From:
Subject:
Date:
To:
Cc:

Laitinen, Mikko mikko.i.laitinen@jyu.fi
Re: Kiihdytin hiukkasen -väliaikatietoja
30. April 2020 at 17.59
Pakarinen, Janne janne.pakarinen@jyu.fi
Jari Makinen jari.makinen@kupla.com

Terve,
kuten todettu, meidän raportti on about lähettämistä vaille valmis, mutta jotta ei virallisesta takarajasta myöhsätytyä, kun lehdissä sitä ei
vielä ole julkaistu niin se tässä liitteenä alla toimitettuna ennen 1.5. Muutamaa kohtaa olen vielä kommentoinut että voisi viilata ennekuin
pistää eteenpäin mutta taitaa joa kevätväsymystä olla tekijöillä.. Ensiviikolla siis lehdissä tai ainakin jossain.
Mikko.

Raportti - Lehtijuttu

Lukiolaiset selvittivät hiukkaskiihdyttimellä kukkamultien eroja
Syyskaudella 2019 alkanut Kiihdytin hiukkasen -kilpailu on ainutlaatuinen opetuksellinen
tempaus, missä viisi lukiolaisryhmää eri puolilta Suomea pääsi tekemään tutkimusta
Jyväskylän kiihdytinlaboratorion laitteilla ammattifyysikoiden tapaan. Kilpailu huipentuu
toukokuussa, kun tutkimusten loppuraporttien perusteella valitaan voittajaryhmä. Kilpailu
näytti konkreettisesti millaista fyysikoiden kokeellinen työ ydin- ja atomifysiikan parissa on.

Kimpisen lukion joukkue tekemässä alkuaineanalyysejä erilaisista maaperä-näytteistä
Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa.
Kimpisen lukion joukkue tutki erilaisia multatuotteita Pelletron nimisellä
lineaarikiihdyttimellä. Erilaisista maaperä- ja multanäytteistä selvitettiin
alkuainepitoisuuksia samalla PIXE-menetelmällä kuin millä kuuluisa taidemuseo Louvre
tutkii arvokkaita teoksia kellarissaan. Tutkimuksessa selvisi että perinteinen takapihan
kompostimulta voittaa kaupasta löytyvät kilpailijat selvästi - ainakin merkittävien
alkuaineiden monipuolisuudessa että pitoisuuksien suhteen.
Keväisenä iltapäivänä, ennen nykyistä korona-kriisiä, ryhmä Lappeenrannan Kimpisen
lukion opiskelijoita (Jannika Hirvikallio, Roosa Partanen, Annukka Raukko ja Roosa Örså)
suuntasi bussipysäkille opettajansa, Eveliina Tuosan, johtamana. Joukon suuntana oli
Jyväskylän yliopiston Fysiikan laitos sekä etenkin laitoksen Kiihdytinlaboratorio.
“Päätimme lähteä kilpailuun koulumme fysiikan projektikurssin tiimoilta.” kertoo Tuosa

“Päätimme lähteä kilpailuun koulumme fysiikan projektikurssin tiimoilta.” kertoo Tuosa
yhdessä opiskelijoiden kanssa. Samainen lukiolaisryhmä oli tammikuun alussa
tutustumassa Sveitsissä sijaitsevassa CERN-tutkimuslaitoksessa hiukkasfysiikkaan, joten
tuleva Jyväskylän yliopiston Kiihdytin hiukkasen -kilpailu oli hyvä jatkumo syventyä
samaiseen aiheeseen eli kiihdyttimillä tehtävään fysiikan tutkimukseen. Vaikka kiihdyttimet
pysyivät yhteisenä nimittäjä, vaihtui CERNissä pääosassa oleva hiukkasfysiikka kuitenkin
konkreettisempaan materiaalifysiikkaan heidän ryhmänsä osalta. ”Vaikka
hiukkaskiihdyttimet ovatkin työvälineenä, niin sovellukset liikkuvat paljon lähempänä
reaalimaailmaa”, toteaa fysiikan dosentti Mikko Laitinen, joka opasti Kimpisen koulun
lukiolaisia heidän käyttäessä yhtä Kiihdytinlaboratorion pienimmistä kiihdyttimistä,
Pelletronia.
Hiukkasherätteinen röntgenemissio - aivan kuten Louvressa
Pelletron nimisellä kiihdyttimellä tehdään pääosin materiaalitutkimusta. Tällä kertaa
opiskelijaryhmä käytti tutkimusmenetelmänä hiukkasherätteistä röntgenemissiota (PIXE,
Particle Induced X-Ray Emission). Menetelmässä näytettä ammutaan protonisuihkulla,
jolloin näytteen sisältämät alkuaineet lähettävät röntgensäteilyä. Jokainen alkuaine
lähettää itselleen karakteristista säteilyä, joten mittaamalla syntyvän säteilyn
energiaspektri, voidaan määrittää näytteen alkuainekoostumus. Kimpisen joukkue otti
tutkittavakseen eri paikoista keräämiensä multien alkuainesisällöt, eli käytännössä multien
sisältämät mineraalit. “Halusimme tutkimuksen aiheeksi mahdollisimman arkisen
hypoteesin. Lopulta mullat ja niiden alkuainepitoisuudet nousivat tutkimusaineeksi niin
niiden käytännönläheisyyden kuin myös helpon mitattavuuden ansiosta”, Roosa Partanen
toteaa. Ryhmä oli kerännyt yhdeksän eri multanäytettä, joilla mittaukset toteutettiin.

Kuivatut multanäytteet odottamassa pääsyä kiihdyttimen hiukkassuihkun pommitukseen.
Varsinaiset mittaukset sujuivat yllättävän hyvin. Koska tuloksissa saatiin paljon
mittausdataa, ryhmä päätti tutkimuksessa kohdistaa katseet etenkin kaliumin, kalsiumin ja
fosforin pitoisuuksiin eri näytteissä. Nämä kolme alkuainetta ovat merkittäviä tekijöitä
kasvien kasvamisessa, jolloin niiden pitoisuudet mullissa vaikuttavat suuresti multien
laatuun ja ravinteikkuuteen.

Taulukko 1. Näytteet sekä valikoidut alkuaineet. Alkuaineille listatut pitoisuudet ovat
atomipitoisuuksia ilmoitettuna promilleina koko tutkitusta näytteestä. Mahdollista virhettä
mittauksiin toi mm. se etteivät näytteet olleet aivan homogeenisia.
Mitatuissa näytteissä oli merkittäviä eroja yllättäen myös kaupasta ostettujen kukkamultien
osalta. Korkein kaliumpitoisuus oli selkeästi pellolta otetussa näytteessä, joka selittynee
pellolla käytetystä lannoitteesta. Alhaisin pitoisuus puolestaan oli jalkakäytävän viereiseltä
nurmialueelta otetussa näytteessä joka sisälsi puolestaan Kalsiumia selvästi eniten.
Huomattavan suuri pitoisuus fosforia oli lehtikompostimullassa ja syyksi voisi olettaa, että
nurmikkojätteessä on lannoitteiden jäämiä sekä kompostiin päätyneitä muita aineksia.
Osassa näytteissä korkein mahdollinen havaittava pitoisuus oli niin pieni, että se on jäänyt
alle esitetyn havaintorajan (merkitty taulukkoon viivalla).
Yleisesti ottaen näytteiden kalsiumpitoisuuksissa ei näkynyt suuria vaihteluita, paitsi
nurmialueelta, jalkakäytävän vierestä kerätyn näytteen osalta. Tämän näytteen
kalsiumpitoisuus on yli viisinkertainen muihin näytteisiin verrattuna. Suuri pitoisuus
kuitenkin selittyy näytteenottopaikan ympäristöllä, sillä lähellä sijaitsi tie, mistä kyseistä
alkuainetta sisältäviä suoloja on voinut siihen huuhtoutua.
Onko kukkamullissa eroja

Tutkimuksessa mitattiin myös kolmea kaupallista multatuotetta: Kekkilän puutarha- ja
kesäkukkamultaa sekä Tok Garden -kukkamultaa. Lisäksi vertailuna oli yhden opiskelijan
tuoma puutarhajätteistä koostuva kompostimulta. Kuvassa näkyy näytteistä mitatut
röntgenemissiospektrit. Spektrien piikit kuvaavat eri alkuaineita ja niiden korkeudet
aineiden pitoisuuksia näytteessä. Kekkilän multatuotteiden koostumuksissa suurimmat
erot olivat kaliumin, kloorin ja rikin määrissä kun puolestaan Tok Garden -kukkamullassa
vaikuttaisi olevan hivenaineita vähemmän kuin muissa vertailun näytteissä.
Kiistaton voittaja sekä alkuaineidenpitoisuuksissa että monipuolisuudessaan on kuitenkin
perinteinen takapihan kompostimulta. Vertailtaessa kaupan puutarhamultia perinteisestä
kompostista kerättyyn multaan näyttäisi siltä, että kompostimullassa on lähes kaikkia
aineita vähintään yhtä paljon kuin vastaavissa kaupallisissa tuotteissa. Vaikka nämä
tulokset koostuvatkin yksittäisistä näytteistä ja mittauksista, voivat ne antaa vihjeen siitä
että mikäli käytössä on perinteinen puutarhajätteen komposti, sitä kannattaa ehdottomasti
käyttää myös pihakasvien ja -kukkien kasvattamiseen tänäkin vuonna.

Yhteystiedot:
Roosa Örså, opiskelija, Kimpisen lukio, roosa.orsa@lappee.fi, 0445150426
- Annukka Raukko, opiskelija, Kimpisen lukio, annukka.raukko@lappee.fi, 0401487663
- Roosa Partanen, opiskelija, Kimpisen lukio, roosa.partanen@lappee.fi, 041362224
- Eveliina Tuosa, kemian ja matematiikan lehtori, Kimpisen lukio,
eveliina.tuosa@edu.lappeenranta.fi, 0408315185
- Mikko Laitinen, fysiikan dosentti, Jyväskylän yliopiston Kiihdytinlaboratorio,
mikko.i.laitnen@jyu.fi, 0400994836

________________________________________
From: Pakarinen, Janne <janne.pakarinen@jyu.fi>
Sent: Thursday, April 30, 2020 11:50 AM
To: Tann, Holly; Laitinen, Mikko; Sajavaara, Timo; Pohjalainen, Ilkka; Ville Virtanen; Panu Ruotsalainen; Pakarinen, Janne; Söderström,
Daniel
Cc: Jari Makinen
Subject: Re: Kiihdytin hiukkasen -väliaikatietoja
Moi,
Helsingin kielilukio has sent their product. Other tutors, do you know the status of your own group?
T. Janne
On 3. Apr 2020, at 14.14, Pakarinen, Janne <janne.pakarinen@jyu.fi<mailto:janne.pakarinen@jyu.fi>> wrote:
Hei,
Kiitos vastanneille, niistä käy ilmi että jatkoaika on tarpeen, mikä on täysin ymmärrettävään ottaen huomioon vallitsevan tilanteen.
Sovitaan loppuraportin uudeksi palautuspäivämääräksi 1.5.2020.
Tämän lisäksi pyytäisin teitä laittamaan väliaikatietoja raportin etenemisestä kahden viikon päästä 17.4. sekä minulle että omille
tutoreillenne.
Alla olevaa tekstinpätkää voitte käyttää halutessanne esim. artikkelien ingressinä, joko sellaisenaan tai muokattuna. Annan myös
tarvittaessa kommentteja jos haluatte tapahtuman organisoijilta sellaisen.
"Kiihdytin hiukkasen -kilpailu on ainutlaatuinen opetuksellinen tempaus, missä viisi lukiolaisryhmää eri puolilta Suomea pääsi tekemään
tutkimusta Jyväskylän kiihdytinlaboratorion laitteilla ammattilaistutkijoiden tapaan. Syyskaudella 2019 alkanut kilpailu huipentuu
toukokuussa, kun tutkimusten loppuraporttien perusteella valitaan voittajaryhmä. Kilpailu näyttää konkreettisesti millaista on kokeellinen

toukokuussa, kun tutkimusten loppuraporttien perusteella valitaan voittajaryhmä. Kilpailu näyttää konkreettisesti millaista on kokeellinen
työ ydin- ja atomifysiikan parissa."
Kuvia tulee pian osoitteeseen:
kiihdytinhiukkasen.fi/media.html<http://kiihdytinhiukkasen.fi/media.html>
Hyvää viikonloppua,
Janne
On 30. Mar 2020, at 8.57, Pakarinen, Janne <janne.pakarinen@jyu.fi<mailto:janne.pakarinen@jyu.fi>> wrote:
Hei kaikki,
On jo vierähtänyt tovi siitä kun teimme kokeita Kiihdytinlaboratoriossa. Harmi että jouduimme muutaman ryhmän suhteen muuttamaan
suunnitelmia pääkiihdyttimen huoltotauon pitkittymisen vuoksi, mutta toisaalta hyvä että päätimme tehdä kokeet suunnitellun aikataulun
mukaisesti. Kuten varmaan arvaattekin, laboratoriomme on myös kiinni vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi ja kokeet olisivat
siirtyneet vähintään syksylle mikäli mittauksia ei olisi tehty. Mekin olemme nyt etätöissä, mikä sopii erinomaisesti esimerkiksi
mittaustustulosten analysointiin ja tutkimusartikkelien kirjoittamiseen.
Kokeet menivät kaikilla ryhmillä hienosti, kiitos siitä innokkkaille ja kiinnostuneille oppilaille ja opettajille! Odotamme mielenkiinnolla
niistä syntyviä tutkimusraportteja, julkaisuja, videoita, musikaaleja tai millaisia viestimiä olettekaan ajatelleet käyttää tuloksista
kertomiseen. Ymmärsin että monet ovat valinneet posterin tekemisen, toiset taas lehtiartikkelin. Olimme sopineet palautuksen
määräajaksi 3. huhtikuuta, eli tämän viikon perjantain. Ymmärrän toki että tilanne on mutkistunut ja pyytäisinkin kaikkia ryhmiä
laittamaan viestiä kuinka loppuraportti etenee ja tarvitsetteko jatkoaikaa sen laatimiseen. Lähettäkää tieto sähköpostitse minulle ja
omille tutoreille, tarkistamme kilpailun aikataulua sen mukaisesti.
T. Janne
Janne Pakarinen
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PB 35 (YFL)
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Finland
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