
This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

This material is protected by copyright and other intellectual property rights, and duplication or sale of all or 
part of any of the repository collections is not permitted, except that material may be duplicated by you for 
your research use or educational purposes in electronic or print form. You must obtain permission for any 
other use. Electronic or print copies may not be offered, whether for sale or otherwise to anyone who is not 
an authorised user.

Niiranen, Jarkko
Alkusanat

Published in:
Rakenteiden mekaniikka

DOI:
10.23998/RM.102021

Julkaistu: 01/01/2020

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Published under the following license:
CC BY-SA

Please cite the original version:
Niiranen, J. (2020). Alkusanat. Rakenteiden mekaniikka, 53(4), 11. https://doi.org/10.23998/RM.102021

https://doi.org/10.23998/RM.102021
https://doi.org/10.23998/RM.102021


ii 
 

Rakenteiden Mekaniikka (Journal of Structural Mechanics), Vol. 53 (2020), No. 4 

Alkusanat 

Vuoden 2020 aikana julkaistu vuosikerta 53 sisältää tavanomaiset neljä numeroa: XIII 
Suomen mekaniikkapäivien erikoisnumeroista viimeisimmän, emeritusprofessori Tapio 
Salmen muistonumeron ja kaksi tavallista numeroa, joista tämä käsillä oleva lehti on jäl-
kimmäinen. Kaiken kaikkiaan tämän vuosikerran numerot sisältävät yhteensä 23 vertais-
arvioitua artikkelia, yhteensä 389 sivua. Suomenkielisiä artikkeleita on yhdeksän ja loput 
12 artikkelia on kirjoitettu englanniksi. Artikkelien kirjoittajien yhteislukumäärä on 59 – 
keskimäärin kullakin artikkelilla on siis ollut kahdesta kolmeen kirjoittajaa, mikä lienee 
varsin tyypillistä teknillisillä aloilla. Vielä kun muistetaan, että jokainen artikkeli on ar-
vioitu ainakin kahden vertaisarvioijan toimesta, niin käy selväksi, että pelkästään tämän 
yhden vuosikerran artikkeleiden julkaisuprosessiin on osallistunut noin 100 asiantuntijaa.  

Viime vuoden aikana artikkeleita ruvettiin julkaisemaan verkossa yksitellen siinä jär-
jestyksessä, kun niiden toimitustyö oli saatu valmiiksi – joskin joitakin artikkeleita ka-
saantui vieläkin ryppäiksi, minkä takia jotkut artikkelit joutuivat odottamaan julkaisemis-
ta turhan pitkään. Jatkossa artikkelit pyritään julkaisemaan verkkosivuilla yksitellen heti 
toimitustyön valmistuttua, jotta kunkin artikkelin toimitusprosessi saataisiin mahdolli-
simman lyhyeksi. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole ottaa aktiivisesti osaa julkaisijoiden 
kilpajuoksuun, jonka myötä monet lehdet vaativat nykyään vertaisarvioiden valmistuvan 
parissa viikossa, jopa kymmenessä päivässä, oikolukuversioiden tarkastamisen odotetaan 
tapahtuvan 24 tunnin sisällä tai muuta vastaavaa – tieteellisen julkaisemisen kulttuuri si-
sältää jo aivan tarpeeksi kieroutumia, joita tällaiset nopeusvaatimukset vahvistavat. 

Viime keväästä saakka lehden artikkelit ovat näkyneet luetteloituina Scopus-tietokan-
nassa. Tämä luonnollisesti lisää artikkelien ja kirjoittajien kansainvälistä näkyvyyttä, mi-
kä on varsinkin nykypäivän akateemisessa tutkimuksessa ensisijaisen tärkeää – ei pelkäs-
tään ”hittimittareiden” näkökulmasta vaan myös tutkimuksen laadun kannalta. Tämän uu-
distuksen myötä lehteen pyritään myös saamaan enemmän muiden kuin Suomessa toimi-
vien asiantuntijoiden artikkeleita. Tämä status toivottavasti helpottaa myös löytämään 
uusia vertaisarviointiin ryhtyviä asiantuntijoita. 

Lopuksi haluan vielä kiittää lehden kirjoittajia, vertaisarvioijia, toimitusta, lukijoita ja 
muita yhteistyökumppaneita aktiivisuudesta tällä kyseisellä tieteellisen julkaisutoimin-
nan saralla. Ja toivotan samalla kaikille hyvää uutta vuotta! 

Espoossa, tammikuun 7. päivänä vuonna 2021 
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