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  Pääkirjoitus

suomi on hajautettu maa, ainakin mitä 
tulee tietojärjestelmiin. Yliopistolaitos on 
laajentunut vuosien mittaan laajasti ympä-
ri maatamme ja toimipisteitä tietohallin-
topalveluineen on paljon – ja sama koskee 
myös ammattikorkeakouluja. Julkishallin-
to on viime vuosien ajan pyrkinyt keskit-
tämään toimialasta riippumattomia tieto-
tekniikkapalveluja, joita on perinteisesti 
tuotettu itsenäisesti eri virastoissa. Kunti-
en määrä on erinäisten liitostenkin jälkeen 
suuri maan kokoon verrattuna ja melkein 
kaikilla kunnilla on tietenkin oma tieto-
hallintonsa. Konesalien määrästä on vaih-
televaa tietoa: valtionhallinnon kohdalla 
puhutaan parista sadasta, korkeakouluissa 
lienee lähes sama määrä ja kuntien kone-
salilukema on luultavasti vieläkin suurem-
pi. Salien laajennettavuudesta, energiate-
hokkuudesta tai ympäristöystävällisyydes-
tä ei ole käytössä kattavaa ja luotettavaa 
yhteenvetoa.

Valtio etsii vuositasolla merkittäviä 
säästöjä muun muassa keskittämällä tie-
totekniikkapalveluita. Voidaan tietysti 
väittää, että tietovarantojen tai kapasitee-
tin hajauttaminen lisää palvelujen luotet-
tavuutta, mutta näin suuren mittakaavan 
hajautuksessa päällekkäisyyksien ja siitä 
seuraavan tehottomuuden vaara on suu-
ri. Keskittämällä toimintaa voidaan näitä 
säästöjä saavuttaa – järkevästi toteutettu-
na vielä samalla kertaa laatua parantaen. 

Yhteistyöllä eri toimijoiden kesken voi-
daan vapaana olevan tietokonekapasitee-
tin käyttöä tehostaa eli pienentää inves-
tointitarvetta uusiin laitteistoihin, säästää 
ohjelmistokustannuksissa sekä ennen 
kaikkea vähentää päällekkäistä työtä. 

Moderneilla konesaliratkaisuilla voi-
daan säästää sähkönkulutuksessa ja näin 
vähentää käyttökustannuksia. Sähkön 
säästö vanhentuneesta konesalista uuteen 
siirryttäessä voi olla jopa 40 prosentin 
luokkaa. Kun tähän lisätään vielä järjes-
telmien virtuaalisoinnista koituvat sääs-
töt, puhutaan jo merkittävistä summista.  
Aluksi joudutaan kuitenkin investoimaan 
sekä laitetilojen modernisointiin tai raken-
tamiseen ja keskittämiseen kuluvaan hen-
kilötyöhön. Laitteiden käytön tehostami-
sesta koituvat säästöt syntyvät tyypillisesti 
laitekantaa uusittaessa eli vähitellen 1–4 
vuoden kuluessa. Lopputulos tulee kuiten-
kin olemaan kannattava.

Valtiovalta on onneksi herännyt tähän 
todellisuuteen ja tavoitteita on asetettu 
niin ICT-toimintojen kuin konesalienkin 
keskittämiseksi. Samanlainen keskustelu 
on menossa myös yliopistojen ja ammat-
tikorkeakoulujen tietohallinnossa. Osa 
kunnista on jo myös ryhtynyt miettimään 
yhteistyötä – yhtenä hyvänä esimerkkinä 
pääkaupunkiseudun kymmenen ympärys-
kunnan tietohallintoyhteistyö. Ongelma 
ja sen ratkaisemisesta koituvat mahdolli-

suudet on siis havaittu ja tehostamistyö on 
käynnistetty. Vielä pitää kuitenkin muis-
taa se, että norsua ei kannata yrittää syödä 
kerralla – koko paketti on niin monimut-
kainen, että tulosten saaminen järkevässä 
ajassa vaatii tehtävän pilkkomista hallitta-
viin osiin. Mutta näiden eri osien suhteen 
ei kannata aikailla, vaan työt käyntiin heti 
kun tavoite on selvillä.

CSC omalta osaltaan tarjoutuu 
mukaan talkoisiin suomalaisen tietohal-
linnon tehostamiseen. Meillä on hyvät 
mahdollisuudet tukea valtion TORI-hank-
keen kehitystä, osallistua korkeakoulujen 
yhteisten tietohallintopalvelujen tuotta-
miseen sekä miksei myös tutkimuslait-
osuudistuksesta mahdollisesti syntyvien 
laskenta- ja datapalvelujen toteuttamiseen. 
CSC:n Kajaanin datakeskus on hyvä esi-
merkki toimivasta ja kustannustehokkaas-
ta tietotekniikkaympäristöstä. Ulkoilman 
käyttö jäähdytyksessä sekä moderni tek-
niikka mahdollistavat yhden maailman 
tehokkaimmista ja luotettavimmista kone-
salikonsepteista, jota voidaan laajentaa 
helposti ja tarpeen mukaan. Paikalliset 
vesivoimalat takaavat uusiutuvan sähkön 
ja kohtuullisen siirtomaksun. CSC:n asi-
antunteva henkilöstö pystyy tarjoamaan 
tietohallintopalveluja tai osallistumaan 
niiden tuottamiseen yhteistyössä muiden 
kanssa, ja jos tarve kasvaa yli resurssien, 
niin Kajaani, Oulu ja muut lähialueet tar-
joavat koulutettua ja osaavaa työvoimaa. 
Tietohallintopalvelujen tehostaminen on 
kaikkien etu ja tällä alueella laajamittai-
sella yhteistyöllä voidaan saada ihmei-
tä aikaan. Jopa valtion asettama mittava 
tavoite vajaan sadan miljoonan euron vuo-
tuisista säästöistä on saavutettavissa.

Kimmo Koski
toimitusjohtaja, CSC

Yhteistyöllä tehokkuutta tietohallintoon
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”Tietohallintopalvelujen tehostaminen on 
kaikkien etu ja tällä alueella laajamittaisella 
yhteistyöllä voidaan saada ihmeitä aikaan.”

info
Lisätietoja: 

Valtionhallinnon toimiala- 
riippumattomien tieto- ja  
viestintäteknisten tehtävien 
kokoamishanke ToRi  
http://www.vm.fi/vm/fi/05_ 
hankkeet/0110_toimialariippu-
mattomat/index.jsp
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lasimaisEt materiaalit ovat sähköi-
siltä ominaisuuksiltaan eristeitä ja niiden 
atomitason rakenne on epäsäännöllinen. 
Epäjärjestäytyneinä materiaaleina lasit 
ovat vastakohta kiteisille materiaaleille, 
joissa säännöllisin välein toistuu samanlai-
nen atomitason rakenneyksikkö.

Lasit valmistetaan tavallisesti raaka-
materiaalien kuumasulasta, joka jäähdy-
tetään nopeasti. Lasia ei kuitenkaan aina 
muodostu, sillä lasinmuodostuminen vaa-
tii materiaalikomponenteilta oikeanlaisia 
pitoisuussuhteita. Ellei tämä pitoisuuksien 
”lasinmuodostumisikkunaehto” täyty, on 
tuloksena kiteinen lopputulos. Erityisen 
herkästi kiteytyminen alkaa sulamassan 
kontaktipinnasta sulatusastian kanssa.

Japanilaiset tutkijat onnistuivat ensim-
mäisinä valmistamaan lasimaista materi-
aalia, jonka sähkönjohtavuutta he pystyi-
vät säätelemään. Sittemmin saavutus on 
toistettu sekä Yhdysvalloissa että Japanissa 
laitteistolla, jossa materiaalisula valmiste-
taan ilman kontaktia mihinkään kiinteään 
pintaan.

Kuinka sähköäjohtavaa  
lasia tehdään

Mallinnustyön kokeellisten kumppani-
en mittauksissa käyttämä materiaali oli 
sementin yksi ainesosa mayeniitti eli kal-
sium- ja alumiinioksidien seos (12CaO–
7Al2O3). Pientä määrää mayeniittia leiju-
tettiin kaasun avulla suuttimen yläpuo-
lella, ja samalla materiaaliin kohdistettiin 
sulattava lasersäde. Muodostuneen sula-
pisaran lämpötilaa voitiin seurata säteily-
lämpömittarin avulla. Nopean jäähdytyk-
sen jälkeen tuloksena oli sähköäjohtavaa 
lasia.

Valmistusolosuhteita muuntelemalla 
japanilaiset pystyivät tuottamaan sähkön-
johtokyvyltään erilaisia laseja. Tutkijoiden 
mukaan sähkönjohtavuus johtuu valmis-
tusvaiheessa tapahtuvasta ja säädellystä 
hapen vähäisestä poistumisesta materi-
aalista, joka on alun perin eriste. Hapen 
poistuessa vapautuvat elektronit louk-
kuuntuvat atomirakenteeseen muodostu-
neisiin häkkeihin. Tarkempi johtavuus-

mekanismi jäi kuitenkin spekulaatioiden 
varaan, kunnes Tampereen teknillisessä 
yliopistossa asiaa ryhdyttiin selvittämään 
mallintamalla.

Ainutlaatuinen lähestymistapa

Akatemiatutkija Jaakko Akolalla on koke-
musta kansainvälisestä yhteistyöstä kokeel-
lista tutkimusta tekevien kanssa. ”Työ täällä 
on paljolti kokeellisesti motivoitua. Yhteis-
työ hyvin verkostoituneen japanilaisen 
kumppanin kanssa on tuottanut yhteyksiä 
kokeellisiin ryhmiin eri puolilla maailmaa. 
Tätä kautta saamme ongelmia ratkottaviksi, 
ja myös tämä kyseessä oleva työ on tulosta 
näistä yhteyksistä.”

Epäjärjestyneen aineen mallintaminen 
vaatii hyviä tietokoneresursseja ja tehok-
kaita laskentamenetelmiä. ”Laskennassa 
käytettävien atomimallien on oltava riittä-
vän suuria, jotka sisältävät satoja tai mie-
luummin tuhansia atomeja. Tähän on kaksi 
pääsyytä. Ensinnäkin jaksottomissa sys-
teemeissä atomien paikallinen ympäristö 

Elektronit lasihäkeissä
Japanilaiset tutkijat julkistivat pari vuotta sitten menetelmän, jonka avulla tietyn 

lasimaisen eristemateriaalin sähkönjohtavuutta voitiin hallitusti säätää puolijohteeksi 

ja jopa metallijohteeksi saakka. Tampereen teknillisessä yliopistossa on hiljattain 

laskennallisin keinoin selvitetty miten sähkönjohtavuus atomitasolla syntyy.

Jari koponen

CaO-Al2O3 yhdisteet: Optimoidut 1078 atomin atomirakenteet 50 mol% ja 64 mol% CaO laseille. Kaviteettien yhteenlas-
kettu tyhjä tilavuus on joko 4.4% ja 2.7% (magenta) tai 13.0% ja 10.0% (syaani) riippuen kaviteetin määritelmästä (testipar-
tikkelin säteet 2.5 ja 2.3 Å). 64 mol% CaO yhdiste on eutektinen ja muodostaa helposti lasia, kun taas 50 mol% yhdisteelle 
lasinmuodostuminen on huomattavasti vaikeampaa. Värikoodi: alumiini, harmaa; kalsium, vihreä; ja happi, punainen.
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”Teoreetikkona minulle on 
aina ollut hyvin tärkeää tehdä 
yhteistyötä kokeilijoiden 
kanssa”, sanoo akatemiatut-
kija Jaakko Akola Tampereen 
teknilliseltä yliopistolta.

“Menossa on useita  
lasimateriaaleihin  
liittyviä tutkimuksia,  
joissa projekteihin  
liittyvä laskenta 
tehdään Tampereella.”
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vaihtelee aika paljon, ja toiseksi laskut teh-
dään aina käyttäen jaksollisia reunaehtoja. 
Toisin sanoen systeemistä valitaan jokin 
äärellinen laskentatilavuus, jossa on tiet-
ty määrä atomeja. Tämä tilavuus oletetaan 
monistetuksi eri suuntiin äärettömän mon-
ta kertaa. Jos valittu tilavuus on pieni, niin 
systeemiin tulee jaksollisuutta, ja tämä jak-
sollisuusefekti minimoidaan riittävän suu-
rella tilavuudella”, Akola selvittää.

Kokeilijat ovat jo pitkään käyttäneet 
Reverse Monte Carlo (RMC) -menetel-
mää pyrkiessään rakentamaan kokeellisiin 
tuloksiin nojautuvia atomimalleja. Epäjär-
jestyneillä materiaaleilla menetelmään liit-
tyy kuitenkin liian paljon epävarmuuksia 
ja epätarkkuuksia. Tampereella kehitetyssä 
ainutlaatuisessa lähestymistavassa RMC:n 
ja elektronirakenteen tiheysfunktionaali-
teorian (DFT) käyttö yhdistetään.

Diffraktiotulokset apuna

Materiaalin rakenteesta tehtiin kokeellisia 
mittauksia kahdessa paikassa: Argonnen 
kansallisessa laboratoriossa (ANL) Yhdys-
valloissa ja Synkrotronisäteilyn tutkimus-
instituutissa (Spring-8) Japanissa. Jälkim-
mäisen maailman tehokkaimpiin kuulu-
van synkrotronisäteilylaitteiston avulla 
voidaan tuottaa korkeaenergistä röntgen-
säteilyä, jonka avulla materiaalin olen-
naiset rakennetekijäosat saadaan mitat-
tua. Lisäinformaatiota saadaan Argonnen 
neutronidiffratiolaitteistolla, joka tuottaa 
näytteestä rakennetekijäspektrin.

”Mille tahansa atomimallille voidaan 
laskea teoreettinen rakennetekijäspektri. 
Lähtien kokeellisista tuloksista saadaan 
RMC:n avulla atomimalleja, jotka toteut-
tavat kokeelliset tulokset. RMC ei kuiten-
kaan kerro mitään systeemin energetiikas-
ta. Tähän päästään liittämällä laskentaan 
mukaan DFT. Tällöin voimme tutkia ja 
oppia erilaisista rakenteista ja niiden ener-
geettisistä tiloista sekä seuloa esiin par-
haalta vaikuttavia tuloksia”, kuvaa Akola 
mallinnuksen periaatetta.

Japanilaiset julkistivat ilmiön ja Akola 
kumppaneineen selitti sen. Mallinnetuis-
ta systeemeistä käytetään seuraavassa esi-
merkkinä 64% kalsiumoksidia sisältävää 
mayeniittiä. Tällä pitoisuudella alkuainei-
den sekoittuminen materiaalissa on tehok-
kainta, ja se johtaa suurimpaan mahdolli-
seen rakenteelliseen monimutkaisuuteen. 
Tämä on puolestaan optimaalista lasin-
muodostuksen kannalta.

Eristeenä toimivassa lasissa vapaat 
elektronit delokalisoituvat muutaman ato-
min ylitse ja johtavuusvyöllä ei ole elekt-
roneja. Tilanne muuttuu kun mayeniitistä 
poistetaan valmistuksen yhteydessä hap-
pea. ”Tällöin elektronien käyttäytyminen 
muuttuu, sillä kalsium- ja alumiiniatomit 
luovuttavat elektroneja, jotka normaalis-
ti liittyisivät happeen. Koska materiaalis-
sa on happivajetta, syntyy ”isännättömiä” 
elektroneja, jotka etsiytyvät rakenteessa 
oleviin aukkoihin. Näitä ovat rakenteeseen 
syntyneet atomitason erikokoiset ja -muo-
toiset häkit, joihin yksittäiset elektronit 
hakeutuvat, jokainen omaan häkkiinsä.”

Tällaiset kiinteään aineeseen liuenneet 
elektronit stabiloivat energeettisesti systee-
min rakennetta. Tämän lisäksi tilanne sal-
lii sen, että elektroneja voi siirtyä valens-
sivyöltä pienentyneen energia-aukon yli 
johtavuusvyölle, jolloin materiaalista tulee 
sähköä johtavaa.

”Olemme tässä työssä pystyneet anta-
maan selityksen tämän tietyn materiaalin 
ominaisuuksille. Meille on myös tärkeää 
se, että jatkossa kenties pystymme löy-
tämään uusia vastaavanlaisia lasimaisia 
materiaaleja perustuen siihen mitä olem-
me tässä työssä oppineet”, toteaa Akola.

Työ jatkuu

Menossa on useita lasimateriaaleihin liit-
tyviä tutkimuksia, joissa projekteihin 
liittyvä laskenta tehdään Tampereella. 
”Olemme mukana muun muassa sulaa 
zirkoniumoksidia käsittelevässä projektis-
sa, yhdisteen jota kokeellisesti on vaikea 
tutkia muuten kuin leijutusmenetelmällä 
yhdisteen korkean sulamispisteen vuok-
si (2715°C). Toisessa projektissa tutkitaan 
erittäin korkean paineen alaista piidioksi-
dia, jossa kokeilijat käyttävät timanttiala-
sinlaitteistoa. Myös polttokennosovelluk-
siin sopivan lasimateriaalien tutkiminen 
on työn alla”, Akola luettelee.

Tutkittavat aineet ovat uudenlaisia lasi-
materiaaleja, joille voi löytyä erilaisia käy-
tännön sovelluksia. Polttokennojen lisäksi 
Akola luettelee nestekidenäyttöjen ohutkal-
vovastukset sekä suojaavat ja korroosion-
kestävät pinnoitteet. Lisäksi geologit voivat 
hyötyä korkeaan paineeseen liittyvistä tut-
kimuksista, joissa voidaan selvittää millai-
sissa olomuodoissa eri mineraalit esiintyvät 
syvällä Maan kuoressa ja Kuun vaipassa.

Laskennassa on käytetty sekä CSC:n 
että Jülichin tutkimuskeskuksen super-

tietokoneita. Tampereella kehitetty tutki-
musmenetelmä, kokeet, RMC ja DFT, ei 
edellytä käytettäviltä koneilta äärimmäistä 
tehokkuutta. ”Arvioisin, että CSC:n nykyi-
sillä koneilla voisimme simuloida 5000 
atomin systeemejä. Tähän ei kuitenkaan 
ole tarvetta, sillä saamme laskentamene-
telmällämme hyviä tuloksia jo 500–1000 
atomin systeemeistä. Lisäksi joudumme 
usein simuloimaan useaa eri systeemiä 
erilaisissa olosuhteissa. Mikään konekapa-
siteetti ei riittäisi näihin simulointeihin jos 
systeemin koko olisi suuri.”

Kansainvälinen verkostuminen on 
Akolan mukaan tämäntyyppisissä tutki-
muksissa välttämätöntä. ”Teoreetikkona 
minulle on aina ollut hyvin tärkeää tehdä 
yhteistyötä kokeilijoiden kanssa. Tämä 
edellyttää hyviä kansainvälisiä kontakteja 
ja jatkuvaa tutkijoiden välistä vuorovai-
kutusta.”

6

“Tutkittavat aineet ovat uudenlaisia  
lasimateriaaleja, joille voi löytyä erilaisia 
käytännön sovelluksia.”

Simulaatiokoppi ja elektronien spin-
tiheys 1077 atomin 64 mol% CaO 
systeemille. Systeemistä on poistettu 
yksi happiatomi, jonka seurauksena 
materiaalissa on kaksi isännätöntä 
elektronia, jotka loukkuuntuvat. Näillä 
elektroneilla on sama spin ja ne hakeu-
tuvat omiin aukkoihinsa, jotka ovat  
12 Å päässä toisistaan.

Häkkirakenne yksittäisen loukkuuntu-
neen elektronin ympärillä, jonka spin-
tiheys on esitetty tasa-arvopinnalla. 
Tämä on zoomattu ylemmässä kuvassa 
keskellä olevaan aukkoon.
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mikÄ paljastusten kesä! Edward Snowden 
teki viikossa enemmän kuin 50 sananva-
pausjärjestöä yhteensä. Tapansa mukaan 
media keskittyi epäoleelliseen: missä Snow-
den luuraa ja mihin hän menee. Valvonnan 
maailma jäi yleisölle edelleen epäselväksi. 
Kai ne meitäkin valvoo… mutta en mä sii-
tä piittaa. 

Jokainen Wirediä lukeva (ja digitaa-
lisena nuorukaisena itseään pitävä) tiesi 
tämän jo parin vuoden takaa. Salt Laken 
massiivinen Tietokeskus valmistui viime 
vuoden lopulla ja siitä oli Wiredissä iso 
juttu. Jokainen toimittaja olisi voinut pää-
tellä, ettei siellä aamutossuja valmisteta. 

Media nimesi Snowdenin täysin vää-
rin. Hän ei ole whistleblower eikä tieto-
vuotaja, vaan eettinen hakkeri. Hän jakoi 
tietoa kuten toimittajat ja kirjastonhoita-
jat, sillä tavalla jonka tiesi. Minun silmis-
säni hän on sankari, joka näytti, miten 
valtiot valvovat, valehtelevat ja laajentavat 
sumeilematta valtaansa. 

IFLA World Library and Information 
Congress 2013 järjestettiin Singaporessa, 
jossa rangaistaan, jos esiintyy kotipihal-
laan alasti. Tuhannen dollarin sakot saa 
pulujen ruokkimisesta ja vandalismista. 
Usein pikkurikkeistä seuraa ruumiillista 
kuritusta. Lesbojen ja homojen toiminnan 
kertomisesta verkossa saa jo ankaramman 
tuomion. 

Isännät olivat miellyttäviä, mutta 
kaikki keskustelu oli tehty täysin mah-
dottomaksi. Paikallisen Speaker’s corne-
rin käyttö edellytti käytännössä hallituk-
sen lupaa! 

 Kysyin taksikuskilta, keskeiseltä tie-
tolähteeltä, miten hän kokee sensuu-
rin. ”Puolet siitä on OK, toinen puoli ei. 
Onhan se yhdenlaista kommunismia”, 
mies totesi. 

Aasian sensuuria pitää ymmärtää 
laajemmin. Massojen kontrolli ja hyvien 
tapojen kunnioitus ja rikkeiden paheksu-
minen on erilaista kuin länsimaissa. Ran-
gaistusten voimaan Aasiassa uskotaan eri-
tyisellä hartaudella. Jotenkin oudosti van-
dalismi ja häiriökäyttäytyminen on koettu 
länsimaiseksi perusoikeudeksi.

Aasiassa internetissä asioivien määrä 
on räjähtänyt suuremmaksi kuin länsi-
maissa ja se edellyttää hallituksilta ripeitä 
toimia. Aasian ’hyviin’ maihin kuuluvat 
Australia, Hong Kong, Palua, Uusi Gui-

nea, Etelä-Korea ja Taiwan. Pahiksia ovat 
Bangladesh, Burma, Kiina, Vietnam, Poh-
jois-Korea ja Jemen.

Onko mitään muutosta odotettavis-
sa? Tapasin paikallisia aktivisteja, joi-
den raportteja julkaistaan usein IFEXis-
sä, sananvapausjärjestöjen portaalissa. 
Alex Au, bloggari ja homojen ja lesbojen 
oikeuksia ajava aktivisti, puhui itsensä 
jokaisen sydämeen, kun mainitsi, että 
sensuurin taustalla on aina pelko. Pelko, 
että alamme ajatella ja toimia niin kuin 
demokratiassa pitää. Alex kertoi, että 
muutoksen on tultava ja uskoisin, että 
Snowden toimii täälläkin herätteenä ja 
pelotteena. 

Tapaus Snowdenilla on myös muita 
sivuvaikutuksia. Suomalainen media on 
kylpenyt itsekylläisyydessä ja sivuuttanut 
sananvapauskysymykset melkein täysin. 
Timo Soinin edesottamuksia olemme saa-
neet nauttia ad nauseam. En tunne toista 
yhtä nurkkakuntaista ja asioihinsa käper-
tynyttä kansakuntaa kuin Suomi. 

Ja lopuksi avoin kysymys. Kuuntelin 
kesällä Jimmy Walesia, Wikipedian isää. 
Hän kertoi sulkeneensa Wikipedian päi-
väksi protestina Kongressin lobbauksel-
le, etenkin kuultuaan, ettei lakialoitteesta 
kukaan piittaisi. Mitä tarvitaan, että kirjas-
tot sulkisivat päiväksi palvelunsa puolusta-
essaan käyttäjiensä oikeuksia? 

Kirjastojen tehtävänä on huolehtia 
asiakkaittensa oikeuksista ja  siinä sivussa 
myös kirjoista. 

http://www.ifex.org

Kai Ekholm

Artikkelissa on käytetty inspiraationa Jevgeni  
Morozovin tuoretta teosta To Save Everything,  
Click Here (2013). Se käsittelee Internetiksi nimetyn 
elinympäristön ongelmia. Morozovin edellinen 
teos The Net Delusion: The Dark Side of Internet 
Freedom (2011) näytti, miten verkko valvoo ja miten 
myös diktaattorit käyttävät sitä hyväkseen. 

Maailma jälkeen Snowdenin

kolumni

”Kirjastojen tehtävänä on  
huolehtia asiakkaittensa  

oikeuksista ja  siinä sivussa  
myös kirjoista.”

kai Ekholm
ylikirjastonhoitaja,
Kansalliskirjasto
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”Juuli kokoaa ensimmäistä kertaa yliopis-
tojen koti- ja ulkomaisten julkaisujen viite-
tiedot kattavasti yhteen käyttöliittymään.”
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Aiemmassa, vuosina 2009–2011 toiminees-
sa JURE-projektissa selvitettiin mahdolli-
suuksia yhteisen kansallisen julkaisurekis-
terin tai tutkimuksenhallintajärjestelmän 
rakentamiseksi. Yhteisen järjestelmän sijas-
ta päädyttiin lopulta kuitenkin hajautettuun 
malliin. Yliopistot ovat jatkaneet omien 
paikallisten järjestelmiensä kehittämistä, ja 
osa yliopistoista on myös parhaillaan otta-
massa käyttöön tai hankkimassa uutta tut-
kimuksenhallintajärjestelmää. 

Tiedonkeruun tulokset näkyville

Yliopistojen julkaisutoimintaa koskevia 
lukumäärätietoja on koottu opetus- ja 
kulttuuriministeriön (OKM) käyttöön 
aiemminkin, mutta paikallisiin järjestel-
miin tallennettuja julkaisujen viitetietoja 
on kerätty vasta kahtena vuonna, vuoden 
2011 julkaisuista lähtien. Vuoden 2013 
alusta voimaan tullut yliopistojen uusi 
rahoitusmalli on lisännyt oleellisesti jul-
kaisutietojen keruun ja tietojen oikeelli-
suuden merkitystä. Julkaisutietojen perus-
teella jaetaan nyt 13% yliopistojen rahoi-
tuksesta eli tietojen yhdenmukaisuus ja 
luotettavuus on entistä tärkeämpää. 

Keskeisenä tavoitteena Juulin rakenta-
misen taustalla onkin ollut tiedonkeruun 

läpinäkyvyyden parantaminen. Tietojen 
kokoaminen kaikkien näkyville yhteiseen 
käyttöliittymään auttaa myös tiedonke-
ruun ongelmakohtien tunnistamisessa ja 
yhteisten käytäntöjen vakiinnuttamisessa.

Samalla Juuli kokoaa ensimmäistä 
kertaa yliopistojen koti- ja ulkomaisten 
julkaisujen viitetiedot kattavasti yhteen 
käyttöliittymään. Web of Sciencen ja Sco-
puksen kaltaiset suuret kansainväliset 
julkaisutietokannat sisältävät viitetiedot 
useimmista kansainvälisissä tiedelehdissä 
ilmestyneistä julkaisuista. Sellaisilla aloilla, 
joilla julkaiseminen esim. kansallisissa jul-
kaisukanavissa tai konferenssijulkaisuis-
sa on tavanomaista, niiden kattavuus on 
kuitenkin oleellisesti heikompi. Lisäksi ne 
ovat Juulista poiketen maksullisia, eli nii-
den sisältämään dataan ei ole pääsyä asia-
kasorganisaatioiden ulkopuolella.

Aivan täydellisen kattava ei Juulikaan 
tietysti ole. Tieteellinen julkaiseminen 
tapahtuu pääasiassa yliopistojen ulkopuo-
lella, eivätkä tutkijoiden kaikki julkaisut 
aina päädy kotiyliopiston tietoon. Erityi-
sen ongelmallisia ovat tapaukset joissa 
tutkija ennättää jo julkaisuprosessin aika-
na siirtyä muualle, eikä enää ole paikalla 
raportoimassa julkaisuaan siinä vaiheessa 
kun se lopulta ilmestyy. Lisäksi on hyvä 

huomata, että Juuli sisältää ainakin tässä 
vaiheessa vain OKM:n tiedonkeruun jul-
kaisutyypit A–E, eli siitä puuttuvat mm. 
opinnäytteet.

Yhtenäisiä aineistoja

Juuli on julkaisutietojen esittämiseen tar-
koitettu käyttöliittymä, ei varsinainen jul-
kaisurekisteri tai tutkimuksenhallintajär-
jestelmä. Se perustuu avoimen lähdekoo-
din VuFind-ohjelmistoon, joka hyödyntää 
Apachen Solr-hakuteknologiaa. Samaa 
ohjelmistoa käytetään myös Kansallisen 
digitaalisen kirjaston testikäytössä oleva 
asiakasliittymässä Finnassa (www.finna.fi). 
Juulin käyttöliittymä on kuitenkin ulko-
asultaan ja toiminnoiltaan huomattavasti 
Finnaa pelkistetympi ja yksinkertaisempi.

Toisaalta Juulin sisältämä aineisto 
on oleellisesti Finnan aineistoja yhtenäi-
sempi. Kaikki siihen tuodut tiedot ovat jo 
valmiiksi samassa OKM:n tiedonkeruun 
ohjeissa määritellyssä formaatissa. Niin-
pä käyttöliittymän tarjoamia toiminnal-
lisuuksia on ollut mahdollista räätälöidä 
huomattavasti pitemmälle sen sisältämän 
aineiston erityispiirteiden mukaan. Juu-
lissa hakutuloksia on mahdollista rajata 
nopeasti mm. yliopiston, tieteenalan, jul-
kaisun kielen, julkaisufoorumiluokituksen 
tai julkaisutyypin mukaan.

Kukin julkaisu on Juulissa vain kerran, 
eli yliopistojen keskinäisten yhteisjulkai-
sujen eri yliopistoista kerätyt viitetiedot on 
käyttöliittymässä yhdistetty yhdeksi tie-
tueeksi. Julkaisujen tekijöitä ei sen sijaan 
ole tunnistettu, eli samannimisiä tekijöitä 
ei ole käyttöliittymässä erotettu toisistaan, 
ja sama tekijän nimi saattaa joskus esiin-
tyä eri muodoissa. Tekijöiden luotetta-
va tunnistaminen edellyttäisi kansallisen 

Yliopistojen  
julkaisutiedot juuliin

Julkaisutietojen raportointi yliopiston omaan julkaisurekisteriin on 

kuulunut yliopistolaisten vuosittaisiin rutiineihin jo pitkään. Nyt julkai-

surekistereihin kerättyjä tietoja pääsee tarkastelemaan myös yhteisestä, 

kaikki suomalaiset yliopistot kattavasta käyttöliittymästä. Kansalliskir-

jaston CSC:n koordinoiman RAKETTI-hankkeen puitteissa rakentama 

Juuli-julkaisutietoportaali on ollut kesäkuun alusta lähtien vapaasti 

käytettävissä osoitteessa www.juuli.fi.

Jyrki ilva | Kansalliskirjasto
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tutkijarekisterin rakentamista tai tutkija-
kohtaisten tunnisteiden (esim. ORCID tai 
ISNI) käyttöönottoa kansallisesti. Tähän 
liittyvä alustava selvitystyö on parhaillaan 
käynnissä.

Yliopistojen tuottamien julkaisujen 
lukumäärät ovat Juulin lisäksi saatavil-
la CSC:n ylläpitämän Vipunen-rapor-
tointiportaalin (www.vipunen.fi) kautta. 
Vipunen sisältää paljon muutakin korkea-
koulujen toimintaan liittyvää tilastodataa, 
ja siellä on mahdollista tehdä aineistoja 
koskevia analyysejä. Juuli tarjoaa kuiten-
kin mahdollisuuden päästä numerotie-
tojen taakse julkaisutason viitetietoihin 
ja monissa tapauksissa myös suoraan itse 
julkaisuihin.

Portaalille on kysyntää

Juulin kohdeyleisö ja sen oletetut käyt-
tötarpeet ovat herättäneet alusta lähtien 
keskustelua. Niinpä Tampereen ja Turun 
yliopistoissa järjestettiin helmi-maalis-
kuussa 2013 rajattu koekäyttö ja verkkolo-
makkeena toteutettu kysely, jolla pyrittiin 
selvittämään yliopistojen henkilökunnan 
näkemyksiä portaalista. Kyselyn osallistu-
jat oli valittu eri henkilöstöryhmistä ja sii-
hen saatiin lopulta yhteensä 40 vastausta. 

Vastausten yleisilme oli pääosin 
hyvinkin positiivinen. Julkaisutietojen 
avointa saatavuutta pidettiin vastauksis-
sa erittäin tärkeänä päämääränä, ja myös 
Juulin kaltaisen kansallisen palvelun ole-
massaololle löytyi vankka kannatus. Tämä 

näkyi myös monissa vastaajilta saaduissa 
kommenteissa, joissa korostettiin tutki-
mustoiminnan läpinäkyvyyden ja yliopis-
tojen välisten vertailujen merkitystä:

”Portaalitekee näkyväksi yliopisto-
jen ja niiden yksiköiden antia eri tutki-
muskentille, koska voi hakea tarkkojakin 
hakuja, esim. ketkä ja mistä organisaati-
oista julkaisevat tietyn alan arvostetuilla 
julkaisukanavilla. Tuo hyvin näkyvyyt-
tä myös ”rivitutkijoille”, jotka julkaise-
vat paljon ja toisin päin; järjestelmä on 
armoton,tutkija näkyy vain jos julkaisee.”

Avoimissa vastauksissa esitettiin kii-
tosten lisäksi jonkin verran kritiikkiäkin 
tutkimustoiminnan lisääntyväksi koettua 
mittaamista ja arviointia kohtaan. Vaikka 
Juuli on tarkoitettu ensisijaisesti julkaisu-
toiminnan tarkasteluun organisaatioiden 
ja tieteenalojen tasolla, monet vastaajat 
kiinnittivät huomiota siihen, että käyttö-
liittymästä saa helposti esiin myös yksit-
täisten tekijöiden julkaisutietoja julkaisu-
tyyppeineen ja julkaisufoorumiluokituk-
sineen. Toisaalta julkaisutietojen esittämi-
sen yhtenäisessä formaatissa ja laatuluo-
kitusten mukaisesti nähtiin kannustavan 
tutkijoita miettimään julkaisemistaan ja 
julkaisukanaviaan aiempaa tarkemmin.

Kyselyn aikana testikäytössä oli por-
taalin prototyyppi, jonka viimeistely oli 
vielä kesken. Tähän suhteutettuna koe-
käyttäjiltä saatu palaute itse portaalista 
oli yllättävänkin myönteistä. Sanallisessa 
palautteessa tuli esiin, että monilta käyt-
täjiltä kesti hetken päästä perille käyttö-

liittymän toimintaperiaatteista, mutta sen 
jälkeen niihin oltiin pääsääntöisesti tyy-
tyväisiä:

”Ehdin vierailla portaalissa muutaman 
kerran ennen kuin huomasin, että siitä 
saa ulos tietoa enemmän, mitä ensialkuun 
näytti. Hakuvalikko antaa ymmärtää, että 
hakujen valikoima on suppea, mutta yksit-
täisten julkaisujen tietoihin sisälle mene-
minen paljastaa, että voikin tehdä mitä 
erilaisimpia hakuja”, eräs vastaaja kom-
mentoi.

Tulevaisuuden toiveita

Juuli sisältää tällä hetkellä vain yliopis-
tojen vuoden 2011 julkaisutiedot, noin  
32 000 tietuetta. Tätä vanhemmista julkai-
suista ei ole saatavissa kattavaa, yhtenäistä 
dataa, eli 2011 säilyy todennäköisesti por-
taalin sisältämän aineiston aloitusvuotena 
myös tulevaisuudessa.

Uusien aineistojen päivitys käyttö-
liittymään tapahtuu toistaiseksi eräajona 
vuosittain, ja kevään 2013 aikana yliopis-
toilta kerätyt vuoden 2012 julkaisutiedot 
lisätään mukaan OKM:n, CSC:n, Tieteel-
listen Seurain Valtuuskunnan ja yliopis-
tojen kesken tehtyjen tarkistuskierrosten 
jälkeen näillä näkymin alkusyksystä. Yli-
opistoille tehdyn kyselyn vastauksissa esi-
tettiin toiveita tietojen reaaliaikaisesta päi-
vittymisestä, mutta tämä edellyttää sekä 
yliopistojen julkaisurekisterien teknisten 
ratkaisujen että tiedonkeruun prosessi-
en merkittävää kehittämistä, eli toiveiden 
toteutuminen vaatii vielä aikaa.

Juuliin on toivottu yliopistojen lisäk-
si mukaan myös ammattikorkeakoulujen, 
valtion sektoritutkimuslaitosten ja sai-
raanhoitopiirien julkaisutietoja, jotta se 
antaisi täydellisemmän kokonaiskuvan 
suomalaisesta tieteellisestä julkaisutoimin-
nasta. OKM:n keräämät ammattikorkea-
koulujen julkaisutiedot onkin todennäköi-
sesti mahdollista saada mukaan jo vuoden 
2012 tiedoista lähtien. Tutkimuslaitokset 
sen sijaan ovat jossain määrin haasta-
vampi tapaus, sillä ne toimivat usean eri 
ministeriön alaisuudessa, ja niiden osalta 
pitäisi ensin löytää yhteisymmärrys tie-
donkeruun periaatteista ja vastuutahoista.

Juuli tarjoaa nykyisellään vapaasti 
käytettävän käyttöliittymän yliopistojen 
julkaisutiedoille. Projektin yhteydessä on 
kuitenkin käyty alustavaa keskustelua sii-
tä, olisiko julkaisutiedot mahdollista saa-
da saman tien myös laajempaan käyttöön 
avoimena datana. Tämä edellyttää vielä 
periaatekeskustelua siitä, millä ehdoilla ja 
missä muodossa korkeakoulujen julkai-
sudataa olisi mielekästä antaa avoimeen 
käyttöön.

”Juuli tarjoaa nykyisellään vapaasti 
käytettävän käyttöliittymän  
yliopistojen julkaisutiedoille.”
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PoHJatyötÄ oli tehty jo ennen hank-
keen käynnistämistä muun muassa kor-
keakoulujen toiminnasta kerättävän tie-
don käsitemallinnuksen ja tietovarastoin-
nin parissa. Nämä aihepiirit siirtyivät var-
sin nopeasti hanketoiminnan ytimeen ja 
ensimmäisinä konkreettisina RAKETTI- 
hankkeen tuloksina syntyivät tietovaras-
toinfrastruktuuri ja korkeakoulujen tie-
tomalli, joita kehitettiin CSC:n ja korkea-
koulujen tietovarastointihankkeissa saatu-
jen kokemusten perusteella. 

Tietovarastoinfrastruktuurin raken-
tamisen alkuperäinen tavoite oli raken-
taa kaikille korkeakouluille yksi yhteinen 
tietovarastopalvelu. CSC:hen hankittiin 
tietovarastointipalveluun tarvittava palve-
lin- ja ohjelmistoympäristö ja niihin kor-
keakouluille mahdollisuus käyttää samoja 
välineitä. Vaikka alkuperäinen, kaikil-
le yhteinen tietovarasto, ei sellaisenaan 
toteutunutkaan, tietotaitoa ja osaamista 
kertyi. Niitä hyödynnetään nyt opetus-
hallinnon Vipunen-tilastopalvelun sekä 
korkeakoulujen valtakunnallisen tietova-
rannon rakentamisessa.

Tietomalli kattaa opintohallinnon, 
taloushallinnon, tilahallinnon, sekä tutki-
mustoiminnan käsitteitä, käsitteiden omi-
naisuuksia, käsitteiden välisiä yhteyksiä ja 
muita määrityksiä sillä tarkkuudella, että 
mallista voidaan johtaa tietokantarakenne. 
Tietomalli julkaistiin nykyisen kaltaisena 
ensimmäisen kerran helmikuussa 2009 ja 
siitä on julkaistu CSC:n sivuilla (tietomalli.
csc.fi) tähän mennessä 17 versiota.

Sisältömäärittelyistä  
hyötyä Juuli-portaaliin

Myös opinto- että tutkimushallinnon osa-
hankkeissa ajateltiin aluksi, että on mah-
dollista sopia korkeakouluille yhteisen 

perusjärjestelmän tietoteknisestä ytimestä 
ja sen jälkeen ryhtyä joko hankkimaan tai 
rakentamaan järjestelmää yhdessä kaikki-
en korkeakoulujen kesken.  Työryhmissä, 
joissa korkeakouluja edustivat sekä sub-
stanssi- että tietohallinnon toimijat, läh-
dettiin määrittelemään perustoiminnalli-
suuksia. Pian tuli kuitenkin selväksi, että 
yksi yhteinen järjestelmä kaikille ei ole 
mahdollinen ratkaisu, sillä toimintapro-
sessit ja lopulliset käyttötavat sekä palve-
lun laajuus ovat kussakin korkeakoulussa 
erilaisia. Lisäksi yhteisten määrittelyjen, 
rakentamisen ja käyttöönoton aikaansaa-
minen todettiin sekä kustannuksiltaan 
että aikataulutukseltaan liian pitkäksi. 
Näin ollen kummankaan järjestelmän 
rakentamiseen ja käyttöönottoon saman-

laisena kaikissa korkeakouluissa ei ollut 
valmiuksia. 

Vaikka yksi yhteinen järjestelmä kai-
kille ei toteutunut, tehtyä työtä on kuiten-
kin voitu hyödyntää jatkossa pohjatyönä: 
esimerkiksi korkeakoulujen yhteinen tut-
kimustietojärjestelmä ei toteutunut, mutta 
laadittuja sisältömäärittelyjä ja luokituksia 
on hyödynnetty OKM:n vuosittain toteut-
tamassa korkeakoulujen kansallisessa jul-
kaisutiedonkeruussa ja tuloksena syntyi 
portaali kaikkien korkeakoulujen tuot-
tamien tutkimusjulkaisujen viitetietojen 
selailuun (Juuli). Opiskelun ja opetuksen 
tukipalveluiden ja hallinnon puolella pai-
nopiste siirtyi kokonaisarkkitehtuurin 
kehittämiseen. Työryhmissä tuotettuja 
määrityksiä käytettiin arkkitehtuurityön 

“Korkeakouluja kannustetaan yhteistyöhön 
tietojärjestelmäratkaisujen toteuttamisessa.”

rakEtti-hankkeen 
tuloksia CSC:n koordinoima korkeakoulujen ja OKM:n yhteinen tieto- 

hallinnon kehittämishanke RAKETTI (Rakenteellisen Kehittämisen  

Tukena TIetohallinto) on lähestymässä loppuaan ja päättyy kevät- 

talvella 2014. Hanke on ollut käynnissä kuusi vuotta. 

Tuija Raaska | CSC
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pohjana, ja OPI-osahankkeessa syntyneet 
työryhmät koottiin yhteen korkeakoulu-
jen opiskelun ja opetuksen tukipalvelui-
den ja hallinnon asiantuntijoiden Syner-
giaryhmäksi. Tekemisen keskiöön nostet-
tiin organisaatiorajat ylittävän yhteistyön 
edellytysten lisääminen käynnissä olevia 
projekteja tukemalla ja kokonaiskuvaa 
ylläpitämällä.

Hankkeessa tuotettua tietovarastoinf-
rastruktuuria hyödyntäen käynnistettiin 
VIRTA-projekti, jossa lähdettiin raken-
tamaan korkeakoulujen valtakunnallista 
tietovarantoa. Tietovarantoon tuodaan 
korkeakoulujen opintohallintojärjestel-

mistä tietoja eri viranomaisten tarpeisiin. 
VIRTA-projektin merkittävä saavutus on 
korkeakoulujen panostus tietosisältöjensä 
ylläpitämiseen ja tietojen yhdenmukaista-
miseen, mitä myös korkeakoulujen yhteis-
haun uudistaminen ja sähköisen hakujär-
jestelmän käyttöönotto edellyttää. 

Opiskelun ja opetuksen tukipalvelui-
den ja hallinnon (OPI) ja tutkimushal-

linnon (TUTKI) osahankkeiden lisäksi 
RAKETTI-hankkeessa on toiminut myös 
kolmas, korkeakoulujen kokonaisarkki-
tehtuuria kehittävä osahanke (KOKOA). 
Kokonaisarkkitehtuurityössä lähdettiin 
liikkeelle ammattikorkeakoulujen pilotti-

hankkeen kautta, jonka tuotoksena syntyi 
nopealla tahdilla korkeakouluille sovitet-
tu Kartturimenetelmä sekä -opas korkea-
koulujen arkkitehtuurityöhön.

Painopiste tietojen  
yhteismitallisuuteen

Vuoden 2012 alussa hanketoiminnan 
painopistettä muutettiin vastaamaan toi-
mintaympäristössä tapahtuneita muutok-
sia, erityisesti uutta yliopistolakia sekä 
tietohallintolakia. Lakimuutosten myötä 
OKM linjasi, että korkeakoulut päättä-
vät itse, mitä tietojärjestelmiä ne yhdessä 
tai erikseen tuottavat, mutta korkeakou-
luja kannustetaan yhteistyöhön tieto-
järjestelmäratkaisujen toteuttamisessa. 
RAKETTI-hankkeeseen linjaus heijastui 
siten, että hankkeen tavoite muuttui val-
takunnallisten, korkeakoulujen yhteisten 

“CSC tulee ylläpitämään korkeakoulujen  
valtakunnallista tietovarantoa.”

Suoraan Raketti-hankkeesta epäsuoraan Raketti-hankkeesta

RAKETTI-hAnKKEEssA jA sEn ohEssA synTynEET TuloKsET

yhteentoimivuuden tuki
sovelluspalvelut  
korkeakouluille

Korkeakoulujen yhteistyö- 
rakenteet ja niiden tukeminen Tiedolla johtamisen tuki

Ko
Ko

A
o

PI
TI

Eh
A

X
D

W
Tu

TK
I

ka-SiG

BencHeit

Julkaisuportaali

Projektit (esim. tiPtOP)

Sähköinen 
tenttimistyökalu

Bibliometriikkapalvelut

korkeakoulujen 
tietohallintojohdon 
valmennusohjelma 

(BiSe-koulutus)

koulutukset

kartturi – korkeakoulujen 
kokonaisarkkitehtuurin 

menetelmäopas

Julkaisujen sisältö-  
ja käsitemäärittelyt työryhmät

eden-kehitys- 
ympäristö

Synergiaryhmä

tietovarastofoorumi tietovarastoinfrastruktuuri

korkeakoulujen 
opiskelun ja opetuksen 

tukipalveluiden ja 
hallinnon määritykset

korkeakoulujen 
opiskelun ja opetuksen 

tukipalveluiden 
ja hallinnon 

viitearkkitehtuuri

korkeakoulujen 
valtakunnallinen 

tietovaranto

korkeakoulujen 
opintotietojen 

tietosuojan 
käytännesäännöt

Opiskelijaksi-
ilmoittautumis- ja  

lukuvuosi- 
ilmoittautumispalvelun 

edellytykset ja 
projektointiehdotus

korkeakoulujen tietomalli

Muut työryhmät
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tietojärjestelmien kehittämisestä korkea-
koulujen tietojen yhteismitallisuutta ja 
järjestelmien yhteentoimivuutta tukeviin 
toimenpiteisiin.

Yhteismitallisuuden ja yhteentoimi-
vuuden edistämisessä tietomallin ylläpi-
to ja hallinnointi ovat tärkeässä roolissa. 
Tietomallia on kehitetty ja laajennettu 
koko hankkeen ajan, ja esimerkiksi Virta-
projektin tietotarpeita varten tietomalliin 
tehtiin joukko lisäyksiä ja muutoksia. Jat-
kossa muutoksiin on varauduttu sopimal-
la toimintatavoista, joilla korkeakoulujen 
tietomallia voidaan laajentaa ja muokata 
vastaamaan muuttuvia tarpeita. 

Hankkeen tavoitteista kohti  
jatkuvaa toimintaa

Yksi hankkeen keskeisiä saavutuksia on 
lisääntynyt vuorovaikutus sekä korkea-
koulujen välillä että niiden sisällä eri toi-
mijatahojen, substanssiasiantuntijoiden 
sekä korkeakoulujen johdon kesken. Eri 
toimijaryhmät korkeakouluissa on tuotu 
yhteen edustuksellisissa ohjaus- ja työ-
ryhmissä miettimään parhaita mahdolli-
sia keinoja ja ratkaisuja yhteentoimivien 
ja laadukkaiden tietotekniikkapalvelujen 
luomiseksi korkeakoulujen prosesseja 
tukemaan. Niin ikään OKM ja CSC ovat 
hankkeen myötä tiivistäneet yhteistyötään 
korkeakoulujen kanssa. Ei ole mahdollis-
ta suoraan arvioida, olisiko näitä keskus-
teluyhteyksiä syntynyt joka tapauksessa, 
eikä myöskään yhteistyön vaikutuksia nyt 
ja tulevaisuudessa. Näin ollen liitteenä 
olevassa kuvassakin on esitetty hankkeen 
suorien tulosten lisäksi myös hankkeen 

rinnalla, niin sanotuissa liitännäishank-
keissa, syntyneitä tuloksia. 

Koko RAKETTI-hankkeen toiminnan 
ajan ajatuksena on ollut, että hankkeessa 
syntyvät palvelut voidaan jatkossa tuottaa 
jossakin korkeakoulussa muiden ollessa 
asiakkaan roolissa. On kuitenkin todettu, 
että tietyt jatkuvat toiminnot on kannatta-
vinta järjestää keskitetysti CSC:ssä, jolloin 
ne eivät rasita tai laajenna yksittäisen kor-
keakoulun toimintaa liiaksi alueille, jotka 
eivät ole sen ydintoimintaa. Pysyviin pal-
veluihin siirryttäessä pohdittavana on kui-
tenkin vielä palveluiden ohjausrakenne. 
Hankekauden lopun keskeisenä kysymyk-
senä on, kuinka erityisesti korkeakoulut 
asiakkaana voivat osallistua niille tarjotta-
vien palveluiden ohjaukseen.

Tutkimushallinnon osalta CSC:n tule-
vaksi pysyväksi palveluksi hankekauden 
jälkeen ovat hahmottumassa bibliomet-
riikan palvelut (tieteellisten julkaisujen ja 
niiden saamien viittausten määriin perus-
tuva laskenta) samoin kuin valtakunnal-
liseen korkeakoulujen julkaisutiedonke-
ruuseen liittyvän selailuportaalin, Juulin, 
ylläpito. Lisäksi CSC tarjoaa tietoteknisiä 
palveluita muun muassa Tieteellisten seu-
rain valtuuskunnan koordinoimalle Jul-

kaisufoorumille, joka on OKM:n rahoi-
tuksella laatinut ja jatkossa ylläpitää laatu-
luokitusta tieteellisille lehdille, sarjoille ja 
kirjakustantajille. On myös väläytelty jul-
kaisutiedonkeruun suuntaamista jatkossa 
korkeakoulujen valtakunnallinen tietova-
ranto -tyyppiseen ratkaisuun, jossa viran-
omaistahoille tapahtuva raportointi voitai-
siin toteuttaa siirtämällä julkaisujen tiedot 

automaattisesti korkeakoulujen järjestel-
mistä yhteiseen tietovarantoon. Lisäksi 
selvitetään tietoteknisiä mahdollisuuksia 
tutkijan identifiointiin kansallisella tasolla, 
jolloin korkeakoulujen tuottamien julkai-
sujen tekijät voitaisiin tunnistaa ja yhdis-
tää korkeakouluissa työskenteleviin hen-
kilöihin.

Opiskelun ja opetuksen tukipalvelui-
den ja hallinnon osalta OPI-osahankkeen 
kolme painopistealuetta – yhteistyöraken-
teet, yhteentoimivuuden tuki ja sovellus-
palvelut – siirtyvät pysyviksi palveluiksi 
niin, että CSC vastannee jatkossakin opis-
kelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hal-
linnon yhteistyön kehittämisestä ja koor-
dinoinnista sekä yhteentoimivuuden tues-
ta mm. Synergiaryhmän toiminnan muo-
dossa. Lisäksi CSC on tuottanut korkea-
koulukentän yhteisen, yhteentoimivuutta 
tukevan EDEN-kehitysympäristön, jonka 
tavoitteena on tarjota korkeakoulujen IT-
projektien ohjaajille ja sovelluskehittäjille 
moderneja projektityökaluja.

CSC tulee jatkossa myös ylläpitämään 
ja hallinnoimaan korkeakoulujen tieto-
mallia ja koodistoja, kuitenkin siten, että 
muutos- ja laajennukset tehdään korkea-
koulujen esityksen perusteella ja päätökset 

tekee korkeakoulujen, OKM:n, CSC:n ja 
Tilastokeskuksen edustajista muodostettu 
ryhmä. CSC:n tehtävänä on huolehtia tie-
tomallin ylläpidosta, hallinnoinnista, jake-
lusta ja käyttöönoton tuesta. Lisäksi CSC 
tulee ylläpitämään korkeakoulujen valta-
kunnallista tietovarantoa.

“Korkeakouluja kannustetaan yhteistyöhön 
tietojärjestelmäratkaisujen toteuttamisessa.”
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Tietojenkäsittelyssä tietomalleilla kuva-
taan esimerkiksi ohjelmistojen, tietojär-
jestelmien ja tietokantojen tietorakenteita. 
Tietorakenteiden tulee olla yhteentoimi-
via, jotta eri järjestelmien tietoa voitaisiin 
yhdistää ja vertailla. Tietomallin voi näh-
dä kokonaisarkkitehtuurin osana, jossa 
tietomalli kuvaa loogisen tason tietoark-
kitehtuuria.

Tämän päivän it-maailmassa käsite- ja 
tietomalleja tehdään etenkin tietointegraa-
tiohankkeissa, kuten tietovarastoinnissa. 
Organisaatioissa eri aikakausina ja eri tar-
koituksiin hankittujen järjestelmien käsit-
telemää tietoa halutaan siirtää, analysoida 
ja yhdistää. 

Myös Korkeakoulujen tietomallin 
ensimmäinen käyttökohde oli tietova-
rastointi. Oltiin suunnittelemassa Suo-
men yliopistoille yhteistä tietovarastoa, 
josta opetus- ja kulttuuriministeriö sekä 
yliopistot saisivat ohjaustietoa päätök-
senteon tueksi. RAKETTI-hankkeen 
myötä tietovarastopalvelun piiriin  
päätettiin ottaa myös ammattikorkea-
koulut. 

Korkeakoulujen tietomalli, tai ”XDW-
malli”, kuten sitä jo päättyneen tietovaras-
tointiprojektin nimen mukaan edelleen 
kutsutaan, oli ensimmäisiä RAKETTI-
hankkeessa julkaistuja tuotoksia. Tieto-
malli kattaa korkeakoulujen henkilöstö-, 
opinto-, talous-, tila- ja tutkimushallinnon 
käsitteistöä.

Miksi tietomalli

Kokonaisarkkitehtuurissa loogisen tason 
tietomalli kuvaa, missä muodossa organi-
saation toiminnassa käytettyjä tietoja käsi-
tellään. Käytännössä useimmat tämän päi-
vän tietomallit toteutetaan UML-notaati-
olla (Unified Modelling Language). 

Alkujaan olio-ohjelmoinnin tarpeisiin 
1990-luvulla kehitetty kieli esittää käsitteet 
luokkina, joilla on ominaisuuksia, sekä 
yhteyksiä toisiin käsitteisiin. 

Tietojenkäsittelytieteilijän näkö-
kulmasta Korkeakoulujen tietomalli on 
olioverkkomalli. Mallista on varsin suo-
raviivaista johtaa myös relaatiotietokan-
nan toteutus. Relaatiotietokantaskeeman 

ilmaisuvoima on kuitenkin vähäisempi 
kuin UML-notaation. Relaatiotietokan-
nassa ei esimerkiksi voi sellaisenaan esit-
tää rakenteita kuten periytyminen tai 
monta-moneen-yhteydet. Kun tehdään 
tietomallista tietokantatoteutus, täytyy 
ratkaista miten nämä rakenteet ilmaistaan 
tietokannassa. 

Korkeakoulujen tietomallin yhteydes-
sä on julkaistu esimerkki tietokantaskee-
masta, niin sanottu referenssitoteutus, jota 
voi käyttää apuna tai lähtökohtana, kun 
Korkeakoulujen tietomallia hyödynnetään 
tietokantatoteutuksissa.

Toteutus 

Niin ikään UML-rakenteesta voidaan var-
sin suoraviivaisesti johtaa tiedonsiirtora-
japintoja varten XML-skeema tai JSON-
tiedonsiirtokuvaus, joilla kuvataan teks-
timuotoisen tiedon semanttinen rakenne 
tietomallin mukaisesti.

Fyysisen tietokantatason tietomallit 
ovat järjestelmäkohtaisia, sillä tietokan-
noissa otetaan kantaa esimerkiksi tieto-
tyyppeihin, jotka vaihtelevat eri valmis-
tajien välillä. Ylemmän abstraktiotason 
loogiset tietomallit ja vielä ylemmän käsi-
tetason mallit ovat järjestelmä- ja jopa 
kontekstiriippumattomia.

Mitä yleisemmällä tasolla käsitemalli 
tehdään, sen helpompaa eri toimijoiden 
ja osapuolten on päästä sopuun siitä. Vii-
meistään toteutustasolla taas joudutaan 
ottamaan kantaa niin yksityiskohtaisiin 
kysymyksiin, että paljastuu – joskus voi-
makkaitakin – näkemyseroja. 

Vasta toteutusten myötä tietomalli 
alkaa vaikuttaa siihen, missä muodossa 
tietoa organisaatioissa oikeasti käsitel-
lään ja miten yhteensopivaa se on. Vasta 
toteutuksissa voidaan todeta, ”toimiiko” 
tietomalli jossakin tietyssä käyttötarkoi-
tuksessa.

korkeakoulujen tietomalli  
kuvaa informaation rakenteen
Tietomalli jäsentää reaalimaailman käsitteitä ja niiden välisiä suhteita, sekä kuvaa koneellisesti käsiteltävän 

tavan informaation tallentamiseen. CSC koordinoi Korkeakoulujen tietomallin kehitystyötä ja ylläpitää sitä 

yhteistyössä korkeakoulujen asiantuntijaverkostojen kanssa.

Teemu kemppainen  |  CSC
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JULkaiSU

+ Otsikko : multilanguage
+ alaotsikko : multilanguage

+ Sivulukumäärä : int
+ URL : URL

+ tiivistelmä : multilanguage
+ Oman organisaation tekijäluettelo : txt

+ eVO-julkaisu : boolean
+ kansainvälinen yhteisjulkaisu : boolean

kOnFeRenSSiJULkaiSUn aRtikkeLi

+ Osatarkennin : string
+ esityspäivämäärä : date

+ Sivunumerot : string
+ artikkelinumero : string

kieLi

JULkaiSUtYYPPi

+ koodi : idstring

+ nimi : string

0..*

               0..1

0..*

     

UML on graafinen notaatio, jolla voidaan esittää tietomalleja. kuvassa on esitetty esi-
merkki muutaman käsitteen käsitekaaviosta. kuvassa UML:n luokkina esitetään käsit-
teet julkaisu, kieli, julkaisutyyppi, konferenssijulkaisun artikkeli, sekä lehden artikkeli. 

Luokilla voi UML:ssä olla ominaisuuksia ja tietotyyppejä. esimerkiksi julkaisu-luokalla 
on ominaisuudet otsikko, alaotsikko, sivulukumäärä, jne. 

ominaisuuksille voidaan määritellä tietotyyppejä, jotka kertovat missä muodossa omi-
naisuuden data on. esimerkiksi sivulukumäärä on int-tyyppinen (integer, kokonaisluku).

Luokkien väliset suhteet esitetään yhteyksillä. Yhteyksien päässä olevat kokonaisluvut 
kertovat montako luokan ilmentymää yhteyden kautta kytkeytyy. Yleensä ilmoitetaan 
jokin ala- ja yläraja. esimerkiksi kuvassa julkaisuun liittyy vähimmillään 0 tai enimmillään 
1 kieltä (“0..1”). 

Yhteyden toisessa päässä oleva merkintä 0..* vastaavasti tarkoittaa, että jokin tietty 
kieli ei välttämättä kytkeydy yhteenkään julkaisuun (“0”), ja ettei ole määritetty ylära-
jaa, moneenko julkaisuun jokin tietty kieli voi kytkeytyä (“*”).

konferenssijulkaisun artikkeli sekä lehden artikkeli liittyvät julkaisu-käsitteeseen nuolen 
kaltaisella yhteydellä. nuoli tarkoittaa periytymistä ja ilmaisee että konferenssijulkaisun 
artikkeli ja lehden artikkeli ovat julkaisun aliluokkia. kaikki, mikä pätee yläluokkaan (jul-
kaisuun), pätee myös alaluokkaan (konferenssijulkaisun artikkeli, sekä lehden artikkeli). 
Toisaalta alaluokan määritykset eivät päde yläluokkaan. Siis konferenssijulkaisun artik-
kelin ja lehden artikkelin ominaisuudet, yhteydet ja mahdolliset muut määritykset eivät 
UML:n peritymisnotaation mukaisesti päde julkaisuun.

korkeakoulujen tietomalli  
kuvaa informaation rakenteen

Yhteistyötä

Organisaatioissa projektit, joiden yhte-
ydessä tietoja mallinnetaan, saattavat 
paljastaa tarpeita kehittää yksiköiden  ja 
ryhmien yhteisen tiedon (master data) 
hallinnointia. Missä sijaitsevat esimerkik-
si asiakkaiden ajankohtaiset tiedot? Missä 
muodossa, ja millä avaimilla asiakkaisiin 
viitataan? Kuka ylläpitää näitä tietoja ja 
kenellä on oikeus muuttaa niitä? Pelkkä 
tietomalli ei näihin kysymyksiin suoraan 
vastaa.

On kasvava tarve sellaisille osaajille, 
jotka hallitsevat tietojärjestelmiä tietokan-
tatasolla ja osaavat kommunikoida sub-
stanssiasiantuntijoiden kanssa tietosisäl-
löistä ymmärrettävästi. 

Korkeakoulujen tietomallin kehitys-
työn on tehnyt mahdolliseksi suuri joukko 
korkeakoulujen asiantuntijoita, jotka ovat 
antaneet työpanoksensa kommentoimal-
la mallin kehitysversioita ja osallistumalla 
työpajoihin. 

RAKETTI-hankkeessa on syntynyt 
vahvoja yhteistyöverkostoja muun muas-
sa korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen 
tukipalveluiden ja hallinnon sekä tutki-
mushallinnon alueilla. Paitsi että asiantun-
tijaryhmiin osallistuvat ihmiset auttavat 
tietomallin kehitystyössä, he jalkauttavat 
omiin organisaatioihinsa yhteistä tieto-
mallia ja sen soveltamiskäytäntöjä.

CSC :n roolina on koordinoida ver-
kostojen toimintaa, ylläpitää, päivittää  
ja julkaista tietomallia ja siihen liittyvää 
dokumentaatiota, sekä tukea tietomallin 
käyttäjiä.

LeHden aRtikkeLi

+ Sivunumerot : string
+ artikkelinumero : string

info
Korkeakoulujen tietomalli 
löytyy www-osoitteesta  
tietomalli.csc.fi 
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sertifikaatti on iso asia
Hannu Mourujärvi  | CSC

Datakeskus CSC Kajaanille myönnettiin kesällä arvostettu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien  

ISO/IEC 27001 -sertifikaatti. Tämän kansainvälisen standardin pohjalta sertifioitu tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmä varmistaa, että CSC:llä on kyky hallita, johtaa ja kehittää palveluidensa ja toimin-

tansa tietoturvallisuutta. Sertifikaatti on merkittävä edistysaskel ja sillä halutaan osoittaa, että CSC  

on kansainvälisen tason datakeskus- ja IT-palveluiden toimittaja.



CsC:llä on merkittäviä turvallisuus-
vastuita asiakkailleen ja sidosryhmilleen. 
Keskinäisiä riippuvuuksia on paljon. 
CSC:n asiakkaiden ja sidosryhmien tulee 
voida luottaa siihen, että CSC hoitaa tur-
vallisuusasiat alan parhaiden kansainvälis-
ten käytäntöjen mukaisesti.  

CSC:llä tietoturvallisuudella on kes-
keinen rooli, mutta myös tila- ja henkilös-
töturvallisuus sekä hyvä hallinto ovat kes-
keisiä tekijöitä.

CSC:n turvallisuusjohtaminen perus-
tuu pitkä-aikaisen kokemuksen ja turvalli-
suustoimijoiden yhteistyöverkostojen avul-
la laadittuun riskienhallintaohjelmaan, jon-
ka CSC:n johto hyväksyy vuosittain.   

Lisäksi CSC:hen kohdistuu lainsää-
dännöstä ja sopimuksista johtuvia ulkoisia 

vaatimuksia. Usein viitataan turvallisuus-
normeihin, kuten Suomen valtionhal-
linnon määrittämiin tietoturvatasoihin. 
CSC:n tulee ydintoiminnoissaan toteuttaa 
korotettua tietoturvatasoa, jota edellyte-
tään valtionhallintoa palvelevilta keskeisil-
tä IT-toimittajilta. 

Kansainvälisesti tunnustettu  
sertifikaatti

Kansainvälisessä toiminnassa, joka on 
strategisesti keskeistä CSC:lle, suomalaisia 
tietoturvatasoja ei tunneta eikä sovelle-
ta. Kansainvälisistä tietoturvajohtamisen 
normeista merkittävin ja arvostetuin on 
ISO/IEC 27001. Tämän normin todiste-
tusta soveltamisesta, voidaan akkreditoi-
dun auditoijan toimesta myöntää määrä-
aikainen sertifikaatti.  CSC:lle  sertifikaatti 
myönnettiin kesäkuussa 2013 Datakeskus  
CSC Kajaanin osalta. Tarkoitus on laajen-
taa sertifikaatin kattavuutta muuhunkin 
toimintaan.

Muita palveluita, joille sertifikaatti on 
myönnetty ovat mm. Amazon Web Ser-
vices, Google Apps ja Microsoft 365. CSC 
haluaa kuulua tähän kansainväliseen ”ker-
hoon”. Myös muutamalle muulle keskeisel-
le suomalaiselle IT-toimittajalle on myön-
netty ISO/IEC 27001 -sertifikaatti.

Turvallisuus on kaikkien asia

”CSC tuottamissa tietotekniikan palveluis-
sa turvallisuus on keskeinen asia. Laatu 
seisoo tai kaatuu turvallisuuden kanssa. 
Turvallisuus on tärkeää henkilöstölle, joh-
dolle, siis aivan kaikille”, kertoo CSC:n tie-
toturvapäällikkö Urpo Kaila.

CSC:n Kajaanin uutta Kajaanin Data-
keskusta varten luotiin sisäinen käsikirja, 
Operations Manual, jossa on kattavasti 
kuvattu ja jäsennelty kaikki oleelliset toi-
minnot. 

Turvallisuus on monimutkainen asia, 
sillä kumppaneita, kerroksia ja järjestelmiä 
on paljon. Tekniset ratkaisut ovat tärkeitä, 
mutta se yksistään ei riitä, vaan on tärkeää 
kiinnittää huomiota myös johtamiseen ja 
riskienhallintaan.

CSC pyrkii toiminnassaan olemaan 
hyvin avoin, koska se liittyy olennaisesti 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallin-

nonalan, tutkimuksen ja opetuksen luon-
teeseen. 

”Avoimuus ja läpinäkyvyys altistavat 
myös riskeille. Tarkoitus ei ole estää ja vai-
keuttaa palveluiden käyttöä, vaan tarjota 
niitä järkevästi mutta samalla varmistaa 
palveluiden saatavuus ja tietojärjestelmien 
eheys”, Kaila lisää. 

Riskejä lievennetään

Koska riskejä ei aina voida kokonaan pois-
taa, tai se tulisi kohtuuttoman kalliiksi, 
pyritään riskien kattavaan hallintaan ja 
minimointiin.

”Jos esimerkiksi kannettavien tietoko-
neiden varkausriskit haluttaisiin poistaa, 
niitä ei voisi käyttää laisinkaan talon ulko-
puolella. CSC katsoo että kannettavien tie-
tokoneiden kiintolevyt ovat salattuja, joten 
ainakaan tietoja ei voi varastaa kovin hel-
posti. Siispä riskienhallinnassa on löydet-
tävä kustannusten, käytettävyyden ja tur-
vallisuuden tasapaino”, Kaila muistuttaa.

Riskien arvioinnissa pyritään tunnis-
tamaan erilaisia teknisiä, toiminnallisia ja 
inhimillisiä riskejä. Osana prosessia hen-
kilöstön ja asiakkaiden asiantuntemusta ja 
tietoisuutta riskeistä lisätään. Inhimilliset 
riskit johtuvat usein ajattelemattomuudes-
ta ja johtamisen puutteista, eivätkä niin-
kään pahantahtoisuudesta. 

Perinteiset saatavuusriskit kuten säh-
kökatkot, palot ja tulvat näyttelevät myös 
merkittävää roolia. Käyttökatkoriskejä 
torjutaan esimerkiksi kahdentamalla jär-
jestelmiä. 

Uutta kehityssuuntaa riskeissä edus-
tavat kybervakoilu ja riippuvuus yhä har-
vemmasta kansainvälisestä toimijasta. 
Myös rahoituksen tiukentuminen voi olla 
riski toiminnalle.

Sertifikaatti voimassa  
kolme vuotta

Sertifikaattiin kuuluu kattava vaatimus-
lista siitä, mitä toimintoja organisaatiolla 
ja palvelulla tulee olla täyttääkseen par-
haiden kansainvälisten käytäntöjen vaati-
mukset. Näitä pakollisia vaatimuksia on 
standardissa peräti 133 kappaletta. 

Vaatimukset on yleensä määritelty 
korkealla abstraktiotasolla ja organisaati-
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“CSC:llä tietoturvallisuudella on  
keskeinen rooli.” 

Kuvassa vasemmalta: CSC:ltä Urpo 
Kaila, Tero Tuononen, Tiina Kupila-
Rantala ja Inspectan edustajat Paula 
Hanén ja Heikki Hellstén.
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on tulee itse määritellä miten ne toteute-
taan. Kokeneet auditoijat tarkastavat, että 
toiminta on dokumentoitu, se on käytössä 
ja henkilöstön sekä johdon omaksuma 

Mikäli vaatimuksia ei toteuteta, voi 
organisaatio menettää jo myönnetynkin 
sertifioinnin. Sertifionti on voimassa kol-
me vuotta, mutta voimassaolo tarkistetaan 
vuosittain tarkastusauditointien yhtey-
dessä.

Osa standardista käsittelee perinteisiä 
tietoturvallisuuden osa-alueita, mutta ser-
tifionnin myöntämisen kannalta oleellisia 
ovat myös operatiivisen johtamisen ydin-
prosessit, kuten muutoshallinta, kapasitee-
tin ja elinkaarien hallinta yleisten johta-
misprosessien lisäksi. 

Näiden lisäksi tarkastetaan perintei-
set tietoturvallisuuden osa-alueet, kuten 
pääsynhallinta, poikkeamien hallinta, 

verkkoturvallisuus ja valvonta.  Myös 
turvallisuussopimukset, salassapito sekä 
jatkuvuus- ja toipumissuunnittelu – sekä 
niiden harjoittelu – ovat aivan oleellisia 
asioita.

 
Sisäinen työkalu

”Sertifikaatti on sisäinen työkalu, eräänlai-
nen tarkistuslista, jolla voimme varmistua 
palveluiden turvallisuudesta ja laadusta. 
Uskomme että sertifikaatti luo arvoa asi-
akkaille ja kumppaneille. Se varmistaa, 
että CSC:n kautta hankitut palvelut ovat 
turvallisia.”, Kaila tähdentää.

Sertifikaattia päätettiin hakea aluk-
si Kajaanin datakeskukselle, koska se on 
uusi kohde. Tarkoitus on tulevaisuudessa 
laajentaa sertifikaattia kattamaan Espoon 
datakeskus ja mm. pilvi- ja datapalve-

lut. Tämän rinnalla jatketaan normaalia 
tietoturvatyötä CSC:n sisällä sekä sidos-
ryhmien kanssa. CSC:llä on ollut kattava 
tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä 
jo ennen ISO/IEC 27001 -sertifikaattia. 
CSC:tä on myös useita kertoja aiemmin 
auditoitu korotettua tietoturvatasoa varten 
ja CSC on suoriutunut näistä auditoin-
neista hyvin. Itse asiassa, myös Suomen 
tietoturvatasot perustuvat pitkälle ISO 
27001-standardiin. 

“Riskejä ei voida aina kokonaan poistaa, tai 
se tulisi kohtuuttoman kalliiksi, siksi pyritään 
riskien hallintaan ja minimointiin.”

CSC:n tietoturvapäällikkö Urpo Kaila 
tuulettaa tyytyväisenä.
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intERnEt on siirtymässä tulevaisuu-
den median ja jopa kansainvälisen poli-
tiikan keskusnäyttämölle. Itse Internetin 
kehitys puolestaan on politiikan tahraama. 
Tarkastellaanpa hieman laajuuteen, tek-
niikkaan ja politiikkaan liittyviä viimeai-
kaisia Internetin huomattavia kehitysvai-
heita. 

Kahden viime vuoden aikana liikku-
van laajakaistan käyttäjien määrä on kas-
vanut noin yhdestä miljardista kahteen 
miljardiin. Kansainvälisen televiestintä-
liiton televiestintäsektori (ITU-T) arvi-
oi, että maailmassa on nyt 2,75 miljardia 
Internetin käyttäjää. Kiinteiden laajakais-
tojen määrän kasvu on tasaantumassa 700 
miljoonaan. Liikkuvan laajakaistan kasvu 
on merkittävää, koska Internet suunnitel-
tiin itse asiassa verkkovirralla toimiville 
pöytätietokoneille ja kiinteille liittymille. 
Nyt useimmat Internetiä varten käytettä-
vät tietokoneet ovat kannettavia ja akku-
käyttöisiä. Sen vuoksi monet tekniikan 
vaatimukset ja suunnitteluvalinnat on 
arvioitava uudelleen.

Käyttäjien määrän kasvun vuoksi 
IPv4-protokollan varaamaton osoiteava-
ruus on loppunut Aasian ja Tyynenme-
ren alueella ja kehittyneissä maissa. Siitä 
huolimatta IPv6-protokollan käyttöönot-
tamiseksi ei ole kannustimia, ja siksi juu-
ri mitään ei tapahdu. Ratkaisevaa on se, 
että vaikka IPv6-protokollan käyttöönot-
tamiseksi asiakaskoneissa onkin olemas-
sa toimivat menettelyt, kaikki palvelimet 
tarvitsevat edelleen IPv4-protokollaa, jot-
ta niihin voi päästä vanhoista IPv4-asia-
kaskoneista. Siksi ei siis ole taloudellisia 
perusteita ottaa IPv6-protokollaa käyttöön 
palvelimissa, joiden pitäisi olla kaikkien 
Internetin käyttäjien saatavilla. Miksi siis 
ottaa käyttöön IPv6-asiakkaita, jos kaikki 
palvelimet kuitenkin toimivat IPv4-proto-
kollalla? Jos taas IPv4-osoitteita ei ole asia-
kaskoneiden saatavilla, ne voivat käyttää 
yksityisiä IPv4-osoitteita, jotka eivät ole 
yksilöllisiä Internetissä, ja hoitaa liiken-

teensä NAT-laitteiden (Network Address 
Translator) avulla. Jos uusi yritys tarvitsee 
palvelimia eikä voi saada niille maailman-
laajuisesti yksikäsitteisiä IPv4-osoitteita, se 
voi sijoittaa palvelunsa pilvipalvelujen tar-
joajan pilvijärjestelmään ja antaa palvelun-
tarjoajan huolehtia osoitteiden hankkimi-
sesta. Tästä itse asiassa seuraa, että IPv4-
osoitteiden puute edistää pilvipalvelujen 
tarjoajien liiketoimintaa, mutta mikään 
suuri toimija ei juuri näytä hyötyvän IPv6-
protokollasta. Akkukäyttöisten mobiililait-
teiden käyttäjille luvataan IPv6-protokol-
lassa pidempää paketin otsikkoa ja maail-
manlaajuisesti yksilöllistä osoitetta, mikä 
lisää paketin otsikkoja ilmarajapinnassa ja 
tekee niistä alttiimpia hyökkäyksille. IPv6-
protokollan käyttöönotto on esimerkki 
Internet-politiikasta.

Viime kuukausina monet uutiset ovat 
liittyneet Internetiin. Bradley Manning 
tuomittiin 35 vuodeksi vankilaan Yhdys-
valtain hallituksen salaisuuksien vuota-
misesta WikiLeaksille – tämä on esimerk-
ki konfliktista Internetin ”tieto tahtoo 
vapaaksi” -ajatusmaailman ja perinteitä 
vastustavan Internet-sukupolven välil-
lä. Edward Snowden sai väliaikaisen tur-
vapaikan autoritaariselta Venäjän halli-
tukselta, joka näyttää sallivan enemmän 
vapauksia kuin perinteinen vapauden ja 
demokratian linnake Yhdysvallat.  Trans-
cend Peace University -virtuaaliyliopiston 
johtaja Johan Galtung esitteli Helsingin 
Sanomissa (18.7.2013) käsitteen uusi fasis-
mi, jolla oikeutetaan Internetin täydel-
linen valvonta terrorismin torjunnan ja 
kansallisen turvallisuuden nimissä. Minun 
mielestäni tuo käsite on hieman häm-

mentävä. Olen tottunut ajattelemaan, että 
käsitteessä fasismi yhdistyvät totalitarismi 
sekä rasismi ja kansanmurha. 

Wikipediassa totalitarismi määritel-
lään poliittiseksi järjestelmäksi, jossa val-
tion valta ulottuu yhteiskunnan kaikille 
julkisille ja yksityisille aloille. Totalitaari-
nen järjestelmä eroaa autoritaarisista jär-
jestelmistä, joissa itse asiassa voidaan sal-
lia sangen laajat vapaudet edellyttäen, että 
keskeistä auktoriteettia ei kyseenalaisteta. 
Määritelmä antaa ymmärtää, että tota-
litaarinen järjestelmä tarvitsee ideolo-
giaa, joka oikeuttaa valvonnan ja tun-
keutumisen kansalaisten yksityisyyteen. 
Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusvi-
raston (NSA), Ruotsin puolustusvoimien 
radiotiedustelun (FRA) ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan tiedusteluviranomaisen 

(GCHQ) kaltaiset järjestöt saavat val-
voa kaikkea kansallisen rajan ylittävää 
Internet-liikennettä. Monesti on kaikkea 
muuta kuin helppoa erottaa oman maan 
kansalaisten liikenne muiden maiden 
kansalaisten liikenteestä.  Siten voidaan 
havaita, että ihmisten yksityisyyttä louka-
taan, ja sitä puolestaan perustellaan ter-
rorismin torjuntaa ja kansallista turvalli-
suutta koskevalla poliittisella ideologialla. 
Ihmisten yksityisyyttä Internetissä koske-
va tilanne on valitettavasti vielä huonom-
pi: suurimmat Internet-palvelujen tarjo-
ajat, kuten Google ja Facebook, perus-
tavat liiketoimintamallinsa ihmisten 
yksityisten tietojen louhintaan ja näiden 
tietojen hyödyntämiseen voittojen saami-
seksi. Useimmat Internetin käyttäjät eivät 
juuri välitä tästä, koska louhintaan liittyy 
yleviä lupauksia ”ilmaisista palveluista” 

Internet-politiikka ja politiikka Internetissä 

kolumni
raimo kantola 
Tietoverkkotekniikan professori,          
Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan 
laitos, Aalto-yliopisto

”Myös meidän on Internetin käyttäjinä tunnettava  
paremmin kaikkeen Internetin ja älypuhelinten  
käyttöön liittyvät yksityisyyttä koskevat ongelmat.”
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ja vakuutuksia siitä, että Internetin taika-
maailma todella pystyy tarjoamaan kai-
kille ”ilmaisen lounaan”.

Monissa Internet-sovelluksissa huolia 
yksityisyyden menettämisestä käsitellään 
käyttämällä salattuja yhteyksiä asiakkai-
den ja palvelinten välillä https-protokollan 
avulla. Tämä rajoittaa pelkän verkkopoh-
jaisen valvonnan tehtävää: valvontapis-

te pystyy verkon keskellä havaitsemaan 
vain pakettien lähde- ja kohdeosoitteet.  
NSA:n, FRA:n ja GCHQ:n kaltaiset viras-
tot lähettävät palveluntarjoajille määräyk-
siä vapauttaa sisältö kohdista, joihin https 
päättyy, eli palveluntarjoajan pilvipalve-

lusta. Tähän määräykseen liittyy salassapi-
tomääräys, jossa sanotaan, että palvelun-
tarjoaja ei saa mainita edes määräyksen 
olemassoloa, mikä pakottaa esimerkiksi 
kyseisten yritysten toimitusjohtajat tai 
tiedotuspäälliköt valehtelemaan yleisölle. 
Minun mielestäni kaikki tämä tarkoittaa, 
että monet valtiot, joita on perinteisesti 
pidetty vapauden ja demokratian linnak-

keina, ovat tosiasiassa antaneet nykyai-
kaisen totalitaarisen järjestelmän työkalut 
pienen salaisen lahkon käyttöön. Seuraava 
vaihe tällä tiellä on kyseisten työkalujen 
järjestelmällinen väärinkäyttö. Mahdolli-
suus siihen on olemassa.

Toimijat, joilla on toisistaan poikke-
avat ja jopa ristiriitaiset edut, käyttävät 
Internetiä viestintään ja elämänsä ja lii-
ketoimintansa hoitamiseen. Nykyisessä 
Internetissä on mahdollista käyttää väärin 
ihmisten luottamusta ja hyötyä siitä ja hui-
jata huolettomia ja herkkäuskoisia. Pitkäl-
lä aikavälillä on ehdottoman tärkeää, että 
toimijoiden välillä sovelletaan ei-aggressii-
visia ja yhteistyöhön perustuvia vuorovai-
kutusstrategioita. Menestyneimmät yhtei-
söthän ovat joka tapauksessa sellaisia, jois-
sa ihmisten kesken vallitsee luja keskinäi-
nen luottamus ja joissa yhteistyömuodot 
ovat erittäin kehittyneitä. Sellaisen kehi-
tyksen edistämiseen tarvitaan monialais-
ta Internetin tutkimusta, jossa tekniikka 
yhdistetään talous-, oikeus- ja yhteiskun-
tatieteisiin.  Myös meidän on Internetin 
käyttäjinä tunnettava paremmin kaikkeen 
Internetin ja älypuhelinten käyttöön liitty-
vät yksityisyyttä koskevat ongelmat.
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”Nykyisessä Internetissä on mahdollista käyttää  
väärin ihmisten luottamusta ja hyötyä siitä ja  
huijata huolettomia ja herkkäuskoisia.”
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Mallinnus,  
solut ja elämä
Professori ilpo Vattulaisen johtama tutkimusryhmä Tampereen teknillisessä  

yliopistossa on keskittynyt mallintamaan solun rasva-aineiden eli lipidien 

ja niiden muodostamien kompleksien rakennetta ja toimintaa.  

Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksiköksi nimetty 

ryhmä on saavuttanut merkittäviä tuloksia, ja on onnistunut  

selvittämään monia ratkaisemattomia solutason  

tapahtumia, joilla on myös vahvaa  

lääketieteellistä merkitystä.
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Kaikkien solujen solukalvo on muodostu-
nut lipidikerroksista. Kerrosten vettä hyl-
kivät osat muodostavat kalvon sisäosan. 
Solukalvo on monimutkainen kokonaisuus, 
joka lipidien lisäksi muodostuu hiilihydraa-
teista ja proteiineista. Jälkimmäiset voivat 
olla kiinnittyneinä kalvon pintaan tai tai 
toimia kalvon läpäisevinä rakenteina.

Solukalvossa tapahtuvat monet solun 
toiminnalle tärkeät ilmiöt, kuten ionien 
ja molekyylien kulku solun sisään ja sieltä 
ulos, endosytoosi (muun muassa virusten 
pääsy solun sisälle) ja solun signalointi. 
Kaikissa näissä toiminnoissa lipideillä ja 
niiden muodostamilla komplekseilla on 
tärkeä osuutensa.

Fyysikosta biofyysikoksi

Ilpo Vattulainen valmistui teoreettiseksi 
fyysikoksi Siltavuorenpenkereellä, Teo-
reettisen fysiikan tutkimuslaitoksella 
Helsingin yliopistossa ja väitteli edelleen 
Teknillisessä korkeakoulussa. Post doc 
-paikaksi hän valitsi Tanskan teknillisen 
yliopiston kemian laitoksen, jossa hän sai 
tutkijakoulutuksensa biofysiikkaan. Suo-
meen palattua hänelle tarjoutui mahdol-
lisuus perustaa biologisen fysiikan ryh-
mä laskennallisen tieteen huippuyksikkö 
COMP:iin silloisessa Teknillisessä korkea-
koulussa. Risto Niemisellä oli tässä ava-
uksessa merkittävä rooli.

Jo Tanskassa Vattulaiselle oli käynyt 
selväksi, että biosysteemien mallintami-
sessa työn yhdistäminen kokeelliseen tut-
kimukseen on erittäin tärkeää. Alkuvai-
heessa tällaisen yhteistyön luominen oli 
hankalaa, mutta nykyään ei tässä suhteessa 
ole ongelmia. ”Saamme jatkuvasti yhtey-
denottoja kokeellisilta ryhmiltä, ja pyrim-
me auttamaan jos resurssit ja mielenkiinto 
suinkin riittävät.”

Nykyään Ilpo Vattulainen johtaa las-
kennallisen biofysiikan ryhmää Tampe-
reen teknillisessä yliopistossa. Yksikössä 
noudatetaan selkeää periaatetta: ”Ennen 
kuin mitään suurempaa hanketta edes 
aloitetaan, kokeellisten resurssien muka-
naolo varmistetaan. Tämä periaate on 
toiminut hyvin, ja siitä on kahdenlaista 
etua. Ensinnäkin voimme varmistaa, että 
mallimme toimivat hyvin, ja kokeilijat 
ymmärtävät mitä molekyylitasolla tapah-

tuu ja miksi. Toisaalta kokeilijoilta saam-
me tietää juuri ne kriittiset kohdat, joita 
kokeellisesti on vaikea tai mahdoton sel-
vittää. Tällöin pystymme kohdistamaan 
resurssimme juuri niihin oikeisiin kohtiin, 
sen sijaan että suorittaisimme hakuam-
muntaa. On myöskin järkevää käyttää esi-
merkiksi CSC:n laskentaresursseja tehok-
kaasti ilman turhaa hapuilua.”

Fyysikon mallit ja  
biofyysikon mallit

Työssään Vattulainen on törmännyt fyy-
sikoiden ja kemistien tietyllä tavalla eri-
laiseen mallintamiskulttuuriin. ”Fyysi-

kot ajattelevat suurpiirteisesti ja hakevat 
ilmiöistä trendejä. He käyttävät mieluusti 
karkeistettuja ja united atom -malleja, eli 
esimerkiksi molekyylin metyyliryhmä 
korvataan yhdellä partikkelilla. Karkeiste-
tut mallit toimivat hienosti, jos ne tehdään 
fiksusti ja ymmärretään mallin rajoitukset. 
Kemistit taas haluavat tarkkoja lukuarvoja. 
Tällöin tarvittaessa käytetään täsmällisiä 
kvanttimekaanisia laskuja sekä kvantita-
tiivista vertailua kokeelliseen dataan aina 
kun se suinkin on mahdollista.”

Biofysiikassa joudutaan työskente-
lemään hyvin täsmällisten molekyylita-
son yksityiskohtien kanssa. Esimerkiksi 
kokeellisesti voidaan nähdä jonkin bio-
molekyylin toiminnan muuttuvan, kun 
molekyylin atomirakenteeseen tehdään 
pieni muutos. ”Tällöin kokeilijat kysyvät 
meiltä pystytäänkö tehty havainto vah-
vistamaan simulaatioissa ja mitä tehty 
molekyylin muokkaus saa aikaan. Tällai-
sissa tapauksissa on äärimmäisen vaikeaa 
käyttää karkeistettuja malleja. Yhteistyö 
kokeellisen tutkimuksen kanssa viekin 
fyysikon usein hänen mukavuusalueensa 
ulkopuolelle.”

Biofysiikan mallintamisessa käytet-
tävät menetelmät valitaan sen mukaan 
mitä kyseisestä systeemistä halutaan tut-
kia. ”Kemiallisia reaktioita tutkittaessa 
kvanttimekaaniset menetelmät ovat ainoa 
vaihtoehto. Toisaalta taas biokemiallisten 
tunnistamismekanismien, joissa yleensä 
on kyse sähköstaattisista ja van der Waals 
-voimista ilman elektronien siirtoa, tutki-
misessa klassisiin atomaarisin tai karkeis-

tettuihin malleihin perustuvat menetelmät 
toimivat hyvin.”

Merkittävä osa molekyylien välisis-
tä solutason ilmiöistä voidaan mallintaa 
atomaaristen kuvausten ja karkeistettujen 
molekulaaristen mallien avulla. Jälkim-
mäisiin kuuluvaa Martini-mallia käy-
tetään yleisesti. ”Tämä on erittäin hyvä 
paketti, jossa yhdistetään atomaarinen 
ja karkeistettu molekyylimallintaminen 
toisiinsa.”

Vattulaisen ryhmän työ keskittyy lipi-
deihin ja niiden muodostamien komplek-
sien rakenteisiin sekä niiden vuorovaiku-
tuksiin muiden solurakenteiden kanssa. 
Yhteistyötä on farmakologiassa, ennen 
kaikkea solubiologiassa sekä osittain myös 
lääketieteessä. Pääasialliset tutkimuskoh-
teet ovat lipoproteiinien rakenteiden sel-
vittäminen ja niiden toiminnan ymmär-
täminen sekä se, kuinka lipidit säätelevät 
solukalvoissa olevien proteiinien ja resep-
toreiden toimintaa.

Lipoproteiinit lähikuvassa 

Lipoproteiineista, lipidien ja proteiinien 
muodostamat nanokokoluokan hiukkaset, 
ovat suuren mielenkiinnon kohteina, sillä 
niillä on kliinisten tutkimusten perusteella 
merkittävä osuus sydän- ja verisuonisai-
rauksien synnyssä. Nämä ovat länsimaissa 
useimpien kuolemantapausten taustalla. 
Tärkeydestään huolimatta korkeatiheyksi-
sen kolesterolin (HDL, ”hyvä kolesteroli”) 
ja matalatiheyksisen kolesterolin (LDL, 
”paha kolesteroli”) tarkat rakenteet ja 
monet toiminnalliset yksityiskohdat ovat 
jääneet hämäriksi.

Vattulaisen ryhmän työ on merkittä-
västi valaissut näitä kysymyksiä. Ryhmä 
selvitti ensimmäisenä LDL:n molekyylita-
son rakenteen ja sen lipidi- ja proteiinio-
sien välisiä vuorovaikutuksia. Ryhmä jul-
kaisi myös ensimmäisen HDL:n yksityis-
kohtaisen rakennemallin ja siihen liittyvän 
rakenteen sisäisen dynamiikan, sekä ilman 
proteiiniosaa että sen kanssa.

HDL:n rakenteen lisäselvittelyssä 
on käynyt ilmi, että HDL:n rasva-aine-
koostumuksissa on merkittäviä eroja eri 
ihmisryhmien kesken. Koostumuserot 
vaikuttavat HDL:n rakenteeseen, ja on 
mahdollista, että eri rakenteilla on eri-
lainen merkitys sepelvaltimotaudin syn-
nyssä. Samoin on saatu selvitettyä ras-
va-aineita kolesterolimuodosta toiseen 
siirtävän kuljettajaproteiinin siirtomeka-
nismin ensimmäinen vaihe, josta tiedosta 
saattaa olla hyötyä uusia lääkkeitä kehi-
tettäessä. Näistä uusista löydöksistä voi 
tarkemmin lukea CSC:n Tieteen tietotek-
niikan numerosta 2/2013.

“On myöskin järkevää käyttää CSC:n  
laskentaresursseja tehokkaasti ilman 
turhaa hapuilua.”
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Signaalinvälityksen pullonkaulat

Solukalvon reseptorit, jotka voivat olla 
proteiini- tai lipidikomplekseja, ovat kes-
keisiä osia solujen signaalinvälitysketjuis-
sa. Jos signaalinvälitys katkeaa, signaali 
menee väärään osoitteeseen tai kohdistuu 
liian vahvana, niin seurauksena on usein 
eriasteisia tautitiloja. Simulaatioiden avul-
la voidaan tutkia esimerkiksi sitä, mitä 
reseptorin virhetoiminnassa molekyylita-
solla tapahtuu.

Erään tällaisen tapauksen Vattulaisen 
ryhmä selvitti yhteistyössä Dresdenissä 
toimivan professori Kai Simonsin johta-
man kokeellisen tutkimusryhmän kanssa. 
Simons on jo pitkään tutkinut solukalvoil-
la olevia lipidilauttoja ja niiden toimintaa. 
Yhtenä osana tätä työtä havaittiin erään 
reseptorin toiminnan lakkaavan, jos sen 
läheisyydessä oli kolesterolia. Se, mitä täl-
löin tapahtui ja miksi, ei ollut kokeellisin 
menetelmin selvitettävissä.

Kyseessä oleva reseptori oli rakenteel-
taan glykolipidi, eli hiilihydraatti-lipidi-
kompleksi. Reseptorin hiilihydraattiosa 
kohosi ikään kuin antennina solukalvon 
yläpuolelle. Simulaatioissa kävi ilmi, että 
kolesteroli vuorovaikutti antenniosan 
kanssa siten, että antenni taipui kiinni 

solukalvoon, jolloin reseptorin toiminta 
estyi.

Yhteistyö Simonsin ryhmän kanssa 
jatkuu edelleen. Yhtenä kohteena on ollut 
eräs kalvoproteiineihin liittyvä ja ratkai-
semattomana pysynyt ongelma: kuinka 
lipidit ohjaavat tiettyjen kalvoproteiinien 
toimintaa signaalinvälityksessä? 

Tutkimuksen kohteeksi valittiin epi-
dermaalinen kasvutekijäreseptori (EGFR), 
joka aktivoituessaan toimii osana soluvies-
tinvälitystä. EGFR:n yliaktiivisuuden on 
osoitettu olevan yhteydessä syöpiin, eri-
tyisesti rinta- ja keuhkosyöpiin. Tästä joh-
tuen aktivoitumismekanismia on yritetty 
selvittää, jolloin uusia syövän hoitomene-
telmiä voitaisiin kehittää. Valtavasta, yli  
36 000 tieteellistä julkaisua tuottaneesta 
tutkimuspanostuksesta huolimatta meka-
nismia ei vieläkään tunneta kovin tarkasti.

Vattulaisen ja Simonsin ryhmien 
yhteistyöprojektissa mekanismin selvittä-

mistä lipidien näkökulmasta, eli selvitet-
tiin solukalvolla olevien lipidien merkitys-
tä kasvutekijäreseptorin aktivoitumisessa. 
Kolmivuotinen työ on tuottanut uutta 
tietoa ja sen tulokset tullaan julkaisemaan 
lähiaikoina.

Superkoneiden suurkäyttöä

Biofysiikan monimutkaisissa mallinnuk-
sissa riittävät laskentaresurssit ovat vält-
tämättömyys. Vattulainen kiittelee CSC:n 
toimintaa: ”CSC on ollut kaikki nämä 
vuodet ensiarvoisen tärkeä kumppani, ja 
hoitanut tehtävänsä kerta kaikkiaan loista-
vasti. Olemme aina saaneet laskenta-aikaa 
vähintäänkin riittävästi. Suurimpiin pro-
jekteihin, joissa kilpaillaan alan johtavi-
en ryhmien kanssa, eivät CSC:n resurssit 
kuitenkaan aina riitä. Tällöin joudutaan 
hakemaan laskenta-aikaa ylikansallisilta 
organisaatioilta.”

Yksi solukalvoproteiinien suurperheistä ovat GPCR-reseptorit (G-protein coupled receptors), jotka ovat maailmanlaajui-
sesti yksi yleisimmistä kohteista lääkeaineiden kehitystyössä. Ohessa esitetty B2AR (beta-2-adrenergic receptor) on yksi 
tähän perheeseen kuuluvista proteiineista, joiden toimintaan vaikuttaa niiden vuorovaikutus kolesterolin kanssa. Mole-
kyylidynaamisilla simulaatioilla tätä kolesterolin aikaansaamaa proteiinin toiminnan ohjausta voidaan tutkia systemaatti-
sesti. Simulaatioissa mukana ollutta vettä ja ioneja ei kuvassa ole esitetty (Moutusi Manna/BIO-ryhmä).
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”EGFR:n yliaktiivisuuden on osoitettu  
olevan yhteydessä syöpiin, erityisesti  
rinta- ja keuhkosyöpiin.”
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EU:n puitteissa eräs tällainen organi-
saatio on PRACE (Partnership for Advan-
ced Computing in Europe). Sieltä Vattu-
lainen sai mainittua EGFR-projektia var-
ten suurimman koskaan suomalaiselle tut-
kijalle myönnetyn resurssin, 60 miljoonaa 
tuntia laskenta-aikaa.

”Tuo laskenta-aika vastaa noin 7 000 
laskentavuotta ja on omakustannusarvol-
taan kahden miljoonan euron luokkaa. 
Lisäksi CSC myönsi projektille Grand 
Challenge -statuksen ja 4,38 miljoonaa 
tuntia laskenta-aikaa.” Vattulainen pitää 
PRACE:n hakua helppona, joustavana ja 
läpinäkyvänä. ”Kompastuskiveksi hake-
muksessamme muodostuivat skaalaustes-
tit, joissa luotimme ulkopuolisten aiem-
min saamiin tuloksiin. Nämä eivät kuiten-
kaan menneet läpi teknisessä arvioinnissa. 
Hakemus hyväksyttiin vasta sen jälkeen 
kun teimme testit itse. Tässäkin CSC:n 
antama apu oli korvaamaton.”

Huippuyksikön mahdollisuudet

Solukalvotutkimusala on saanut huippu-
yksikön kaudelle 2014–2019. Tätä Suo-
men Akatemian rahoittamaa yksikköä 
vetää akatemiaprofessori Elina Ikonen 
Helsingin yliopistosta. Yksikössä on kak-
si Helsingin yliopiston kokeellisen solu-
biologian ryhmää, johtajinaan Ikonen ja 
professori Pekka Lappalainen sekä Vat-
tulaisen laskennallisen biofysiikan ryhmä. 
Toiminta jakautuu kutakuinkin puoliksi 
kokeellisten ja laskennan ryhmien kesken.

Huippuyksikkö parantaa Vattulai-
sen mielestä merkittävästi tutkimusmah-
dollisuuksia. ”Kuuden vuoden jakso tuo 
mukanaan jatkuvuutta, joka mahdollistaa 
pitkäjänteisen ja tiiviin yhteistyön kokeel-
listen ja laskennallisten ryhmien kesken. 

Projektit eivät ole enää irrallisia, vaan ede-
tään tutkimussuunnitelman mukaan, joka 
perustuu rinnakkaisprojekteihin ja uusien 
hankkeiden käynnistämiseen heti vanho-
jen edelleen jatkuessa.”

Jatkuvuus avaa uusia mahdollisuuksia 
myös tutkimusympäristön parantamiselle 
ja korkean riskin projektien onnistuneelle 
toteuttamiselle. ”Tutkijat eivät meillä työs-
kentele vain yhdessä hankkeessa vaan ovat 

mukana lukuisissa projekteissa. Samoin 
heille annetaan mahdollisuus vaikuttaa 
siihen, mihin hankkeeseen he haluavat 
tulla mukaan ja minkätyyppistä työtä 
tehdä, kokeellista työtä, mallinnusta tai 
kenties molempia. Tällaiset asiat ovat vah-
voja motivointitekijöitä. Tutkijalle huip-
puyksikkö antaa turvatun talouden, hyvät 
resurssit sekä turvatun tutkimusympäris-
tön, jossa voi ottaa riskejä. Kaikki hank-
keet eivät onnistu, mutta kun on useam-
massa projektissa mukana, niin kukaan ei 
ole yhden kortin varassa.”

Tutkimusmaailmassa kilpailu on 
armotonta ja kovaa. ”Jos tutkija ei pysty 
saamaan tulosta aikaan edes huippuyk-
sikön kaltaisessa ympäristössä, henkilön 
on syytä harkita alan vaihtoa. Tämä saat-
taa kuulostaa raa’alta puheelta mutta tie-
demaailma on raaka, eivätkä kaikki sovi 
sinne. Jokaisella ihmisellä on omat vah-
vuusalueensa, joita hänen kannattaa hyö-
dyntää elämänuraa valitessaan”, kannustaa 
Vattulainen. ”Voi kuulostaa oudolta, mut-
ta suorastaan toivon, että suuri osa kou-
luttamistamme kavereista päätyy muualle 
kuin tieteen ytimeen. Nämä ihmiset ovat 
poikkeuksellisen fiksuja, ja heidän tutki-
jakoulutuksellaan, siis luovalla ongelmien 
ratkaisutaidoilla, olisi käyttöä yhteiskun-
nassa lähes millä tahansa alalla.”

“Biofysiikan monimutkaisissa  
mallinnuksissa riittävät laskentaresurssit 
ovat välttämättömyys.”

Vattulainen sai EGFR-projektia var-
ten suurimman koskaan suomalai-
selle tutkijalle myönnetyn resurssin, 
60 miljoonaa tuntia laskenta-aikaa.

Poikkileikkauskuva LDL-
lipoproteiinista. LDL:n 
lipidirunko koostuu 
kolesterolista, kolesterolin 
estereistä, triglyserideistä, 
fosfolipideistä, lysofos-
folipideistä ja pienistä 
määristä muita lipidejä,  
ja tätä lipidipartikkelia 
ympäröi harmaalla ku-
vattu ApoB100-proteiini. 
Kuva pohjautuu mole-
kyylidynaamisiin simu-
laatioihin, joissa mukana 
ollutta vettä ja ioneja ei 
tässä kuvassa ole näytetty 
selkeyden vuoksi.

@ Matti Javanainen/BIO-ryhmä



25

www.csc.fi/csc/ajankohtaista/uutiset 
uutisEt

  Ilmatieteen laitos uusii suurteholas-
kentaympäristönsä sääennusteita ja tieteel-
listä laskentaa varten. Uuden supertieto-
koneratkaisun suunnittelee ja hankkii CSC 
– Tieteen tietotekniikan keskus yhdessä 
Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Uusi supertietokone turvaa Ilmatie-
teen laitoksen operatiivisen sääennuste-
tuotannon ja tukee sen tutkimustoimin-
taa. Laitteiston kapasiteetti on Ilmatie-
teen laitoksen nykyiseen käytössä olevaan 
kapasiteettiin verrattuna noin nelinker-
tainen.

Sääennusteiden lisäksi Ilmatieteen lai-
tos käyttää supertietokonetta ilmastomal-
litukseen, ilmakehän leviämismallien ja 
merimallien laskentaan sekä satelliittiku-
vien prosessointiin. Ratkaisu tarjoaa myös 
entistä paremmat mahdollisuudet Ilmatie-
teen laitoksen muille laskentatehoa tarvit-
seville tutkimushankkeille. 

Tietokonekapasiteetti ratkaisevaa 
ennusteiden kehittymisessä

Tehokkaiden supertietokoneiden merki-
tys on suuri sää- ja ilmastoennusteiden 
kehittymisessä. Supertietokone laskee sää-
malliennusteen tietyltä maantieteelliseltä 
alueelta, jota kuvaa kolmiulotteinen las-
kentapisteistä koostuva verkko. Jokainen 
verkon solmupiste on mallin laskentapiste, 
jossa ilmakehän tilan kehittymistä kuvaa-
vat yhtälöt ratkaistaan. Malli tuottaa tietoa 
sään kannalta oleellisista suureista kuten 

mm. lämpötilasta, ilman paineesta, tuulen 
nopeudesta, ilman kosteudesta, pilvisyy-
destä ja sademäärästä.  

Suuremman laskentatehon avulla 
parannetaan ensisijaisesti tarkan erotusky-
vyn mallien tuottamia ennusteita. Uudella 
laitteistolla voidaan kahden vuorokauden 
ennusteita tuottaa 2,5 kilometrin erotus-

kyvyllä koko Skandinavian alueelle nykyi-
sen Suomen alueen sijasta. Tämä edes-
auttaa erityisesti voimakkaiden, Suomen 
rajojen ulkopuolelta kulkeutuvien, ukkos-
myrskyjen ennustamista.

CSC hankinnan asiantuntijana 

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus toi-
mii supertietokonehankinnan asiantun-
tijana. CSC:llä on pitkä kokemus alasta: 
Jo kolmen vuosikymmenen ajan Suomen 
tehokkaimmat tietokoneet ovat sijainneet 
CSC:n konesalissa. CSC:n koneita käyttä-
vät yliopistojen, korkeakoulujen ja Ilma-
tieteen laitoksen tutkijat.  

Ilmatieteen laitoksen uuden Cray 
XC30 -supertietokoneen teoreettinen 
huipputeho on noin 140 000 miljardia  
laskutoimitusta sekunnissa (140 Tflops). 
Laskentaytimien lukumäärä on yhteensä 
yli 6 000 kappaletta.

Ilmatieteen laitokselle uusi CSC:n toimittama supertietokone

“Tehokkaiden supertietokoneiden merkitys on 
suuri sää- ja ilmastoennusteiden kehittymisessä.” 
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www.csc.fi/csc/ajankohtaista/uutiset 
uutisEt

  CSC:n suurteholaskennan kesäkou-
lu järjestettiin 24.6.–3.7.2013 Solvallan 
urheiluopistolla Espoossa. Koulu järjestet-
tiin nyt neljännen kerran. Kouluun valit-
tiin suuresta hakijajoukosta 15 osallistujaa. 

Kesäkoulussa opiskeltiin supertietoko-
neiden hyödyntämisessä tarvittavia ohjel-
mointitaitoja ja tieteellisten ohjelmistojen 
kehitystyötä. Opiskeltavia aiheita olivat 
mm. Fortran 95/2003- ja C-ohjelmointi-
kielet, massiivinen rinnakkaisohjelmoin-
ti MPI- (Message Passing Interface) ja 
OpenMP-paradigmoja sekä niiden yhdis-
telmää käyttäen, ohjelmistojen kehitystyö 
ja konsortioissa toimiminen sekä ohjel-
mistojen suorituskyvyn parantaminen. 

Intensiivisen opetusohjelman vasta-
painona olivat tänäkin vuonna Nuuksion 
kesäinen luonto ja valoisat yöt sekä päivit-
täinen urheiluohjelma. 

Kesäkoulun osallistujat tulivat Suo-
mesta, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja 
Unkarista ja he edustivat hyvin erilaisia 
tieteenaloja: fysiikkaa, ilmakehätieteitä, 
tähtitiedettä, biotieteitä, farmasiaa, hyd-
rologiaa, teollisten prosessien optimoin-
tia ja geodetiikkaa. Kouluttajina toimivat  

Sami Ilvonen, Martti Louhivuori ja Peter 
Råback CSC:ltä, Pekka Manninen Crayl-
tä, Jussi Enkovaara Aalto yliopistolta sekä  
ja Ali Oghabian ja Antti Karkman Hel-

singin yliopistolta. Keynote-esitelmän piti 
Kari Enqvist (Helsingin yliopisto).

CSC:n kesäkoulu 2013: suurteholaskentaa ja liikuntaa
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 Teemu Takaluoman väitöstutki-
muksessa on tutkittu rikkiä ja seleeniä 
sisältävien yhdisteiden rakenteita, sitou-
tumista ja reaktiivisuutta hyödyntämällä 
tietokonemallinnusta ja laskennallisen 
kemian menetelmiä. Takaluoma käyt-
ti väitöskirjansa kaikissa osajulkaisuissa 
CSC:n superlaskentaresursseja. Taka- 
luoma väitteli Oulun yliopistossa 
13.9.2013.

Rikkiä ja typpeä sisältävän polymeerin 
reaktiomekanismin teoreettisessa mallin-
nuksessa on pystytty selvittämään reaktion 
etenemistä ja selvittämään syitä kokeel-
lisessa polymeerirakenteessa esiintyvil-
le virheille ja epäjärjestykselle. Reaktion 
mallinnukseen on käytetty korkeapaine-
molekyylidynamiikkaa, joka soveltuu 

hyvin hitaiden kiinteän olomuodon reak-
tioiden tutkimiseen. 

Rikki-typpi-polymeerit ovat hyvin 
lupaavia materiaaleja puolijohdeteol-
lisuudelle hyvän sähkönjohtokykynsä 
ja materiaalin joustavuuden johdosta. 
Tutkittu polymeeri on myös suprajohta-
va matalassa lämpötilassa. Näistä omi-
naisuuksista johtuen materiaalille on 
hankittu useita patentteja kattaen mm. 
LED-, aurinkopaneeli- ja akkuteknologi-
aa. Polymeeriä on käytetty tuomaan esiin 
sormenjälkiä perinteisille rikostutki-
muksen menetelmille vaikeilta pinnoilta 
kuten kankaista. Myös pois pyyhityt tai 
räjähdyksen poistamat sormenjäljet voi-
daan tuoda esiin metallipinnoilta poly-
meerikäsittelyllä.

Työssä on myös tutkittu biologisesti 
tärkeän välittäjämolekyylin typpioksidin 
reaktiivisuutta ja sitoutumista rikkiyh-
disteisiin. Mallintamalla useiden rikin 
orgaanisten yhdisteiden vuorovaikutuk-
sia typpioksidin kanssa on pystytty arvi-
oimaan sitoutumisen vahvuutta ja luon-
netta.

www.csc.fi/csc/ajankohtaista/uutiset 
uutisEt

Väitös: Suprajohtavan polymeerin valmistusta tutkittu teoreettisesti

uutisEt

info
Teemu Takaluoman  
väitöskirja: Theoretical investiga-
tion in the structural properties, 
bonding, and reactivity of some 
chalcogen compounds: 

http://urn.fi/urn:isbn:9789526201931

Teemu Takaluoman tutkimat rikki-typpi-polymeerit ovat hyvin lupaavia materiaaleja puolijohdeteollisuudelle hyvän säh-
könjohtokykynsä ja materiaalin joustavuuden johdosta.
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www.csc.fi/csc/ajankohtaista/uutiset 
uutisEt

  Jyväskylän yliopiston Nanotiedekes-
kuksen ja kiinalaisen Xiamenin yliopis-
ton tutkimusryhmät ovat valmistaneet ja 
analysoineet kuusi uutta orgaanisilla tio-
limolekyyleillä päällystettyä metallinano-
partikkelia. Tutkimus raportoitiin Nature 
Communications -sarjan verkkolehdessä 
4.9.2013. Suomen osuus on Suomen Aka-
temian rahoittama.

Tutkimusta Jyväskylässä johtaneen 
professori Hannu Häkkisen mukaan 
kyseessä on uusi läpimurto: ”Tiolimole-
kyyleillä päällystettyjä hopeananopartik-
keleita on osattu tehdä jo vuodesta 2009 
lähtien, mutta kukaan ei ole aikaisemmin 
pystynyt selvittämään partikkelien tarkkaa 
atomirakennetta. Työssä raportoidut kul-
ta-hopea-seospartikkelit ovat täysin uusia, 
niitä ei ole aiemmin edes valmistettu. Näi-
den partikkelien synteesi näyttää olevan 
helpompaa ja synteesin tuotto parempaa 
kuin paljon tutkituilla tioli-kulta-partikke-
leilla, joten odotamme, että julkaisumme 
herättää laajaa mielenkiintoa alan tutki-
joitten parissa.”

Hopeapartikkeleja voidaan jo nyt val-
mistaa noin kymmenen grammaa puh-
taana materiaalina yhdestä synteesistä, 
joten kyseessä on myös uudenlainen par-
tikkeleista koostuva nanomateriaali, jolla 

uskotaan olevan paljon sovelluskohteita 
esimerkiksi säteilyn absorbaattoreina eli 
sitojina, väriherkistiminä tai leimapartik-
keleina biomolekyylien kuvantamisessa.

Uudet rakenteet poikkeavat merkittä-
västi tioli-kulta-partikkelien rakenteesta, 
joita Häkkisen ryhmä on tutkinut jo useit-
ten vuosien ajan (viite 2). Kaikissa uusissa 
partikkeleissa on 44 metalliatomia ja 30 
tiolimolekyyliä (kuva) ja niiden metallio-
san koko on noin 1,5 nanometriä. Partik-
kelit pystyvät varastoimaan neljä ylimää-
räistä elektronia, ja niiden sähkömagneet-
tisen säteilyn absorptio on erittäin voima-
kasta ultraviolettivalon ja näkyvän valon 
aallonpituusalueilla. Häkkisen ryhmän 
tekemät tietokonelaskut selvittivät partik-
kelien elektronirakenteen ja siitä johtuvat 
säteilyn absorptio-ominaisuudet. 

”Osaamme tehdä näitä partikkeleja 
nyt myös Jyväskylässä ja jatkossa käytäm-
me niitä muun muassa virusten kuvanta-
misessa kultapartikkelien tavoin”, Häkki-
nen jatkaa. 

Nanopartikkelien synteesi- ja raken-
netutkimus tehtiin professori Nanfeng 
Zhengin ryhmässä Xiamenin yliopistossa 
Kiinassa. Partikkelien rakenteen lasken-
nallinen tutkimus tehtiin Jyväskylän yli-
opiston Nanotiedekeskuksessa Häkkisen 

tutkimusryhmässä, johon kuuluvat Lars 
Gell, Sami Malola ja Lauri Lehtovaara.

Työssä tarvittava laskenta tehtiin 
CSC:n Kajaanin datakeskuksessa sekä 
Stuttgartin HRLS-GAUSS-keskuksessa. 
Saksan laskentaresurssit saatiin käyttöön 
PRACE-tutkimusinfrastruktuurin kautta.

Uusi läpimurto metallinanopartikkelien rakennemäärityksessä

H. Yang, Y. Wang, H. Huang, L. Gell, 
L. Lehtovaara, S. Malola, H. Häkkinen 
and n. Zheng, “All-thiol stabilized 
Ag44 and Au12Ag32 nanoparti-
cles with single-crystal structures”, 
nature Communications, julkaistu 
verkossa 4.9.2013. (Doi: 10.1038/
ncomms3422)

H. Häkkinen, ”The gold-sulfur  
interface at the nanoscale”,  
nature Chemistry 4, 443 (2012).

info

Visualisointi 44 hopea-atomia ja 30  
tiolimolekyyliä sisältävän nanopartikke-
lin atomirakenteesta. Partikkeli (vasem-
malla) koostuu kahdesta sisäkkäisestä 
metallikuoresta (oikealla alhaalla) joita 
suojaa hopea-tioli-yksiköistä koostuva 
kerros (oikealla ylhäällä).
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  Atomien eroosion perusmitta on 
eroosiotuotto. Se kertoo, miten monta ato-
mia tulee aineesta keskimäärin ulos yhtä 
sisään tulevaa atomia kohden. Vastikään 
havaittu ennätysmäinen eroosiotuotto, 
liki 1 000, syntyi atomien räjähdysmäises-
tä roiskumisesta nanolangan ympärille. 
Fyysikoiden tulokset on otettava huomi-
oon seuraavan sukupolven tietokonesiruja 
suunniteltaessa.

Kun mitä tahansa materiaalia pom-
mitetaan hiukkaskiihdyttimistä tulevilla 
hyvin korkean energian omaavilla ato-
meilla, sisään tulevat atomit potkivat ulos 
materiaalissa alun perin olleita atome-
ja. Tätä eroosioprosessia hyödynnetään 
laajasti teollisuudessa ohutkalvojen val-
mistuksessa, kun taas esimerkiksi puoli-
johdeteollisuudessa ja avaruudessa ilmiö 
on materiaaleja haurastava, ja siksi hai-
tallinen.

”Ilmiön tieteellinen perusta on pääosin 
hyvin tunnettu”, kertoo vanhojen eroo-
sioennätysten rikkomisen tietokonesimu-
loinneilla todistanut professori Kai Nord-
lund Helsingin yliopiston fysiikan laitok-
selta. Nordlundin ryhmä käytti tutkimuk-
sessaan CSC:n superlaskentaresursseja.

”Pohjimmiltaan on kyse atomien tör-
mäyksistä toistensa kanssa samaan tapaan 
kuin biljardipallot törmäävät keskenään 
– joskus biljardipallo voi parin törmäyk-
sen jälkeen mennä vastakkaiseen suun-
taan kuin alkuperäinen sisään tuleva pallo, 

mikä vastaa atomien eroosiota aineen pin-
nasta”, hän sanoo.

Eroosion perusmitta on eroosiotuot-
to, luku joka kertoo, miten monta atomia 
tulee aineesta keskimäärin ulos yhtä sisään 
tulevaa atomia kohden. Yleensä eroosio-
tuotto on alle 1, ja aiemmin korkeimmat 
tunnetut tuottoarvot olivat noin 70.

Nyt professori Kai Nordlundin ryhmä 
on yhteistyössä brittiläisen Huddersfieldin 
yliopiston professori Stephen Donnellyn 

kanssa löytänyt systeemin, jossa eroosio-
tuotto voi olla noin 1 000. Se on maailman- 
ennätys yhden atomin aiheuttamassa vau-
riotuotossa törmäysprosessien takia.

Tulos syntyi, kun Donnellyn ryhmässä 
kultananolankoja pommitettiin varatuilla 
ksenon-atomeilla elektronimikroskoopissa 
ja Helsingin yliopistossa tehdyt tietokone-
simuloinnit osoittivat, että erittäin suuri 
eroosiotuotto johtui atomien räjähdysmäi-
sestä roiskumisesta nanolangan ympärille 
kaikkiin suuntiin.

Tulokset on julkaistu fysiikan alan 
korkeimmalle arvostetussa julkaisusarjas-
sa Physical Review Letters. Niillä on käy-
tännön merkitystä muun muassa puoli-
johdeteollisuudessa, jossa tietokonesirujen 
toiminnan mahdollistavien transistorien 
ytimet ovat nykyään nanolankoja. 

”Odotettua paljon suurempi vaurio-
tuotto voi aiheuttaa ongelmia, kun kiihdyt-
timiä käytetään lankojen valmistuksessa, 
joten nyt havaitut tulokset täytyy huomioi-
da, kun suunnitellaan seuraavan sukupol-
ven tietokonesiruja”, sanoo Nordlund.

Helsingin yliopistossa tehtiin ennätys atomien eroosiotuotossa

info
G. Greaves, J. A. Hinks, P. Busby, 
n. J. Mellors, A. ilinov, A. kuro-
nen, k. nordlund ja S. e. Don-
nelly: enhanced Sputtering Yields 
from Single-ion impacts on Gold. 
nanorods Physical Review Letters 
111 (2013) 065504

www.csc.fi/csc/ajankohtaista/uutiset 
uutisEt

  Jyväskylän yliopiston Nanoscience  
Centerissä toimiva professori Hannu 
Häkkisen tutkimusryhmä on saanut EU:n 
PRACE-organisaatiolta 43 miljoonan tie-

tokonetunnin laskentaresurssin projek-
tiin, jossa tutkitaan nanometrikokoisten 
kultapartikkelien ja enterovirusten välisiä 
vuorovaikutuksia. Superlaskenta tehdään 
Stuttgartissa sijaitsevassa Euroopan suu-
rimpiin kuuluvassa HLRS-GAUSS -las-
kentakeskuksessa.

Projekti liittyy Nanoscience Centeris-
sä tehtävään kokeelliseen tutkimukseen, 
jossa käytetään orgaanisilla molekyyleillä 
päällystettyjä kultananopartikkeleja virus-
ten pintarakenteen kuvaamiseen elektro-
nimikroskoopilla. Virusten rakenteen toi-
minnan ymmärtäminen on tärkeää, jotta 

voidaan ymmärtää virusten kulkeutumista 
soluun ja avautumista solun sisällä. Kulta-
partikkeleja voidaan myös mahdollisesti 
jatkossa käyttää avautumismekanismien 
säätelyyn ja estämiseen.

info
nano-gold at the bio-interface 
-projektin tiivistelmä englanniksi 
PRACe-organisaation sivuilla:

http://www.prace-ri.eu/PRACe-
7th-Regular-Call

EU:lta 43 miljoonaa 
tietokonetuntia  
nanotieteilijöiden 
kultapartikkelivirus-
tutkimuksiin

Partnership for 
Advanced Computing 

in Europe

Atomien räjähdysmäinen roisku-
minen kultananolangasta, joka 
tapahtuu kiihdyttimillä tehtävän 
ksenonpommituksen takia. Täs-
sä tapauksessa yksi ainoa sisään 
tuleva ksenon-atomi saa yli 
kaksituhatta atomia roiskumaan 
ulos langasta.
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 Liikenne- ja viestintäministeriö on 
myöntänyt 3,84 M€:n rahoituksen Digi-
len vastuulla olevan digitaalisten palve-
luiden luonnin laboratorion, Palvelupaja 
FORGEn, käynnistämiseen. Rahoitus on 
myönnetty teollisen tutkimuksen hanketu-
kena ja tavoitteena on nopeuttaa digitaa-
listen palveluiden liiketoiminnan kehittä-
mistä laaja-alaisesti Suomessa. Palvelupaja 
FORGE avataan palvelukehityksen han-
kepilottien käyttöön jo kuluvan vuoden 
syksyllä ja se toteutetaan Digilen ja CSC:n 
yhteistyönä. Digile tunnettiin aiemmin 
nimellä Tieto- ja viestintäteollisuuden tut-
kimus TIVIT Oy.

Digitaaliset palvelut ovat keskeinen 
keino rakentaa uutta kasvua nopeasti 

kehittyvässä Internet-taloudessa. Tehokas-
ta tapaa luoda uusia digitaalisia palveluita 
tarvitaan osana ICT-teollisuuden raken-
nemuutosta. Digitaaliset palvelut avaavat 
uusia mahdollisuuksia nostaa Suomen 
muiden vahvojen teollisuudenalojen kil-
pailukykyä. Niiden avulla voimme myös 
nostaa julkisten palvelujen tuottavuutta ja 
tukea avoimen datan liiketoiminnan kehi-
tystä. Digitaalisten palveluiden luonnin 
osaamista tarvitaan siis kattavasti koko 
yhteiskunnassa.

Palvelupaja FORGE on palveluiden 
luonnin esikaupallisen vaiheen labora-
torio, joka kokoaa palveluiden luonnissa 
tarvittavan teknisen alustan ja palvelu-
muotoilun tuen kansalliseen käyttöön 

Suomessa. Palvelupaja FORGE kehittyy 
koko ajan mm. Digilen tutkimusohjelmis-
sa tehtävän työn tuloksena ja se tarjoaa 
siten kansallisesti omaehtoisen ja mah-
dollisimman riippumattoman ympäristön 
kehittää myös omia palveluinnovaatioita 
ja tavoitella edelläkävijyyttä. Palvelupaja 
FORGEn yhteyteen syntyvä yhteisö luo 
yhdessä uutta digitaalisten palveluiden 
kulttuuria ja jakaa uusimmat virtaukset ja 
parhaat käytännöt – osaajat näyttävät mal-
lia ja tekemällä oppii avoimen innovaation 
toimintaympäristössä.

”Internet-talous kehittyy ja markki-
nat jaetaan nopeasti. Suomen on otettava 
roolinsa tässä kehityksessä ja Palvelupaja 
FORGE on käytännön työkalu vauhdittaa 
palveluiden syntymistä. Suomen talouden 
tuleva kasvu löytyy digitaalisten palvelui-
den huomattavasti nykyistä laajamittai-
semmasta tuotannosta ja käytöstä. Palve-
luista on tehtävä myös vahvistuva vientiala 
korvaamaan teollisen viennin supistumis-
ta sekä menetettäviä työpaikkoja”, sanoo 
Digilen toimitusjohtaja Reijo Paajanen.

”Suomessa tehdään jo loistavia pele-
jä. Seuraavaksi valloitetaan digitaalisten 
palveluiden markkina. Nyt on aika koota 
yhteisölliset joukkueet erilaisten digitaa-
listen palveluiden luomiseksi ja maailman 
valloittamiseksi”, summaa hankkeen toteu-
tuksen johtaja Jari Juopperi.

”Ympäristö, jossa akateeminen tut-
kimusyhteisö ja teollisuus voivat tehdä 
yhteistyötä samoilla pelisäännöillä, on 
tärkeä askel suomalaisen kilpailukyvyn 
lisäämiseksi”, tiivistää Pekka Lehtovuori 
CSC:stä.

www.csc.fi/csc/ajankohtaista/uutiset 
uutisEt

LVM myönsi rahoituksen Palvelupaja FORGElle 

  Julkaisutietoportaali Juuli tuo ope-
tus- ja kulttuuriministeriön korkeakou-
luilta vuosittain keräämät CSC:n tietova-
rastoon tallennetut yliopistojen tutkimus-
julkaisujen viitetiedot kaikkien kiinnostu-
neiden käyttöön ja selattavaksi eri hakueh-
doin. Juuli-julkaisutietoportaali on avattu 
kesäkuun alussa osoitteessa www.juuli.fi.

Juuli on rakennettu opetus- ja kult-
tuuriministeriön (OKM) rahoittamassa 
OKM:n, Kansalliskirjaston ja CSC:n yhtei-
sessä Julkaisuportaali-projektissa.  Julkai-
sutietoportaalin teknisestä toteutuksesta 
ja käyttöliittymän suunnittelusta ja toteu-
tuksesta vastaa Kansalliskirjasto. CSC on 

osallistunut Julkaisuportaali-projektissa 
mm. korkeakouluilta kerättyjen tieto-
jen keruuseen, tietojen tallennukseen ja 
yhteisjulkaisujen tunnistamiseen.

Juuli-julkaisutietoportaali kokoaa 
kattavasti yhteen tiedot yliopistojen kai-
kista tutkimusraporteista ja niiden vii-
tetiedoista. Juulin kautta julkaisutietoa 
tarvitsevat pääsevät katsomaan samalla 
kertaa kaikkien suomalaisten yliopistojen 
koti- ja ulkomaisten julkaisujen tiedot. 
Tällä hetkellä portaalissa ovat yliopisto-
jen julkaisutiedot vuodelta 2011 ja vuo-
den 2012 julkaisutiedot saadaan portaa-
liin syksyllä 2013, jolloin tiedonkeruu 

viime vuodelta päättyy. Pitkän aikavälin 
visiona on mahdollistaa jatkuva tiedon-
siirto korkeakouluista Juuliin.

”Julkaisutietoportaali lisää yliopistojen 
tutkimus- ja julkaisutoiminnan läpinäky-
vyyttä”, kertoo CSC:n kehityspäällikkö ja 
Julkaisuportaali-projektin ohjausryhmän 
jäsen Tuija Raaska CSC:ltä. Julkaisupor-
taali-projekti on osa CSC:n bibliometriik-
kapalvelujen kehittämistä.

Yliopistojen tutkimusjulkaisujen viitetiedot Juuliin
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  Timo Lähivaaran grand challenge 
-projektin tarkoituksena oli kehittää uusia 
innovatiivisia numeerisia tekniikoita, joi-
ta voidaan käyttää pohjavesien arvioin-
nissa. Projekti kuuluu osana laajempaan 
pohjavesiä käsittelevään hankekokonai-
suuteen, joka toteutetaan yhteistyössä 
alan toimijoiden kanssa (mm. OCMO ltd, 
GNC Science, Itä-Suomen ja Aucklandin 
yliopistot). Projektia rahoittaa Suomen 
Akatemia (projektinumerot 250215 ja 
257372).

Perinteiset menetelmät pohjavesialuei-
den kartoittamiseen ovat usein liian hitai-
ta ja kalliita toteutettavaksi laajan mitta-
kaavan sovelluksissa ja niiden tarkkuus on 
lähes aina erittäin huono. Yleinen mene-
telmä pohjavesialueiden arviointiin perus-
tuu porakaivojen käyttöön. Tässä teknii-
kassa vettä pumpataan yhdestä porakai-
vosta ja samanaikaisesti havainnoidaan 
pohjaveden pinnan muutoksia muissa 
porakaivoissa. Porakaivoista saatujen mit-

taushavaintojen perusteella voidaan alu-
een pohjavesitilavuutta arvioida.  

Tässä tutkimuksessa pohjavesien 
arviointiin käytetään seismisiä aaltoja. 
Lähtökohtana on hyödyntää seismisiä 
signaaleja, joita syntyy esimerkiksi maan-
järistyksistä. Seismisesti passiivisilla alu-
eilla, kuten Suomessa, seismisiä herätteitä 
voidaan luoda keinotekoisesti esimerkik-
si räjäytysten tai värähtelevien rekkojen 
avulla. Riippumatta seismisen signaalin 
syntytavasta niiden vuorovaikutus maape-
rässä on samanlainen. Seismisten signaa-
lien edetessä esimerkiksi pohjavesialuei-
den muodostaman huokoisen materiaalin 
lävitse, niihin taltioituu informaatiota väli-
aineen ominaisuuksista. Vuorovaikutus 
huokoisen materiaalin ja aaltokentän välil-
lä voidaan havaita mitattavista signaaleista 
(seismogrammi). Edelleen, seismogram-
meja voidaan hyödyntää estimoitaessa 
pohjavesialueen fysikaalisia ominaisuuk-
sia ja kokoa.  

Tutkimuksessa hyödynnetään kahta 
laskentamallia: epäjatkuvaa Galerkinin 
menetelmää ja spektraalielementtime-
netelmää. Tutkimuksen tässä vaiheessa 
käytössä on pääasiallisesti ollut jälkim-
mäiseksi mainittu menetelmä (spec-
fem-ohjelmisto). Laskentaympäristönä 
käytettiin hankkeen alkuvaiheessa Lou-
hea ja jälkimmäisessä vaiheessa Sisua. 
Lähivaaran tutkimushanke käytti CSC:n 
superlaskentaresursseja viiden miljoo-
naa prosessoritunnin verran. Projektissa 
kehitettyjä laskentamalleja voidaan käyt-
tää monilla laskennallisen tieteen aloilla, 
mm. vedenalaisen akustiikan, ultraääni-
kuvantamisen ja sähkömagnetiikan tut-
kimuksessa.

Grand Challenge -projektit ovat huip-
putasoista tutkimusta, jossa tarvitaan huo-
mattavan suurta laskenta- tai dataresurs-
sikiintiötä tai palvelutasoa. CSC perustaa 
kullekin GC- projektille tukiryhmän ja 
GC-projektit valitaan haun perusteella.

Grand challenge: Uusia menetelmiä pohjavesivarojen arviointiin



TERVETULoA
CSC:n PALVELUJEn KÄYTTÄJÄKSi

Yliopistoasiakkaat voivat hakea käyttö- 
oikeuksia CSC:n tietokoneympäristöön  
hakulomakkeella. 

Hakulomakkeet löytyvät sivulta:  
www.csc.fi/asiakkaaksi/korkeakoulut/ 
kayttolupahakemukset

Hakemus postitetaan osoitteeseen: 
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy 
PL 405, 02101 Espoo 

CSC tarjoaa tutkimuslaitoksille ja yrityksille  
yksilöityjä laskenta- tallennus-, käyttö- ja  
konsultointipalveluja. 

Tutustu CSC:n tarjoamiin palveluihin osoitteessa:
www.csc.fi/asiakkaaksi/kaupalliset
Kysy lisätietoja osoitteesta contact@csc.fi

 

Tutustu CSC:n julkaisuihin osoitteessa:
www.csc.fi/csc/julkaisut  

CSC:n asiakaslehtiä voi tilata ilmaiseksi osoitteesta:  
www.csc.fi/csc/julkaisut/tilaukset

Tutustu myös CSC:n kurssitarjontaan osoitteessa:  
www.csc.fi/csc/kurssit 

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus on voittoa tavoittelematon opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima osakeyhtiö, joka tarjoaa korkeakouluille, 
tutkimuslaitoksille ja yrityksille tietoteknistä tukea ja resursseja: mallinnus-, laskenta- ja tietopalveluja. Tutkijat voivat käyttää Suomen laajinta  

tieteellisten ohjelmistojen ja tieteen tietokantojen valikoimaa sekä Suomen tehokkaimpia supertietokoneita Funet-tietoliikenneyhteyksien kautta. 

CSC:n palvelut ovat korkeakouluissa työskenteleville ja opiskeleville ilmaisia. Tutkimuslaitoksille ja yrityksille CSC:n palvelut ovat maksullisia.

1

TIETEEN TIETOTEKNIIKKA 3/2013

ELEKTRONIT  

LASIHÄKEISSÄ  

sivu 4

RAKETTI-HANKKEEN  

tuloksia  

sivu 11

MALLINNUS,  

SOLUT JA  

ELÄMÄ sivu 21

1

TieTeen TieToTekniikkA 4/2012

Tutkimuksen  tietoaineistot
Hiukkasen  
tarkempaa
sivu 4

Datakeskuksen  avajaiset
sivu 8

Funetin uudet  palvelut  
sivu 24


