien käyttö
ja vieraskielisten sitaattien kan-
keat käännökset tekevät teok-
sesta sekavan, itseään toista-
van ja vaikealukuisen.

Kaikesta edellä sanotusta
huolimatta Siltalan teos on tär-
keä kannanotto tärkeään asi-
aan. Siltalan näkökulma yhteis-
kunnallis-taloudelliseen kehi-
tykseen ei saa huomiota valta-
mediassa, joka sanelee yhteis-
kunnallisen keskustelun asialis-
tan ja valitsee keskustelijat. 

Parhaimmillaan teos on ar-
vioidessaan uusliberalistien ja
monetaristien uskonnollista
suhtautumista vapaiden pää-
omamarkkinoiden siunaukselli-
suuteen. Arvostelu jää kuitenkin
puolitiehen. Sijoituspääomien
monikymmenkertaistuminen
synnytti kuplatalouden ja sen ai-
kaansaama tuottavuuden kas-
vukin on laskennallista. Siitä ei
ole ammennettavissa todellista
hyvinvointia vaan ainoastaan
virtuaalista omaisuusarvojen
kasvua. Tässä kohtaa olisi kai-
vannut syvempää analyysia ja
konkreettisten vaihtoehtojen
esittämistä. 

Palkansaajien aseman heik-
kenemiseen pääomatulojen
saajiin verrattuna tai todellisen
työajan pidentymiseen ei mon-
taa tilastoa tarvita. Sitä vastoin
kiintoisampaa olisi selvittää, mil-
laisilla kytköksillä poliittiset
päättäjät on saatu luovuttamaan
valtansa markkinavoimille. Sa-
moin kaivattaisiin tutkimusta, jo-
ka antaisi markkinavoimille kas-
vot. 

Olisi myös aika kumota
myytti markkinavoimien sokeu-
desta. Päinvastoin ne näkevät ja
käyttävät hyväkseen jokaisen ti-
laisuuden lisätä omaa valtaan-
sa. Sokeita ovat jotkut markki-
noiden toimijoista. Valitettavan
usein juuri ne, joiden pitäisi val-
voa piensijoittajien tai eläkera-
hastojen etuja.

Paavo Ahonen

Helppoa
ohjelmointia
vaikeisiin tehtäviin
Practical Python (Magnus Lie
Hetland; Apress, 2002)
Python in a Nutshell (Alex Mar-
telli; O'Reilly, 2003)
Dive in to Python (Mark Pilgrim;
Apress, 2004)
Python Scripting for Computa-
tional Science (Hans Petter
Langtangen; Springer, 2004)

Ohjelmointikielten suosikiksi on
nousemassa oliokieli Python, jo-
ka on monessa suhteessa hel-
pompi käyttää kuin Java tai
C++.  Pythonia on kehitetty
1990-luvun alusta lähtien, ja sen
suosio on noussut tasaisesti.

Guido van Rossum kehitti
Pythonin alunperin hajautetun
käyttöjärjestelmän ylläpitoon.
Pythonia käytetään muun muas-
sa grid-yhteistyössä ja www-
palvelujen toteuttamisessa (esi-
merkiksi Zope).

Python kuuluu vakiona Mac
OS X -käyttöjärjestelmään ja si-
sältyy useimpiin Linuxin jakelu-
versioihin. Windowsiinkin sen
saa helposti asennettua.

Python soveltuu kokeilevaan
ohjelmointiin, jossa ohjelmisto
rakennetaan pala palalta.  Kieli
on helppo oppia, mutta ominai-
suudet riittävät pitkälle raskasta
numeronmurskausta lukuun ot-
tamatta. Pythonilla on toteutettu
myös simulointikoodeja, esi-
merkiksi NumPy-, SciPy- ja Sim-
Py-moduulit. Pythonilla voi teh-
dä sujuvasti Matlab-tyylistä pro-
totyyppiohjelmointia.

Pythoniin pääsee tutustu-
maan osoitteessa www.pyt-
hon.org, josta löytyy runsaasti
ohjeita. Jos kieli tuntuu hyödylli-
seltä, kunnon oppaan hankkimi-
nen kannattaa.

Teos Practical Python joh-
dattelee vasta-alkajan ohjel-
moinnin ja Pythonin pariin. Esi-
tietoja ei juurikaan tarvita. Pytho-
nin perusasiat esitellään niin sel-
keästi ja perusteellisesti, että
muutoin ehkä huomiotta jäävät
olennaiset asiat menevät var-
masti perille. Kokeneille ohjel-
moijille teoksen alkuosan tahti
voi olla liian verkkainen. Teos kä-
sittelee pääosin Pythonin ver-
siota 2.2, joten siitä ei löydy uu-
demman version 2.3 sisältämiä
parannuksia muun muassa olio-
ohjelmointiin. 

Parasta teoksen Practical

Python antia ovat loppuosan so-
vellusesimerkit. Ensiksi tehdään
nopea prototyyppi, jonka poh-
jalta luodaan parempi ja jousta-
vampi Python-ohjelma. Esimer-
kit liittyvät muun muassa graafi-
siin käyttöliittymiin, www-ohjel-
mointiin ja tekstin muuntami-
seen muodosta toiseen.

Teos Python in a Nutshell on
yhdistelmä käsikirjaa ja tiivistä
johdatusta kieleen. Teos sovel-
tuu parhaiten kokeneille ohjel-
moijille. Teksti on paikoitellen hy-
vin tiivistä, joten asian ymmärtä-
minen vaatii omatoimista kokei-
lua. Kirja on varsin hyvin ajan ta-
salla ja kuvaa myös Pythonin
version 2.3 sisältöä.

Teos Dive in to Python joh-
dattaa kokeneen ohjelmoijan
nopeasti Pythonin syvyyksiin.
Kirja helpottaa Perlillä, Javalla
tai Visual Basicilla ohjelmoineen
siirtymistä Pythoniin. Lukijan oli-
si hyvä hallita olio-ohjelmoinnin
ja tietojenkäsittelyn perusteet.
Kirja käsittelee erityisesti www-
pohjaista tietojenkäsittelyä ja
huomio myös ohjelmistoteknisiä
näkökulmia kuten valmiin koo-
din muokkausta ja koodin opti-
mointia. Kirjassa esitetään heti
alussa kokonaisia esimerkkioh-
jelmia, ja puretaan Python-koo-
din merkitys auki pala palalta.
Lähestymistapa toimii yllättävän
hyvin. 

Teos Python Scripting for
Computational Science on
suunnattu Pythonia käyttäville
ohjelmointia osaaville tutkijoille.
Kirjaan sisältyy Pythonin pika-
esittely, mutta suurin osa teosta
keskittyy Pythonin tutkimukses-
sa hyödyllisiin osa-alueisiin: nu-
meeriseen laskentaan, muiden
ohjelmointikielten yhteiskäyt-
töön ja käyttöliittymien tekoon.
Mukana on myös varsin vaati-
vaa materiaalia. Erityisen paljon
kirjasta on hyötyä tutkijalle, joka
haluaa tehostaa olemassa ole-
vien ohjelmien käyttöä käyttöliit-
tymillä, tiedostojen hallinnalla ja
tulosten analyysillä.

Juha Haataja

Yhteishenkeä
tarinoiden voimalla
Tarinoiden voima — Miten yri-
tyksen hyödyntävät tarinoita?
(Mika Aaltonen, Titi Heikkilä;
Talentum, 2003) 

Nykypäivän yritysten pääoma
on paljolti muualla kuin raken-
nuksissa ja laitteissa. Osaami-
nen on valttia, ja osaaminen löy-
tyy ihmisten korvien välistä. Mut-
ta miten taidot saadaan siirty-
mään osaajalta toiselle, siinäpä
pulma.

Teos Tarinoiden voima on
asiallinen katsaus tarinankerto-
misen käytäntöön ja mahdolli-
suuksiin osaamisen siirtämises-
sä ja viestinnässä erilaisissa yh-
teisöissä. Teos on akateemisen
makuinen eikä tarjoa lennokasta
tarinankerrontaa, mutta innos-
taa kuitenkin pohtimaan ja ky-
seenalaistamaan nykyisiä käy-
täntöjä. 

Mistä johtuu, että yhteisö ei
opi virheistään tai innostu yhtei-
sestä asiasta? Voisiko tarinoista
olla apua yhteishengen luomi-
sessa ja osaamisen kehittämi-
sessä?

Juha Haataja

Pehmeästi kovasta
tekniikasta
Tunteita, tulkintoja ja tietotek-
niikkaa (Satu Aaltonen; Kult-
tuurihistoria, Turun yliopisto,
2004) 

Satu Aaltosen teos esittelee tu-
loksia kyselystä ”Milloin kuulit
ensimmäistä kertaa tietokoneis-
ta”. Teos keskittyy tietotekniikan
käyttäjiin ja valottaa sitä kautta
tietotekniikan soveltamista ja il-
menemistä Suomessa. Aihepii-
riä on tutkittu vähän Suomessa,
vaikka tietotekniikan vaikutukset
ihmisten arkeen ovat olleet mul-
listavia.

Vaikka tutkimukseen vastan-
neet valikoituivat enemmän tie-
tokoneita käyttäneiden joukos-
ta, ja esimerkiksi nuoria naisia
on mukana vähän, ovat tulokset
hyödyllisiä ja mielenkiintoisia.
Aaltonen vertaa esimerkillisesti
nyt saatuja tuloksia aiempiin ha-
vaintoihin. Jatkotutkimuksia kui-
tenkin tarvitaan.

Tutkimuksen perusteella tie-
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tokoneen käyttäjät ovat harkit-
sevia ja valveutuneita. Miesten
ja naisten välillä on selviä eroja
käyttötavoissa. Naisille tietoko-
ne on väline, kun taas miehille
koneen hallinta on jo sinänsä
palkitsevaa. Selkeästi tulee
esiin myös eri ikäluokkien erilai-
nen suhtautuminen tietotekniik-
kaan.

Juha Haataja

Vapaan kulttuurin
puolesta
Free Culture (Lawrence Lessig;
The Penguin Press, 2004; 240
sivua) 

Professori Lawrence Lessigin
teos Free Culture kertoo haus-
kasti vakavasta aiheesta. Les-
sig haluaa estää kansainvälisiä
mediajättejä kaappaamasta oi-
keuksia määrätä, mitä saa jul-
kaista ja miten julkaisuja saa luo-
vasti muokata.

Esineiden omistaminen on
erilaista kuin ideoiden omistami-
nen. Jos minulla on puutarhassa
pöytä, syyllistyt varastamiseen
jos otat sen ilman lupaa. Mutta
jos hankit puutarhaasi pöydän,
et syyllisty varastamiseen vaik-
ka otit käyttöösi idean pöydästä
puutarhassa. 

Kun on kyse oikeuksista luo-
van työn tuloksiin, mielikuvat
omistamisesta johtavat helposti
harhaan. Voiko idean omistaa?
Missä menee raja itsenäisen tai-
deteoksen ja kopion välillä? Mil-
lä tavalla on sallittua käyttää luo-
vassa työssä hyväkseen kult-
tuurin aiempia tuotoksia? 

Lessig kertoo hauskasti, mi-
ten uusia keksintöjä on aina yri-
tetty kahlita, jotta nykyinen liike-
toimintamalli säilyisi. Esimerkik-
si maanomistajat kävivät oi-
keustaistelua lentokoneita vas-
taan USA:ssa sillä perusteella,
että lentokoneet rikkoivat maan
omistajalle kuuluvaa ilmatilaa.
Tiedämme kaikki, miten tässä
kävi. Toisaalta FM-radioteknii-
kan keksijä ei koskaan saanut
keksintöään hyödynnetty, koska
AM-tekniikkaa käyttävät radio-
asemat torpedoivat uuden kil-
pailevan tekniikan tulon markki-
noille.

Lessigin osoittaa selkeästi,
suuryritysten etu ei aina ole sa-
ma kuin yhteiskunnan etu.

Niin sanottu luova varasta-
minen on merkittävä osa kulttuu-

rin kehitystä. Walt Disney lainasi
sumeilematta Grimmin satujen
ja vuosisadun alun elokuvien ta-
rinoita omiin animaatioihinsa.
Myös äänilevyteollisuus sai al-
kunsa varastamisesta, kun kek-
seliäät kauppiaat hyödynsivät
uuden tekniikan tuomat mahdol-
lisuudet levittää musiikkia. 

Tänä päivänä taistellaan tie-
tokoneisiin ja mediasoittimiin
tallennettavien tiedostojen käyt-
töoikeuksista. Mediayhtiöt ha-
luavat rajoittaa kuluttajien oi-
keuksia kopiointiin ja pyrkivät
kahlitsemaan tallenteiden käyt-
töoikeuksia, kuten ostettujen tal-
lenteiden myyntiä edelleen.

Lessigin mukaan mediayh-
tiöt monopolisoivat kulttuuriin
kehityksen, vaikka uusi tekniik-
ka mahdollistaisi uuden luovuu-
den aikakauden, samaan ta-
paan kuin elokuvat, äänilevyt ja
radio aikoinaan.

Mediayhtiöt haluavat ratsas-
taa menekkituotteillaan, minkä
takia tekijänoikeuksien kestoa
on USA:ssa pidennetty moneen
otteeseen. Muita kuin menekki-
tuotteita ei voi enää helposti
saattaa tarjolle, vaikkei teoksilla
ei olisi kaupallista potentiaalia.
Tämän vuoksi suuri määrä kult-
tuuria, esimerkiksi vanhoja fil-
mejä, katoaa lopullisesti. 

Mediayhtiöt voivat dominoi-
da, kun vähemmän menestyk-
sekkäitä tuotteita ei voi hyödyn-
tää uudenlaisten teosten sisäl-
tönä, esimerkiksi netissä. Les-
sig ehdottaa tekijänoikeuksien
keston lyhentämistä 14 vuoteen.

Eräät Lessigin kannanotot
tuntuvat suomalaisesta ja eu-
rooppalaisesta lähtökohdasta
kummallisilta, ehkä siksi että
olemme täällä jo sopeutuneet
käytäntöihin joita Lessig kärjek-
käästi arvostelee. Mieleen tulee
esimerkiksi teostokorvaukset
musiikin soittamisesta takseis-
sa, kirkoissa ja päiväkodeissa.
Mitenhän Lessig tällaisiin käy-
täntöihin suhtautuisi?

Lessig noudattaa omia op-
pejaan. Teos Free Culture on
saatavissa verkosta Creative
Commons -lisenssillä useissa
eri formaateissa (PDF, HMTL,
Wiki), useilla eri kielillä ja vieläpä
audioversiona. Suosittelen kir-
jaa lämpimästi kaikille, joilla on
omia ajatuksia. 

Juha Haataja

Kristiina Jokinen
Helsingin yliopisto
kristiina.jokinen@helsinki.fi

Yhä kompleksisemmaksi käy-
vässä maailmassa vuorovai-
kutus tietokoneiden kanssa li-
sääntyy ja tulee arkipäiväi-
semmäksi. Kommunikointiin
pystyviä järjestelmiä tarvitaan
käyttäjien ja toiminnallisesti
yhä monimutkaisemmiksi käy-
vien järjestelmien välille, ja tu-
levaisuuden tieto- ja kommu-
nikointijärjestelmiä kuvataan-
kin aistiviksi, ympäristöön
upotetuiksi tietokoneiksi, jotka
pystyvät ymmärtämään myös
luonnollista kieltä. 

Nykyisen kieli- ja puhetek-
nologian pohjalta on mahdolli-
suus kehittää yksinkertaisia
vuorovaikutusjärjestelmiä, joi-
den avulla voidaan mm. etsiä
tietoa aikatauluista ja puhelin-
numeroista tai tarkistaa säh-
köposti. Toisaalta puhekäyttö-
liittymien ja puhepohjaisten
dialogijärjestelmien käyttöön
liittyy myös paljon sellaisia in-
himillisen viestinnän ominais-
piirteitä, joiden mallintaminen
koneelle on hankalaa mutta
joiden puuttuminen tekee vuo-
rovaikutustilanteesta epäon-
nistuneen ja turhauttavan,
esim. riittävän palautteen an-
taminen virhetilanteissa tai
käyttäjän tieto- ja taitotasoon
mukautuminen. 

Järjestelmien suunnitte-
lussa onkin suuntauduttu
enemmän keskustelevien
käyttöliittymien suuntaan
(conversational interfaces),
joiden keskustelumalli pyrkii
olemaan rikkaampi ja moni-
puolisempi, ja ottamaan huo-
mioon luonnollisella kielellä ta-
pahtuvan keskustelun piirtei-
tä. 

Luonnollisella kielellä ta-
pahtuvaa vuorovaikutusta tu-
kevia järjestelmiä kutsutaan
dialogijärjestelmiksi, joiden
suunnittelussa ja rakentami-
sessa on kieli- ja puheteknolo-
gian sekä käyttöliittymätunte-
muksen lisäksi olennaista
myös keskustelun periaat-
teisiin ja vuorovaikutukseen
liittyvien erilaisten tekijöiden
mallintaminen. 

Näitä ovat mm. keskuste-

lun etenemistä, puheenvuoro-
jen vaihtelua sekä palautteen
antamista koskevat säännön-
mukaisuudet, puheenaihetta,
kontekstia ja vuorovaikutus-
historiaa kuvaavat periaatteet,
sekä mallit käyttäjän tieto- ja
taitotasosta ja maailmantie-
don vaikutuksesta merkityk-
sen tulkinnassa. Viime vuosi-
na on yhä enemmän alettu ot-
taa huomioon myös ns. multi-
modaalinen viestintä: puheen
ja tekstin lisäksi koneen kans-
sa voisi olla yhteydessä kos-
ketuksen, eleiden tai silmän-
liikkeiden avulla. Tutkimus on
myös suuntautunut ns. affektii-
visiin vuorovaikutusjärjestel-
miin, joissa tunteiden ja tun-
nelmien tunnistaminen ovat
mielenkiinnon kohteena. 

Toisaalta on huomattava,
että pelkästään tiedon mää-
rän kasvu ei tee laadullista
muutosta vuorovaikutukseen.
Tarvitaan myös menetelmiä ja
malleja vuorovaikutuksen dy-
naamisen luonteen kuvaami-
seksi. Tässä suhteessa oppi-
vat dialogijärjestelmät ja
adaptiivisuus tulevat kuvaan
mukaan. Esim. yksi EU-pro-
jektin DUMAS päämäärista on
ollut tutkia adaptiivisuutta ja
sen mallintamista vuorovaiku-
tusjärjestelmässa.
(http://www.sics.se/dumas/). 

Multimodaalisen dialogi-
järjestelmän kehittäminen ja
toteuttaminen tarvitsee kuiten-
kin sekä inhimillisen kommuni-
kaation tutkimusta että tietoa
siitä miten eri syöte- ja tuloste-
kanavia voidaan ja halutaan
käyttää. Tärkeää olisi siis laa-
jan aineiston keruu ja anno-
tointi. Hyvin kerätty ja analy-
soitu videoaineisto on askel
esimerkiksi eleiden tutkimisel-
le: minkätyyppisiä eleitä käy-
tetään, miten niitä voidaan
tunnistaa ja miten niitä käyte-
tään hyväksi kommunikoinnis-
sa. Tämän tyyppisen tutki-
muksen suuntaan on menty-
kin mm. MUMIN-verkon järjes-
tämissä jatkokoulutussemi-
naareissa ja tyopajoissa. Ke-
salla jarjestetyssa tyopajassa
kaytettiiin harjoitusmateriaali-
na lyhytta videoklippia joka oli
saatu CSC:n aamu-TV-haas-
tattelujen videotietokannasta.

Keskustelevat
vuorovaikutusjärjestelmät
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Tutkimuksen kannalta olisikin
tarkeaa saada laaja ja moni-
puolinen aineisto kerattya ja
analysoitua ja kaikkien saatavil-
le. (http://www.cst.dk/mumin/).

Tavoitteena on siis järkevä ja
älykäs keskustelu, jossa selven-
tävien kysymysten ja informatii-
visten vastausten antamista on
laajennettu erilaisilla syöttö- ja
tulostusmodaliteeteilla, jotka
ovat mahdollisia sekä käyttäjälle
että koneelle. Näin on tarkoitus
antaa käyttäjille mahdollisuus
olla luonnollisemmassa ja jous-
tavammassa vuorovaikutukses-
sa järjestelmän kanssa, sekä ko-
keilla erilaisia koneoppimiseen
liittyviä menetelmiä. ■

Suomen kansan vanhat runot
(SKVR) -teossarja on suurin yk-
sittäinen suomalaisen suullisen
kansanperinteen kokoelma.
SKVR paljastaa runomuodossa
edellisten sukupolvien tuntuja ja
tarjoaa täten mielenkiintoisen
peilin nykyihmiselle: Tuttu suo-
malainen – mutta kuitenkin täy-
sin erilainen - tapa nähdä ja ko-
kea maailmaa.

- Tavoitteena tutkimukses-
samme on käyttää SKVR:ää ai-
neistona, jota käytetään TKK:n
tietoliikenneohjelmistojen- ja

multimedia laboratorion tutki-
mus- ja opetustyössä. Kysees-
sä ei siis ole kansanperinteen
tutkimus eikä suoranainen yritys
elävöittää perinnettä, vaan ko-
keilu jossa tutkitaan miten kan-
sanperinteen materiaali avaa
uusia näkökulmia digitaaliseen
mediaan ja -yhteiskuntaan. Väli-
neenä työssä ovat esimerkiksi
media-installaatiot ja interaktiivi-
set prototyypit. kertoo Tommi Il-
monen Teknillisen korkeakoulun
tietoliikenneohjelmistojen ja
multiamedian laboratoriosta.

- Lähitulevaisuuden tavoite
on, että talvella 2004-2005 labo-
ratorion installaatiokurssilla op-
pilastöissä halukkailla olisi mah-
dollisuus hyödyntää SKVR:n
web-versiota, hän kertoo. ■

Passiiviset liikennemittaukset FUNET-verkossa
Markus Peuhkuri
Teknillinen korkeakoulu
markus.peuhkuri@hut.fi

Internet-verkon tilaa voidaan
tarkkailla kahdella pääasialli-
sella tavalla: aktiivisella ja pas-
siivisella. Aktiivisissa mit-
tauksissa lähetetään tes-
tiliikennettä ja mitataan
tällä tavoin verkon viivet-
tä, läpäisyä ja pakettihuk-
kaa. Tämä ei kuitenkaan
kerro siitä, millaista muu
verkossa oleva liikenne
on. Tätä voidaan tutkia
käyttämällä passiivisia lii-
kennemittauksia, joissa
verkkoliikennettä tallen-
netaan ja tämän tiedon
perusteella voidaan teh-
dä päätelmiä verkossa
käytettävistä protokollis-
ta, sovelluksista ja käyttö-
tavoista.

Verkkoliikenteen tal-
lentamisessa on kaksi
pääasiallista haastetta:
tiedon tallentaminen gi-
gabittinopeuksista ja ver-
kon käyttäjien yksityisyy-
den suoja. Ensimmäisestä
haasteesta selvitään käyttä-
mällä erikoisverkkokortteja le-
vyjärjestelmältään suoritusky-
kyisessä tietokoneessa ja tiivis-
tämällä tietoa hyödyntäen lii-
kenteen vuo-ominaisuuksia.
Verkon käyttäjien yksityisyyden
suojasta huolehditaan poista-
malla kaikki hyötykuorma ja
anonymisoimalla verkko-osoit-
teet ennen kuin tietoa tallene-

taan ja käsitellään. Tämän jäl-
keenkin anonymisoidun tiedon
käsittelyä voivat tehdä vain
operaattorin (tässä tapaukses-
sa CSC:n) nimeämät henkilöt,
jotka ovat sitoutuneet käsittelyn
tietosuojaan.

Tällä hetkellä 2,5 Gbit/s lin-
killä oleva mittauspiste tuottaa
tiivistettyä pakettilokia noin 10
Mbit/s eli 100 GiB päivässä.
Kaikesta lasketaan pakettita-
son protokollajakaumatietoja ja

osa pakettilokista tallennetaan
CSC:n arkistopalvelimelle myö-
hempää tarkastelua varten. Pit-
käaikainen tietojen tallennus
tarjoaa mahdollisuuden analy-
soida verkkoliikenteessä ta-
pahtuvia muutoksia sekä veri-

fioida verkkoliikenteestä tehtyjä
päätelmiä myöhemmin.

Mikäli tietoa tallennettaisiin
arkistopalvelimen sijasta CD-R-
levyille, jouduttaisiin levy vaih-
tamaan noin 8 minutin välein ja

vastaavasti analysointivaiheis-
sa taas lukua varten panemaan
takaisin. CSC:n resusseista
projekti hyödyntää ennen muu-
ta arkistopalvelimen tallennus-
kapasitettia, mutta myös suu-
rella keskusmuistilla varustettu-
jen laskentapalvelimia – aikai-
semmat useita kertaluokkia hi-
taammalta linkiltä tehdyt ana-
lyysit vaativat kahden gigata-
vun aktiivisen muistikapasitee-
tin.

Passiiviset liikennemittauk-
set tarjoavat tietoliikennetutki-
mukseen perusaineistoa, jota
voidaan hyödyntää mallien
muodostamisessa ja verifioin-
nissa, simulaatioiden lähdeai-
neistona, verkon suorituskyvyn
tarkkailussa, verkkosuunnite-
lun ja liikenteen luokittelun ke-
hittämiseen sekä tietenkin itse
mittausmenetelmien kehittämi-
sessä. Mittausmenetelmien
haasteena ovat optiset tiedon-
siirtoverkot, joiden nopeudet
kasvavat nopeammin kuin tieto-
koneiden käsittelytehot.

Internet-liikenne muuttuu
jatkuvasti – vuoden 1995 mit-
tauksista on turha etsiä uudem-
pia liikennetyyppejä kuten grid-
, media-, peli- tai vertaisverkko-
liikennettä ja vanhojenkin sovel-
lusten määräsuhteet ovat muut-
tuneet. Jokainen mittauspiste
on myös omanlaisensa: akatee-
minen verkko on erilainen ver-
rattuna kotitilaajien verkkoon –
vaikka kotikäyttäjänä olisikin
tohtori ja lisensiaatti lapsineen.
■

Suomen kansan vanhojen runojen ja mediayhteiskunnan
kohtaaminen

TCP-uudelleenlähetyksien määrä suhteessa siihen, monenko
reitittimen kautta paketti on kulkenut. Kuva näyttää, että mitä
useamman reitittimen kautta paketti on kulkenut, sitä todennä-
köisempää on, että se joudutaan lähettämään uudelleen. 

Markus Peuhkuri
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Paperi-
komposiittien
mekaanisten
ominaisuuksien
simulointi

Martti Toivakka Åbo Akademin
Paperinjalostuksen laborato-
riosta johtaa hanketta, jossa py-
ritään numeerisin simuloinnein
ymmärtämään paremmin mate-
riaaliominaisuuksien vaikutusta
paperikomposiittien, lähinnä
päällystetyn paperin, käyttäyty-
miseen eri jälkikäsittelyproses-
seissa, mm. kalanteroinnissa,
leikkauksessa ja taitossa. Pa-
rantuneen ymmärryksen avulla
pystytään optimoimaan päällys-
tetyn paperin ominaisuuksia ha-
lutuille jälkikäsittelyille ja välttä-
mään teollisen mittakaavan on-
gelmia. ■

Termo-
mekaniikkaan
perustuva
menetelmä
rakenneosien
murtumisen
ennustamiseen
Stefania Fortino tekee Teknilli-
sen korkeakoulun lujuusopin la-
boratoriossa tutkimusta, jossa
kehitetään uutta termomeka-
niikkaan perustavaa laskenta-
menetelmää särönkasvun ar-
vioimiseksi. 

- Särönkasvun arvioiminen
on yksi murtumismekaniikan
keskeisiä haasteita. Nykyisissä
elastiseen tai elastoplastiseen
murtumismekaniikkaan perus-
tuvissa laskentamenetelmissä
särönkasvun arviominen ei pe-
rustu tyydyttäviin teoreettisiin
malleihin, kertoo professori Juk-
ka Tuhkuri, joka ohjaa Fortinon
työtä. 

- Perinteisissä malleissa sä-
rön pituuden lisäyksen määrää
ei lasketa, vaan se joko valitaan
sen jälkeen kun särön kasvu-
suunta on laskettu tai määrite-
tään kokeellisesti kehitetyn mal-
lin avulla. Fortinon työ poikkeaa
tästä niin, että myös särön pituu-
den lisäys lasketaan kehitettä-
vän mallin avulla, Tuhkuri kertoo.
■

Paperin tasopoikkeamien
mallintaminen

Jari Hämäläinen Kuopion yli-
opiston sovelletun fysiikan lai-
toksella johtaa hanketta, jonka
tarkoituksena on kehittää mate-
maattinen malli paperin kosteu-
den muutoksista aiheutuville ta-
sopoikkeamille. Nämä taso-
poikkeamat aiheuttavat ongel-
mia sekä paperin valmistukses-
sa että loppukäytössä esim.
painatuksessa.

- Paperi on mallintamisen
kannalta haastava materiaali
johtuen paperin anisotropiasta
ja heterogeenisuudesta, kertoo
tutkija Teemu Leppänen. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa, että
paperin ominaisuudet ovat eri-
laiset eri suuntien välillä (esim.
kopiopaperissa paksuus- ja le-
veyssuunnan välillä) ja paperin
ominaisuudet erilaiset eri koh-
dissa paperia (esim. kopiopa-
perissa pinta- ja keskikerroksis-
sa). 

- Mallissamme käsittelem-
me paperia pieninä lohkoina,
joiden koko on esim. 2*2*0,01
mm. Tällöin saamme neliön
muotoisesta paperinpalasta,
jonka särmä on 10 cm, 25 000
erillistä lohkoa (mikäli paperin

paksuus on 0,1 mm). Näistä
lohkoista on mitattu ne ominai-
suudet, joiden perusteella kos-
teuden muutoksista aiheutuvat
jännitykset suurimmaksi osaksi
määräytyvät. Näitä ovat esim.
kuituorientaatiokulma ja ani-
sotropia.  

- Näiden mitattujen ominai-
suuksien perusteella kokoam-
me matemaattisen mallin, jonka
ratkaisuna saamme kosteudes-
ta aiheutuvan tasopoikkeaman
koko paperille. ■

Kuvissa on tavallinen kopiopaperi, jonka pituus on 18 cm ja leveys 12 cm. Alkutilassa paperit ovat ta-
saisia. Papereita on kostutettu, jolloin niihin syntyy kosteuslaajenemaa. Tämän kosteuslaajenema
on aiheuttanut papereihin kuvissa näkyvät tasopoikkeamat. Kuvissa on siis ratkaisu matemaatti-
seen malliimme kahden eri paperinäytteen tapauksessa. Ratkaisu on saatu Abaquksella (CSC).

Metso Paper Oy ja Teemu Leppänen, Kuopion yliopisto

17930_Tietoyhteys  7.12.2004  9:41  Sivu 34



Gerberan geenien
tuottaminen
kokopitkinä
-Gerberan EST-kirjastoa kartoit-
tamalla ja seulomalla on löydetty
potentiaalisia ja mielenkiintoisia
geenejä, jotka halutaan saada
tuottettua kokopitkinä - lähtöma-
teriaalin olleessa lyhyet EST
sekvenssit, kertoo opiskelija
Hanna Help Helsingin yliopiston
soveltavan biologian laitokselta. 

Kiinnostavia geenejä ovat
esimerkiksi sellaiset, jotka vai-
kuttavat gerberan kukan kehi-
tykseen ja sen osien muotoon ja
väritykseen. Gerberaa käyte-
tään, koska se on hyvä mallikas-
vi mm. kasvien värejä aikaan-
saavien pigmenttien synteesejä
tutkittaessa.

-Työ itsessään on DNA-mo-
lekyylien monistamista, frag-
menttien eristystä, kolibaktee-
rien transformointia ja transfor-
manttien seulontaa, plasmi-
dineristystä ja sekvensointia ha-
lutun geenin ”alkupään” sek-
venssin löytämiseksi.  ■

Kehittyneet
turbulenssimallit
kaasunpolton
päästömallinnukse
ssa
Reima Mäkiranta Tampereen
teknilliseltä yliopistolta on muka-
na Tekes-hankkeessa, jossa
maakasupolttimen toimintaa si-
muloidaan numeerisen virtaus-
laskennan keinoin. Projektin ta-
voitteena on säätää polttoai-
neen syöttöä siten, että saavute-
taan mahdollisimman alhaiset
NOx-päästöt. Säätö tapahtuu
polttoaineen syöttöreikien ko-
koa muuttamalla, apuna käyte-
tään jotain matemaattisen opti-
moinnin algoritmia. Projekti on
osa laajempaa TEKES-hanketta
”Kehittyneet turbulenssimallit
kaasunpolton päästömallinnuk-
sessa”.  ■

Matti Leppäranta Helsingin yli-
opiston geofysiikan osastolla
johtaa hanketta, jossa kehite-
tään Suomen ja Arktikan lumi- ja
jääoloja kuvaavia matemaattisia
malleja. Ne kalibroidaan ole-
massaolevien maastohavainto-
jen ja satelliittikuvien avulla, ja
mallien käytössä tutkitaan Suo-
men lumi- ja jääolojen herkkyyt-
tä ilmaston vaihtelulle sekä mah-

dollisen ilmastonmuutoksen
tuomia systemaattisia muutok-
sia.Tällä hetkellä käytössä on
geofysiikan osastolla aiemmin
kehitetty merijäämalli sekä
Sveitsistä saatu SNOWPACK-
lumimalli.

- Merijäämalli toimii tyydyttä-
västi, ja sitä käytetään Pohjoisen
Jäämeren ja Itämeren jääskena-
rioiden tuottamiseen. Tutkimus-

ongelmia mallintamisessa on
vielä jään dynamiikan ja sulami-
sen alalla, ja näiden ratkaisemi-
seksi tehdään yksityiskohtaisia
sekä hienomittaisia simulointe-
ja, kertoo Matti Leppäranta.

- Lumimallitutkimuksessa
pyritään tarkentamaan Suomen
lumivyöhykejakoa, tutkimaan lu-
mipeitteen ominaisuuksia eri lu-
mivyöhykkeillä, arvioimaan
SNOWPACK-mallin luotetta-
vuutta Suomen oloissa. Tutki-
muksessa tehdään kenttämit-
tauksia ympäri maata sekä ja nii-
tä verrataan lumipeitteen raken-
teen simulointeihin. Tulevaisuu-
dennäkymiä mallinnetaan vii-
meisten ilmastoskenaarioiden
pohjalta. ■
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Suomen lumi- ja jääolot ja niiden
kytkentä ilmastomuutokseen

Rannikkotutkalla seurataan
ajojään liikettä Hokkaidon
pohjoisrannikolla Japanissa.
Tämä aineisto tarjoaa suuria
mahdollisuuksia hienohilamal-
lien kalibrointiin. 

Ajojään deformaatio seuraamista varten asennetaan soppipris-
mamastoa laser-mittauksia varten. 

NASAn Terra satelliitin MODIS
spektrometrin ottama kuva
Riianlahden ajojäistä maalis-
kuussa 2003.

Matti Leppäranta, Helsingin yliopisto Matti Leppäranta, Helsingin yliopisto
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