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Kuvat: Veikko Somerpuro 

A 
jastimen ääni raikaa Biomcdicumin viidennes
sä kerroksessa Meilahdessa. Syöpätutkijako siel
lä on hetkeksi hellillänyt työn touhusta sohval

le pötköWimään ja havahtuu nyt ihapäivään? 
Akatcmiaprofessori Kari Alitalon syövän biologi

aa tutkivan ryhmän työtiloista löytyy kyllä sohva. Illut
ta tutkijat eivät juuri jouda sill�i lepäi lernäiin. Arvostet
tu ja palkittu tutkimusryhmä on tuottelias työyhteisö. 
Puhellaan sellaisiakin. enäjos Suomeen saataisiin No
bel-palkinto. se napsahtaisi Kari Alitalolle. 

Käytiivill�i kaikuva piippari sen sijaan 011 kovassa 
käytössä: Näppärä muistin apuväline kertoo laboran
tilIe, milloin näytteiden sekvenointi on valmis. 

Kansainvälisessä tutkimusryhmiissä työskentelee täl
lä hetkellä noin 30 henkeä. He ovat väitöskirjan teki
jöitä, post doc -tutkijoita. laborantteja. biotekniikan in
sinöörejä ja opiskelijoita. He tekevät artikkeleja. mit
tauksia, analyysiä, kuka mitäkin omaan työhönstl kuu
luvaa yhden suuren yhteisen nillliWijän alla. Ryhmä tut
kii syöp�lgeenien toimintaa sekä crityisesti vcri- ja imu
suontcn syntymekanismeja syöpäkasvaimissa. 

Syöpäkasvain tarvitsee uusia vcrisuonia kasvaaksecn. 
Kun kasvaminen eSletiiän, jäävät syöpäsolut ilman ra
vintoa ja happea. Ryhmässä on tunnistettu myös imu-
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ULLA METHER 

Etclii-\Vulcsist:ltutkimusryhmiiiin 
tullut Alun P�lrsons crisHHi 
labor:ltoriossa plasmidi-DNA:ta 
baktccreisla. 

T:lIlj�l Pn leki insinöörilyönsii 
Alil:llon llltkimllsryhmiissii ja on 
valmistutluaan toiminut 
tutkilllllsassislenltina. Kuvassa 
pipetissii olev:! \'irus jolltllu 
hyöntcissoluihin. 

Geenisyyniä 
ryhmätyönä 

Iltaisin, kun puhelimet lakkaavat 
yliopistolla soinwsta, voi 
Biomedicumin käytäviltä kuulla 
innokasta tieteellistä väittelyä. 
Syöpätutkijan työ ei katso kelloa. 

suoniston kasvua sääteleviä geenej�i. Useat kasvaimet 
leviävät imusuoniston kautta. Veri- ja imUsllontcn kas
vua hillitscviit tekijät ovatkin Alitalon ryhmdn erityi
sessä syynissä. 

Molekyyli- ja syöpiibiologian huippuyksikkö on ke
hittynyt tutkimusohjelmusta, jonka Kari Alitalo käyn
nisti palattuaan Suomccn syöpiigeenien keksijöiden. 
nobelistien J. Michael Bishopin ja Harold E. Var
mllkscn labomtoriosta vuonna 1983. YksikösHi on väi
tellyt jo IUhes kolmekymmentä tohtoria. 

Intensiivisyys yhdistää 
Tutkimuksen sovellutukset lupaavat apua niin syöpään 
kuin criiisiin sydän- ja verisuonitautcihin. Syöpäsolut 
kehittävHt nopeasti vaslllstuskyvyn niihin suunnatuilie 
hoidoille. Jos hoito kohdislctaankin syövän kasvulle 
välttämättömiin. normaaleista soluista kOoslUviin veri
suoniin. ei vastustuskyky�i kehity. Tiimä tmjoaa uusia 
mahdollisuuksia syöviin hoitoon. 

Perustutkimusta tekcvien tutkijoidcn arjessa linkki 
todelliseen elämään ei kuitenkaan ole kovin näkyvä. 
Toki käytännön ptiämääriit ja sovellutukset ovat hOll
kllttaneel monen tutkijan juuri tämkin aihepiirin pari in. 





Marika Kiirkkiiincn kehuu 
Jl0lnoaan idcarikkaaksi, tosin 
kaikkia ideoita ei\'iit tutkijat 
chdi totcuttamaan. Kesiillii 
tutkijat kahvittele\'at 
parvekkeella ja ihailcv'll 
Bio llledicumin \'iidenllestii 
kcrroksest:.l �l\'autu\'ia niikymiii. 

Liiiiketietcen viiitöskirjmltekc"ii 
Anne S:J:lristo kokee saavansa 
monipuolisen tutkija
koulutuksen useilta 
koulutl lsaloilta tulevien 
lutkijakollcgojen keskellii. 

Syövän biologian tutkimus
ohjelman johtaja, akatemia
professori Kari Alitalo arvostall 
suoraa vuorovaikutusta 
11Itkimusryhllliin kanssa. 
Tutkilllusryhmiin johtamishl 
hiin "ertaa jiiiikickkojoukkuccn 
vulmenlamiseen. 

Laboratorio ja kiljoilllshlloneet ovat BiomediclImis
sa rakennusta kienävän käytävän varrella, jota ovet ei� 
vät katko. TutkimusryhmUn tilat vievUt käytävUstä L
kiljaimen verran. Ihmisiä tulee ja menee. mulla silti il
massa leijuu jotenkin kiireettömyyden tuntu. 

Ensimmäiseksi pujahdan osastonhoitaja Tapio Tai
nolan puheille. HUn vastaa lutkimusyksikön yleisestä 
toimivuudesta. Syksyllä tulee kuluneeksi 14 vuotta sii
tä, kun hän aloitti Alitalon tlltkimusryhlll�issii. Vierincet 
vuodet n�ikyväl erityisesti tekniscnLi kehityksenä. 
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Tutkijat kiittävät osaavien 
laboranttien, laboratorio
hoitajien sekä lopputöitään 
tekevien opiskelijoiden 
työpanosta 

- Tehtävät ovat pysyneet samankaltaisina, mutta ana
lysointi on radikaalisti uudistunut ja automatisoitunut, 
ja näytemäärät kasvaneet huimasti. Ennen saatettiin 
analysoida päivässä kahdeksan näytettä. Nyt tehdään 
192 vuorokaudessa, Tainola vertaa. 

Tainola kertoo, että tutkimusryhmän kokoonpano 
vaihtuu tiuhaan, koska tyypillisesti tutkija tulee muu
tamaksi vuodeksi, tekee väitöskirjansa ja lähtee pois. 
Toisaalta he ovat nuoria, innostuneita alastaan ja suh
tautuvat työhön positiivisesti, joten yhteiselo on vaih
tuvuudesta huolimatta sujuvaa. 

Muutaman vuoden pestiä tutkimusryhmässä tekevän 
ulkomaalaisen tutkijan aika voi olla vieläkin tiukem
malla kuin suomalaisten. 

- On täällä gounnet-pastaakin keitetty, viittaa Tai
nola italialaisten tutkijoiden kanssa vietettyihin lou
nashetkiin. 

Nykyiset neljä post doc -tutkijaa ovat Kiinasta, Ja
panista, Venäjältä ja Suomesta. Hajime Kuboa ei näy, 
koska hän on juuri lähtenyt käymään Japanissa. Tanya 
Petrovankin tuoli on tyhjä. Vielä viikko sitten hän oli 
töissä, mutta nyt hän on synnyttänyt poikavauvan. Vie
restä löytyy PetrovalIe laboratoriotöitä tekevä Alun 
Parsons. Aikoinaan Etelä-Walesista lähtenyt laborant
ti on viihtynyt ryhmässä kolme vuotta. Edellinen työ 
oli Yorkshiressä, Huttersfieldin yliopistossa. 

- Laitteet ovat täällä paremmat, Parsons kehuu. 
- Työkavereihin olen tutustunut työn ohessa, pikku-

jouluja ja muita kekkereitä on noin neljästi vuodessa, 
riittävästi, arvioi pienen lapsen isä. 

Laboratoriolaitteiden laatua kehuu myös Yulong He. 
Kiinnostus syöpätutkimukseen toi kiinalaisen Hen Hel
sinkiin puolitoista vuotta sitten. Hän tutkii imusuonten 
kasvun molekyylimekanismeja sekä syöpäsolujen kas
vua. Tätä ennen hän vietti viisi vuotta Cambridgen yli
opistossa. 

Ulkomaille tekevän mieli 

Anne Saaristo istuu huoneessaan tietokoneen ääressä. 
Meneillään on kirjoitusvaihe väitöskirjatutkimuksessa 
imusolmukekasvutekijästä ja sen geeniterapeuttisesta 
sovellusmahdollisuudesta. 

Lääkärinä Saaristo on tutkimusryhmässä vähem
mistössä. Suuri osa tutkimustyötä tekevistä on koulu
tukseltaan biologeja ja biokemistejä. Vaikka syöpätut-

Palkittu tieteentekijä 

Kari AlitaIon laboratorio on yksi Suomen Aka
temian huippuyksiköistä. Vuosina 1994-1999 

tutkimusryhmä oli Helsingin yliopiston tieteen 
huippuyksikkö. Tutkimusryhmässä on tehty useita 
merkittäviä löydöksiä, viimeisimpänä lymfaattis
ten endoteelisolujen eristäminen ja karakterisointi 
(2001-2002, Talja Mäkinen ja Tanya Petrova). 

Kari Alitalo on julkaissut sadassa eniten viita
tussa luonnontieteellisessä julkaisussa ja hänet on 
kutsuttu puhumaan yli 300 kansainväliseen tieteel
liseen tapaamiseen. Vuonna 1992 Science-Iehti ar
vioi hänen oleva yksi lupaavimmista 50 eurooppa
laisesta biologista. Vuonna 1987 Alitalo palkittiin 
erittäin arvostetuUa Anders Jahren palkinnolla. 
Matti Äyräpää -palkinnon hän sai vuonna 1998. 
Tuorein tunnustus on Lundbec-säätiön Pohjois
mainen tiedepalkinto. 

Tutkimusryhmän läpimurtoja ovat endotee
lisolujen ja imusuonten kasvutekijöiden kuvaami
nen. Kasvutekijöiden avulla syöpäsolut antavat 
käskyn verisuonen sisäpinnan endoteelisoluille 
tunkeutua kasvaimen sisälle ja muodostaa uusia 
verisuonia. Löydöksiä on mahdollista käyttää 
myös verisuonten kasvun kiihdyttämiseen. Tästä 
on hyötyä esimerkiksi kudossiirtojen tukiterapias
sa ja verisuonten ahtaumissa. Suonten kasvatta
mista on kokeiltu esimerkiksi geeniterapian avulla 
sian sydämeen infarktin jälkeen. Sovelluksia voi 
löytyä myös imusuonistoon liittyvissä sairauksis
sa, kuten imusuoniperäisessä turvotuksessa. 

kijoista vain muutamalla on koulutuksen tuoma linkki 
itse parantamiseen, kliiniseen lääkärintyöhön, on Saa
risto kokenut työympäristönsä hedelmällisenä. 

- Eri alojen ihmisten kanssa työskentely tuo syner
giaetua. Saan paremman tutkijakoulutuksen, kun ym
pärillä on ihmisiä, jotka tietävät eri asioista kuin minä, 
Saaristo kehuu. 

Elämäntapa, hän kuvaa työskentelyä nimenomaan 
tässä tutkimusryhmässä. Laatu ja tulokset vaativat in
tensiivistä työpanosta. Myös tutkimuksen johtajan kel
lonaikoja katso maton tuki vaikuttaa siihen, että työhön 
sitoudutaan voimakkaasti. 

- Eihän tätä 50 vuotta jaksaisi, mutta muutaman vuo
den työn jälkeen tutkimus on valmis, ja silloin voi taas 
katsoa asioita uudelleen, Saaristo huomauttaa. 

Naapuripöydän post doc -tutkija Marika Kärkkäi
nen on samaa mieltä. Hän väitteli joulukuussa, ja jat
kaa nyt periytyvän kudosturvotuksen tutkimista. 

- Kunnianhimoinen ihminen tietää tänne tullessaan, 
että omasta työstä tulee hyvä, ja että se myös valmis
tuu aikataulussa. Projekteilla on myös usein kiinne
kohtia ihmisen sairauksiin. Karillakin on paljon hyviä 
ideoita, ja niistä ja omista sitten pitää arvioida sellai
set, jotka oikeasti ehtii tekemään, Kärkkäinen kuvaa. 
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Laboratorionhoit:.lja P:llIla Hy\'iirinen vaihtaa 
rl'agl'nssipulloa oligusynlcl is:mltoriin. 

Osastonhoitaja Tapio Tainola on niihnyt s)'iipiitutkijoiden 
tulevan ja llIeneviin yli \,tlOsikYllImenen ajlm. 
KUVlISSlI hiin \'llihlll:l kapillaariyksikkiiii DNA:n 
sckvcnoinliin larkoilcltuun almlyysikoneeseen. 

Tehokkuutta painottavat mammuttiorganisaatiot saavat 
Alitalolta miinuksia 

Tutkijm kertovat. cttii intensiivisiä tutkijan työtä hel
pottaa ja nopeuttaa osaavien laborantticn. laboratorio
hoitajien sekii loppu töitään tekevien opiskelijoiden työ
panos. 

PiiUmiiärätietoinell työyhtcisö oll lllonelle myös pon
nahduslauta kansainväliselle tlltkijanllralle. Yhteyden
pito ulkomaille on tiivistii. 

- K,lIlsainvUliset kontaktit alentavaI kynnystä itsekin 
HihtcU ulkomaille. Anne Saaristo sanoo. 

Paras aika neljän jälkeen 
'Työ on työtä" on asenne. jolla kiitetyssä tutkimusryh
mässä työskennellään. Tämä ei kuitenkaan sulje pois 
työn hohdokkuutta. Kari Alitalo kertoo. enä työn fan
lastisi Illlllal hetket löytyvät kahdenkcskisistä jUllutuo
kioisla kuumcisen paivärytmin ulkopuolella. arkisin 
neljUn jälkeen ja viikonloppuina. Puhelin on hiljaa. kiiy
Wv�it tyhjät. eikä lehtien toimituksiin tai kontakteille 
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hyödytä Hihettiiii materiaalia ennenaikaisesti. 
- Silloin jmi aikaa tehdä luovaa työtä. Kun ei tarvit

se olla täytlyv�in s�ihköpostin ja paperipinojen vmissä. 
Alitalo kuvaa. 

TUlkimusryllln;in johtajana Alitalo on vastuussa 10-
gistiikan pyörillämisestä. mikä joskus luntuu vankilal
la. AamUllInnit Alilalo on korjannut tieteellisen artik
kelin vedoksia. pöydmlä on pinossa apurahahakellluk
sia Israelista, SveitsistLi ja Kali rorniast<t. Evaluaaliolo
Illakkeen asiallll1ukaiseell täyttämiseen kollega arvioi 
kuluvan noin viikon. Aikaa varsinaiselta toimen kuvan 
mukaiselta työlt�i. tutkimukselta, vicviit velvollisuuk
siksi lllulIIIlIncet pyynnöt. 

- Kestäii sekullnin Hihellää kysely siihköpostilla. 1l111l
ta Hihetläj�i ei ajallele. kenellä on aikaa vaslata kaikkiin 
IlIl1eisiin viesteihin. On micletöntä. etlii evoluutio on 
miljoonia vuosia rakentanut ihmiselle ominaisuuksia 
henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen, ja nyt evoluu
tion ll1iltakaavassa sekunnin ajan kiiytössii ollut lekni-



Kllri Alitalo neuvottelee tutkija 
Marko Uutelan j;1 harjoittelija 
.Iaaml Kiin llapuun k;II1SSOl. 

nen väline vie näin tehokkaasti tilaa vuorovaikutuksel
ta, Alitalo ihmettelee. 

Myös tehokkuutta painottavat "mammuttiorganisaa
tiot" ktllen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
saavat Alitalolta miinuksia. 

- Uskon, että työn palkitsevuus on edelleen vuoro
vaikutuksessa pienissä ryhmissä, Alitalo salloo. 

Kari Alitalo vertaa laboratoriotyölle perustuvan työ
yhteisön johtamista jääkiekkojoukkueen valmentami
seen. 

- Treenaatjoukkuetta, välill�i on kisoja ja niissä voi 
mennä hyvinkin. Ihmisillä on kuitenkin erilaisia tule
vaisuuden suunnitelmia, he tekevät lapsia ja niin edel
lecn, ja he lähteviit muualle. Sitten tuleekin scuraava 
joukko ja alat treenata sitä, Alitalo kuvaa. 

Projektikohtaiset työsopimukset ja rahoitus muok
kaavat työn luonnetta. Yliopiston laitoksille tyypillinen 
infrastruktuuri on täällä minimissään. 

Hyppy akatemiaan 
Sähköpostilla tulevat myös tutkimusryhmään pyrkivien 
hakemukset. Varsinkin kaukaa tulevista hakijoista mo
ni j;iä ilman vastausta. Jos paikkaa hakevalla ei ole sel
viä näyttöjä kyvyist;iiin. on henkilötielojen perustcclla 
lllahdolOn sanoa. mikä hän on miehiään. Pitkän mat
kan päästii ei usein haastattcluunkaan ole mahdolli
suutta. 

Joskus soitto suoraan pääkallopaikalle voi tuottaa 
parhaan tuloksen. Opiskelija Jaana KunnapulI Es
poon-Vantaan teklli Ilisestä ammatti korkeakoulusta ( Ev
tck) otti suoraan yhteyttä Kari Alitaloon,ja selvitt�m nyt 
insinöörityönään erään kasvlllekijän CUB-domainin 
toimintaa Meilahdessa. 

- Ehkä pystyin olemaan haastanelussakin enemmän 
oma itseni. kun en juuri tiennyt Kari Alilalosta tai täs
tä lLltkimusryhmästä ennalta, Ki.innapuu hymähtää. 

Samalta luokalta tutkimusryhmään tuli aikoinaan 
Tanja Pyy. joka 011 nyt tutkimusassistenuina. Insinöö
rityönsä hän teki V EGF-B rekombinanttituotannosta 
hyöntcis- ja nis�iktissoluissa. 

- Aluksi tuntui vaikealta tulla yliopislomaailmaan. 
kun itsellä on käytiinnönHiheillen koulutus eikä tunne 
(eOl·iaa. Toisaalta opiskelu oli helpompaa, kun tcki täill
Iä kiiytiinnön töitä. Nyt kahden vuoden jälkeen tunnen 
oloni kotoisaksi. Opin hirveästi uutta. Pyy kertoo. _ 

TOIMITUKSELTA 

Pallon ympäri 

Palasin juuri ys��iv�ni hiiisti
� 
Ma�lridista .. Morsi

.
amen 

tuoreet cspallJalalssuku];:uSCI lhmettellvUt kIlvan. 
kuinka pohjolan nainen on sopeutunut uUleen kOlimaa
hansa silmin niihdcn luorllevasti - kieli. tavat ja kult
tuuri ovat rnoillcellomasti hallussa. Me suornalaisvie
raat puolestaan huomioilllllle. ellei vanhakaan identi
teelli ollut mihinkään kadonnut. pikemminkin entiscs
lUUn vahvistunul. ktJIcnniin usein ulkosl1om<llaisilla kiiy. 

Onkin aikamoinen ihmc, eHii viidcn miljoonan asuk
kaan Suomcsta riiniii.i osaavia ja piirjiiiiviU ihrnisiU Y111-
pUri maailmaa. TUnä päiviinii on vaikea IÖYliiä sellaista 
maailmankolkkaa.jossa rnaanmiehiinja -naisiin ei tör
mäisi. Aivan varmaa on. eWi tasa-arvoinen koululus
jäljestelmiimlllc on avannut monia ovia. Tasa-arvo il
menee paitsi koulutuksen maksuttomuutena myös opc
(Ussisiillön Illoniarvoisuutena: Maailma emme ole vain 
me, Eurooppa tai liinsimaat. Toivottavasti nHin on jat
kossakin. 

Yliopis/o-Iehden tUssU numerossa piiästUUn seuraa
maan suomalaisia erilaisissa tehtiivissii. eri puolilla maa
ilmaa. Katja Valaskivi lobbaa Suomea Japanissa (s.17). 
··Emme niinkiHin kerro muumeista jajoulupukista. vaan 
pyrimme aitoon yhteistyöhön ja korkealaatuisiin yh
teistyöprojekteihin··. Suomcn Japaninlnstitl1lHin johta
ja toteaa. 

Pohjois-Amerikan intiaani kulttuurien tuntija Pekk�1 
Hiimiiliiinen (s.20) puolestaan iloitsee tuorecsta apu
laisprofessuuristaan Texasissa: On hienoa, että eurooppalainen hyvHksytiiiin opettamaan Amerikan ··omaa·· 
historiaa. 

Uihi-idUn tuntoja kuvailee usein unohtuvasta näkö
kulmasta psykologi Raija-Leena Punmniiki (s.22). Hän 
on paneutunut sodan keskelHi kasvavien lasten psyy
keen aina Beirutin 20 vuoden takaisesta veri löylystä as-
ti. 

Raamatullisissa maisemissa ovat liikkunect myös Jor
daniass.! sijainneen Petran kadonnecn kaupullginlutki

jat (s. 55). Vuoden tietccmckijiiniikin taannoin palkitun 
Jaakko Frösenin mukana kaivauksilla on ollut iso tut
kimusryhmii, 30 nuorta tulevaisl1udenlupal1sta. 

Suomalaisittain ltJ1l1cmattomarnmillekin mantercille 
katsastetaan. Reac{ {O Ac{ -seminaarissa yliopisto ctsi 
yhteistyökumppaneita cteliiisestii Afrikasta (s.28) ja Ve
nezuelan. tllon demokraaniscn diktatuurin -tai päin
vastoin -liiasta kcrtova! Martti-T:lpio Kuuskoski ja 
EIiIUl Hartikainen (s.32). 

Ja kannatlaa muistaa. ettei Suomi ole ainoastaan liih
lösatama vaan myös haluttu kohdernaa. Nobelislitoi

vomme Kari Alitlllo kertoo Ulla 
Metherin rcportaasissa (s. 6), ellii 
työpäivät tahtovat tiiyttyä apuraha
hakemuksista. joita tulee ympäri 
rnaailm<la - Israelista. Sveitsistli. Ka
liforniasta. 

Salilla Jäppinen 
päätoimittaja 

Yliopisto 9/2002 11 


