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Kirjoitin Niilon kuoltua muistokirjoituksen Suomalaisen tiedeakatemian
vuosikirjaan. Koska muistokirjoitus käsitteli Niilon koko uraa ja elämäntyötä,
kuvailen tässä kirjoituksessa Niilon vaikutusta Oulun yliopiston farmakologian
laitoksen tutkimuksen suuntautumiseen.

Valinta tapahtui Suomessa ja siitä oli
vastuussa Suomen Akatemian lää-
ketieteellinen toimikunta. Kuvaavaa
sen aikaisille vaatimuksille tutkimus-
suunnitelmasta oli allekirjoittaneen
hakemus: yhden sivun pituinen
suunnitelma liitteinään väitöskirja ja
julkaisuluettelo, mutta kun Niilo oli
toimikunnan jäsen ja julkaisuluettelo
jo kohtuullisen pitkä, valinta oli selvä
eräiden professorien mutinoista
huolimatta (kuten Niilo jälkeenpäin
kertoi).

Brodie oli kansainvälisesti tunnettu
uranuurtaja lääkeaineiden meta-
bolian tutkijana ja niinpä NIH:n ai-
kana Niilo osallistui erityisesti
katekoliaineita ja lääkeainemeta-
boliaa käsitteleviin hankkeisiin. Tul-
tuaan nimitetyksi 1962 Oulun yli-
opiston professorinvirkaan yhtenä
ensimmäisistä lääketieteellisen tie-
dekunnan professoreista hän ”toi”
nämä tutkimuskohteet yliopiston
farmakologian laitokselle. Itse asiassa
laitoksen ensimmäinen väitöskirja
vuonna 1967 (Eero Sotaniemi) käsit-
teli kahden metabolialtaan erilaisen
barbituraatin pitoisuuksia marsun
maksassa ja aivoissa ja siten liittyi 
 lääkeainemetaboliateemaan. 

Niilo Kärki: 100 vuotta syntymästä

Teksti: Olavi Pelkonen

Oulun yliopiston pitkäaikainen farm-
akologian professori Niilo Kärki
kuului niihin suomalaisiin lää-
käritutkijoihin, joiden tutkijakou-
lutuksen olennainen osuus oli USA:n
kansallisten terveysinstituuttien (NIH)
laboratorioissa tapahtunut työs-
kentely. Sotien jälkeen USA tarjosi
varsin runsaskätisesti stipendejä
useamman vuoden postdoc-kou-
lutukselle ja Niilo työskenteli vuosina
1959-61 Bethesdassa Marylandin
osavaltiossa Bernard B. Brodien ke-
miallisen farmakologian laborato-
riossa, jossa samanaikaisesti oli
tutkimusapulaisena Julius Axelrod,
myöhempi nobelisti. 

Viime vuosikymmeninä nuorella
tutkijalla on ollut, ainakin periaat-
teessa, lukuisia mahdollisuuksia va-
littavana postdoc-koulutukseen, mut-
ta sotien jälkeisinä vuosikymmeninä
NIH oli ainakin parin sadan suoma-
laisen tutkijan postdoc-opinahjo.
Postdoc-paikan valinnassa väitös-
kirjatyön ohjaajalla oli tietysti suuri
merkitys niin kuin nykyisinkin, ja
niinpä tämänkin tekstin kirjoittaja
suuntasi postdoc-matkansa 1976-77
Bethesdaan Daniel W. Nebertin
laboratorioon. 



katsaus julkaistiin Life Sciences -
lehdessä, jonka Brodie oli perustanut
1962. Muutamassa kuukaudessa
katsauksesta tuli yli 600 reprint-
tipyyntökorttia (postitse!), mitä nyky-
tutkijan on aika vaikea kuvitella.

Ilmeisesti Potomac-joen kalojen
puutteellinen metaboliakyky oli jää-
nyt vaivaamaan Niiloa (hän arveli, et-
tei ”huvikseen” pyydystetyt kalat ole
kunnollisia koeobjekteja) ja niinpä
laitokselle tullut australiansuomalai-
nen Jorma Ahokas sai tehtäväkseen
tutkia kalojen maksan metabo-
liakykyä. Vuonna 1977 valmistunut
väitöskirja sisälsi merkittäviä tutki-
muksia kalojen vierasainemeta-
boliasta, joka monessa suhteessa oli
hyvinkin kehittynyt eikä siten ollut lin-
jassa Brodien alkuperäisen hypotee-
sin kanssa. Jorma Ahokas palasi Aus-
traliaan, mutta säilytti monipuolisen
yhteistyön Oulun laitoksen kanssa ja
hänet nimitettiin Australian ensim-
mäiseksi toksikologian professoriksi
vuonna 1991.

Metaboliahanke laajeni vuosien kulu-
essa uusiin tutkimusaiheisiin, vaik-
kakin lääke- ja vierasaineiden meta-
bolia oli monin tavoin yhdistävä te-
kijä. Esimerkkejä professoreiksi myö-
hemmin nimitetyistä väittelijöistä ja
aiheista (väheksymättä ollenkaan lu-
kuisia muita tutkijoita ja väittelijöitä)
olivat Kirsi Vähäkangas ja Hannu
Raunio (karsinogeenimetabolia), Arja
Rautio (lääkehoito ja metaboliatutki-
mus sisätautiklinikan kanssa), 

Eero Sotaniemi siirtyi varsin pian väi-
töksen jälkeen sisätautien klinikalle ja
nimitettiin apulaisprofessoriksi. Yh-
teistyö farmakologian laitoksen
kanssa jatkui kuitenkin hyvin tuot-
teliaana 90-luvun loppupuolelle saak-
ka ja tuotti lukuisia julkaisuja lääkeai-
neiden kinetiikasta ja metaboliassa
erilaisissa sairaustiloissa (maksavau-
riot, diabetes jne), hyvin usein liitetty-
nä in vitro- ja in vivo -mitattuihin
metabolia-aktiviteetteihin.

Näin jälkiviisaasti arvioiden Niilon
merkittävimmät tutkimukset Bethes-
dassa liittyivät havaintoihin rotta-
sikiön ja Potomac-joen kalojen
puutteellisesta metaboliasta, jotka
vahvistivat Brodien ajatusta yksi-
lönkehityksen ja lajien kehityksen
yhteisistä piirteistä (ontogenesis
repeats phylogenesis). Niinpä Niilo
esittikin allekirjoittaneelle vuonna
1968 – juuri Turusta takaisin Ouluun
tulleelle kandille – Brodien hypotee-
siin liittyvää tutkimusaihetta ih-
missikiön lääkeainemetaboliasta, jon-
ka Brodie ennusti olevan puutteel-
lista, ts. ihmissikiö ei kykene meta-
boloimaan lääkeaineita ja kyky kehit-
tyy vasta myöhemmin yksilön-
kehityksen kuluessa. 

Tutkimusaihe osoittautui uusia uria
aukovaksi ja hyvin tuottoisaksi, ei-
vätkä tulokset olleet ihan linjassa
Brodien hypoteesin kanssa. Väitös-
kirja oli valmis 1973 ja vielä samana
vuonna väitöskirjan pohjalta alle-
kirjoittaneen ja Niilon kirjoittama 
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välisesti tunnetussa kardiovasku-
laarihankkeessa (Heikki Ruskoaho). 

Lisäksi hän oli niin Oulussa kuin
valtakunnallisella tasolla aloittamassa
ja monipuolistamassa lääkekehitys-
työtä yhdessä kotimaisten lääkeyh-
tiöiden kanssa. Näistä hankkeista
syntyivät ensimmäiset kokonaan
Suomessa kehitetyt lääkemolekyylit.

Summa summarum: Niilon Kärjen
postdoc-aika yhdessä maailman mer-
kittävimmistä lääketieteen tutkimus-
laitoksista poiki uuden yliopiston luo-
massa ”neitseellisessä” ympäristössä
vuosikymmeniä kantaneita menes-
tyksellisiä tutkimushankkeita. Mitäpä
yksittäinen tutkija voi elämäntyöltään
enempää vaatia!

Markku Pasanen (steroidi- ja
vierasainemetabolia), Jukka Hakkola
(ihmisen vierasainemetabolia), Janne
Hukkanen (keuhkometabolia) ja Miia
Turpeinen (metabolia ihmisessä in
silico, in vitro ja in vivo). Mainittakoon,
että Miian väitöskirja on todennäköi-
sesti ainoa Suomen kuvalehden ”jyviä
ja akanoita” -palstalla mainittu
opinnäyte! 

Metaboliahankkeesta syntyi myös
yhteistyössä Oulun kemian laitoksen
kanssa lääkeainemetaboliapalvelui-
hin erikoistuneita yrityksiä kuten
Novamass  (Jouko Uusitalo) ja
Admescope  (Ari Tolonen). Kaiken yllä
mainitun lisäksi, Niilo oli ainakin
yhtenä primus motorina myös
erittäin korkeatasoisessa ja kansain-







Sata vuotta professori Aimo Pekkarisen syntymästä 

Teksti: Risto Huupponen

Aimo Pekkarinen nimitettiin Turun
yliopiston farmakologian professo-
riksi vuonna 1952, vain 31-vuotiaana.
Hän hoitikin tehtävää yli 30 vuotta,
aina eläköitymiseensä saakka vuonna
1984.

Mikäli haluaisi kuvata Aimoa yhdellä
sanalla tuo sana olisi eittämättä per-
soonallisuus. Harvasta professorista
on julkaistu oma kaskukirja; Aimosta
on. Pitkälti yli 200 kaskua, sattumusta
tai häneltä peräisin olevaa totemusta
kuvaavat niin henkilöä kuin arkista
työtäkin. Kaikki tositarinoita – ainakin
melkein. Professori Timo Soikkanen
harmittelee kirjassaan Akateemine
huumori Aura rannoil 1200-luvult
(Sic!) 2000-luvul sitä, ettei
yliopistomaailmasta enää löydy
Suuria Persoonallisuuksia. Muuta-
man poikkeuksen hän löytää, Aimo
Pekkarinen niistä yksi.

Olisi väärin muistella Aimo Pekkarista
vain kaskujen ja sattumusten kautta.
Hän oli tinkimätön tutkija ja opettaja,
joka arvosti työntekoa ja ahkeruutta.
Näitä periaatteita hän noudatti
itsekin. Assistenteille tulivat tutuiksi
muistutukset siitä että viikonloput ja
kesäloman sadepäivät ovat hyvää
työaikaa. Laboratoriossa oli hyvä olla
meneillään mittauksia ja pöydällä
tuloskäyriä Pekkarisen tullessa pai-
kalle. Tuloksiin tutustumisen jälkeen 

nuori assistentti sai kannustavaa
palautetta ja siten tuloksiakin syntyi.

Ulospäin Aimo Pekkarinen oli vaka-
vailmeinen, muodollinen ja perään-
antamaton. Professor Ernst, sanoivat
saksalaiset farmakologikollegat.
Sinunkaupat assistenttien kanssa
hän teki väitöksen jälkeen, siksi täs-
säkin aina välillä uskallan puhua
Aimosta. Oikeudenmukaisuuden vaa-
timus oli vahvasti läsnä Aimo
Pekkarisen toiminnassa. Farmako-
logian tentit olivat vaativia eikä niistä
selvinnyt vain tärppejä lukemalla.
Kaikilta edellytettiin osaamista sa-
malla tavalla. Pyrkimys mahdol-
lisimman hyvään ja täydelliseen
asioiden hallintaan johti joskus vai-
keisiin tilanteisiin. Opetettava aines
paisui koska uusien lääkkeiden tul-
lessa käyttöön vanhaakaan aineistoa
ei poistettu.

Aina nuorempien tutkijanalkujen toi-
met eivät Pekkarista miellyttäneet.
Silloin saattoi saada kutsun py-
himpään eli professorin työhuonee-
seen. Saadun opettavan palautteen
jälkeen asiaan ei enää palattu. 

Peräänantamattomuus ilmeni erityi-
sesti suhteissa yliopiston hallintoon
sekä farmakologian tiloja koskeviin
ratkaisuihin niiden saneerauksen
yhteydessä. Laitosrakennuksen muis-



ta kerroksista poiketen professorin
huone säilyikin muutostöiden yhtey-
dessä likipitäen entisenlaisena vaikka
muissa huonetiloissa arkkitehti teki
toiminnan kehittämisen edellyttämiä,
mutta Pekkarisen huonoiksi kokemia,
ratkaisuja.

Aimo Pekkarinen aloitti uransa ka-
tekoliamiinitutkijana. Linja on seu-
raajien toimesta jatkunut laitoksella
näihin päiviin asti. Pekkarinen kävi
säännöllisesti kansainvälisissä farma-
kologikokouksissa ja osallistui niissä
aktiivisesti keskusteluun. Hänen kan-
sainvälinen tuttavapiirinsä olikin laaja
ja Turussa vieraili säännöllisesti tutki-
joita eri puolilta maailmaa. Aikana
jolloin kansainvälinen yhteydenpito
nojasi kirjepostiin tällä oli suuri mer-
kitys. Tuomisina kokouksista Aimolla
oli näkemys tutkimuksen uusista tuu-
lista joihin sitten perehdyttiin viik-
komeetingeissä. 

Hänen aloitteestaan kehitettiin omia
määritysmenetelmiä farmakologisen
tutkimuksen avuksi; esimerkiksi ra-
dioimmunologisia menetelmiä sovel-
lettiin menestyksellä eri tutkimus-
asetelmissa.

Aimo Pekkarisen merkittävimmät tie-
teelliset ansiot liittyvätkin juuri hor-
moni- ja välittäjäainetutkimuksiin.

Myöhemmässä vaiheessa uraansa
hän keskittyi tutkimaan verenpai-
nelääkkeitä eläinmalleja käyttäen. Yh-
dellä annostasolla tehdyt veren-
painelääkkeiden ja niiden yhdis-
telmien vaikutuksia selvittävät pit-
käkestoiset tutkimussarjat lienevät
edelleen täydellisimpiä alallaan. 

Nuoremmilla tutkijoilla oli kohtalaisen
suuri vapaus valita oma tutkimus-
aiheensa; tärkeintä Pekkariselle oli
farmakologisen tutkimuksen edisty-
minen. Aiheiden moninaisuus ei ehkä
nykykatsannossa ole hyvänä pidet-
tävä asia, mutta itsenäisiksi tutkijoiksi
se nuoret assistentit kyllä tehokkaasti
kouli.










