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Teksti Jukka Ukkola Kuvat Petri Kaipiainen

änen viralliset etunimensä 
ovat Howard Trevor, mutta ei 
hän oikein Howard Trevorilta 
näytä. Siksi häntä sanotaan-
kin Howyksi. Ei hän näytä oi-
kein professoriltakaan, mutta 
silti hän on professori, vieläpä 
moneen kertaan palkittu tutki-
musryhmän johtaja.

Howy Jacobsin virkahuoneen ovenpieleen 
Tampereen yliopiston lääketieteellisen tekno-
logian instituutissa on ripustettu maastohou-
suisen akatemiaprofessorin näköiskuva suun-
nilleen luonnollisessa koossa, joten miehestä 
ei voi erehtyä, vaikka liveversion irokeesitukkaa 
onkin ehkä vähän trimmattu.

Vain hakaneula poskesta puuttuu, mutta 
punkkari mikä punkkari. Sen hän iloisesti myön-
tää itsekin ja täsmentää olevansa enimmäkseen 
vanhan koulun kannattaja – vuoden 1977 punk-
kareita, ”punk rock rebel from the beginning”.

”Tiedemiehet ovat punkkarien tavoin kapinal-
lisia, joten punk kelpaa älylliseksi kodiksi. Siinä 
on myös aimo annos itseparodiaa. Pitää aina ol-
la valmis vähän tökkimään myös itseään ja ylis-
tettyjä ideoita.”

Toki uudempikin punk kelpaa, ja suosikit voi-
vat vaihtua vaikka päivittäin.

”Jos tänään sanon että Ramones, huomenna 
voi olla jotain muuta. Punk ei ole kuollut. Se elää 

ja on nykyisin yhtä lailla viisikymppisten kuin 
teinien ja jopa lasten musiikkia.”

Jacobs haluaa olla näköisensä, tuntuu jo-
pa nauttivan huomion herättämisestä. Pa-
ri vuotta sitten hän kävi vastaanottamassa 

EU:n arvostetun Descartes-tiedepalkinnon pu-
keutuneena skottikilttiin ja arveli itsekin, ettei 
moista palkittavaa ole tainnut ennen näkyä. Silti 
hän suhtautuu varovasti julkisuuteen.

Hän ei halua profi loitua ulkonäkönsä vaan 
työnsä perusteella. Onnekseen hänellä ei ole sii-
nä tavoitteessaan mitään vaikeuksia.

Descartes-palkinto tuli Jacobsin koordinoi-
malle MBAD-tutkijaverkostolle, joka tutkii mi-
tokondrio-DNA:n vaikutusta ikääntymiseen. 
Hänen johtamansa FinMIT-tutkimusyksikkö 
on kuulunut Suomen Akatemian huippuyksik-
köohjelmaan vuodesta 2002, ja äsken se valittiin 
huippuyksiköksi edelleen vuosiksi 2008–2013.

Mitokondriotauteja ja ikääntymistä tutkiva Fin-
MIT koostuu neljä tutkimusryhmästä Tampereen 
ja Helsingin yliopistoissa. Helsingissä tutkimus-
ryhmiä johtavat professori Anu Wartiovaara ja ka-
nadalainen tohtori Brendan Battersby, Tampereel-
la Jacobsin lisäksi dosentti Hans Spelbrink.

Mitokondriot ovat solujen eräänlaisia voima-
laitoksia, jotka muuntavat ravinnon molekyylit 
energiaksi. Niissä on oma itsenäinen geneettisen 
tiedon paketti, mitokondrio-DNA, joka periytyy 

Howy Jacobs
Tamperelaistunut professori etsii mitokondrioista 
ikääntymisen salaisuuksia, rakastaa punk rockia, 
kaamosta, kylmyyttä ja napa-alueiden yöttömiä 
kesiä.
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◼ Ramones on 
kuollut, mutta 
punk elää. Onhan 
Wagnerkin kuollut, 
mutta hänenkin 
musiikkinsa elää, 
sanoo Howy Ja-
cobs. Hän on nos-
tanut Ramonesin 
hitin Rock’n’Roll 
High School as-
tetta ylemmäs: 
Rock’n’Roll 
University.
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erilaisten sääntöjen mukaan kuin muu DNA 
ja ohjaa mitokondrion energiatehtäviä.

Jos tähän systeemiin tulee jotain vikaa, 
energiantuotannosta riippuvaisimmat so-
lut ja kudokset kärsivät. Seurauksena voi 
olla sairauksia aivoissa, lihaksissa, sydä-
messä ja aistimissa, kuten silmässä ja si-
säkorvassa. Mitokondriohäiriöt vaikuttavat 
siis esimerkiksi epilepsiaan, kuurouteen, 
sokeuteen, sydänvaivoihin ja joihinkin her-
mostohäiriöihin.

Jacobsin ryhmien tulokset ovat tuotta-
neet todisteita myös siitä, että elinikäinen 
mitokondrio-DNA:n virhe voi olla ikäänty-
miseen liittyvien sairauksien osasyynä.

 F inMITin tutkijat käyttävät geenivir-
heiden mallintamisessa viljeltyjä so-
luja ja malliorganismeja, esimerkik-

si banaanikärpäsiä, joiden perinnölliset 
geenimutaatiot ovat samanlaisia kuin ih-
misillä. Yhtenä tavoitteena on määritellä, 
miten nämä mutaatiot käyttäytyvät, kun 
käytetään erilaisia ruokavalioita, lääkkeitä 
tai geeniterapiaa.

”Toivomme että jonain päivänä samanlai-
sia keinoja voitaisiin käyttää ikääntyvien ih-
misten mitokondriotauteihin, joihin nykyi-
sin ei ole hoitoja. Tavoitteena on kehittää 
uusia menetelmiä, ehkä myös lääkkeitä.”

Jännittävimpiin tutkimuksiin kuuluu 
geneettinen ”ohitusleikkaus”, jota on jo 
käytetty kasveissa ja joissakin alkeellisissa 
eläimissä. Jacobs vertaa sitä voimalan vir-
ransyöttöhäiriöön. Ajatellaan, että tärkeä 
kaapeli turbiinin ja voima-aseman välillä 
on katkennut. Katkos voidaan korjata ra-
kentamalla varayhteys, kiertotie. Se ei ole 
yhtä hyvä kuin alkuperäinen kaapeli, mutta 
paljon parempi kuin täydellinen katkos.

Jos tämä näkemys toimii laboratorio-
oloissa banaanikärpästen ja ihmisten so-

luissa, sitä yritetään soveltaa tulevaisuudes-
sa geeniterapiaan. Esimerkiksi Parkinsonin 
taudissa energiansyötön katkos mitokond-
rioista liikkeitä ohjaaviin aivosoluihin näyt-
tää olevan merkittävä tekijä.

FinMITissä tutkitaan paitsi ”kaapelihäi-
riöitä” myös solujen polttoaineita. Jacobs 
selvittää sitäkin kadunmiehelle tutummal-
la vertauksella: jos autossa havaitaan viko-
ja, voidaan joko vaihtaa siihen osa, tai pa-
rantaa polttoaineen koostumista.

”Sitä me yritämme, kokeilemme erilaisia 
ravintokoostumuksia ja niiden vaikutuksia 
solujen aineenvaihduntaan. Tulokset näyt-
tävät lupaavilta.”

 Uutiset ikägeenien löytymisestä ja Ja-
cobsin ryhmien työstä ovat nostat-
taneet kysymyksiä, kuinka pitkälle 

vanhenemista voidaan hidastaa geenitek-
nologian avulla.

Perintötekijöiden tiedetään vahvasti vai-
kuttavan ihmisen elinikään, ja jos vanhene-
minen ei olekaan vain elimistön kulumis-
ta, voidaanko sitä hoitaa kuten sairauksia, 
lääkkeillä tai muuttamalla geenien tuotta-
mien proteiinien toimintaa?  Siis kuinka 
vanhaksi tulevaisuuden ihminen voi elää?

”Vastaus on, ettei iällä ole muuta teoreet-
tista rajaa kuin se mitä tulevaisuuden ihmi-
set haluavat”, Jacobs sanoo mutta varoittaa 
intoilusta ja ikuisen elämän toiveista.

”Jonakin päivänä ehkä voimme ymmär-
tää tarpeeksi, jotta voimme hidastaa ikään-
tymisprosessia tai korvata kudoksia ja eli-
miä. Mutta nykytiedolla voimme antaa vain 
toiveita, emme aikatauluja.”

”Tietoa ei voi hankkia tilaamalla. Tulok-
sia voidaan joutua odottamaan vuosikym-
meniä, vuosisatoja tai kauemminkin. Tut-
kimustiedon kääntäminen hoidoiksi on 
osoittautunut paljon vaikeammaksi kuin 
kuviteltiin. Esimerkiksi syövän hoidossa ei 
ole kovin paljon edistytty, vaikka tietomää-
rä on kasvanut valtavasti 30 vuodessa.”

”Täytyy myös muistaa, että ihmisillä on 
monia tapoja kuolla ja tappaa toisiaan. Kes-
kimääräistä elinikää saataisiin korotetuksi 
paljon lääketiedettä paremmin, jos sodista 
ja köyhyydestä päästäisiin eroon.”

 Howy Jacobs on tyytyväinen Suo-
men tarjoamiin tutkimusmahdol-
lisuuksiin. Huippuyksikön asema 

yli kymmenen vuoden ajan mahdollistaa 
pitkäjänteisen tutkimuksen, ja lisää myös 
varmuutta rahoituksen jatkuvuudesta – jos-
kaan ei välttämättä takaa rahan määrää.

”Siinä ajassa ehtii ja voi muuttaa suun-
taa, eikä sen jälkeen ainakaan tarvitse jat-
kaa nollatilanteesta.”

Moni on ihmetellyt, miten ihmeessä 
Howy on päätynyt tiedemieheksi juuri Suo-
meen maailman kaikista paikoista – varsin-
kin kun hän ei tullut tänne tavalliseen ta-
paan, naimisiin.

Tullessaan Suomeen vuonna 1996 hän 
tiesi kesäyön auringon ja kylmyyden, mut-
tei paljon muuta. Sitä ennen hän oli opis-
kellut Cambridgessä, väitellyt tohtoriksi 
Glasgow’ssa ja toiminut tutkijana Kalifor-
nian Caltechissa Pasadenassa. Hänen van-
hempansa ovat kuolleet ja ainoa sisar asuu 
Kanadassa.

Selitys löytyy punkkariprofessorin toises-
ta oudosta viehtymyksestä: pohjoisuudes-
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Suomessa vuodenaikojen vaihtelu muis tu

Kuka?
▶ Howard Trevor (Howy) Jacobs
▶ Ikä: 52
▶ Syntymäpaikka: Lontoo
▶ Kotipaikka: Tampere
▶ Koulutus: Filosofi an tohtori 
(PhD)
▶ Työ: Molekyylibiologian
professori
▶ Perhe: sinkku
▶ Harrastukset: punk ja muu 
musiikki, matkustelu, pohjoinen

◼ FinMIT-yksikön tutkijat ovat kansain-
välistä joukkoa neljässä eri ryhmässä. 
Jacobsin ryhmässä Tampereella työs-
kentelevät esimerkiksi Rimmy Manjiry 
(vas.), Rhoda Stefanatos ja Anne Hyvä-
rinen.



ta. Hän tosiaan rakastaa kaamosta ja kyl-
myyttä, ja toisaalta niiden vastapainona 
napa-alueiden yöttömiä kesiä.

”Tyhjyyttä, äärimmäisyyttä, ihmisen pie-
nuutta valtavilla jääkentillä, arktisia kivi-
siä erämaita. Sellaisissa paikoissa elämä 
on kaikesta huolimatta runsasta, ihmistä 
testataan täysillä ja hän selviytyy vain sopu-
soinnussa luonnon kanssa. Tämä on vähän 
kuin joku selittäisi, miksi hän pitää suk-
laasta. Se vain on minun intohimoni.”

Jacobs itsekin arvelee, että hän on into-
himoineen kummajainen. Juuri hän en-
simmäisenä sammuttaa kahvihuoneen 
kirkasvalolampun, koska hän pitää suo-
malaisesta talvihämärästä.

”Suomi on maa, jossa on melkein mah-
dotonta olla olematta lähellä luontoa. 
Täällä vuodenaikojen vaihtelu muistuttaa 
jatkuvasti planeettamme hauraudesta ja 
majesteettisuudesta, ja siitä lyhyestä ajas-
ta, jonka saamme niistä nauttia. Vaikka jos-
kus tulevaisuudessa pystymme jatkamaan 
tervettä elinikäämme, meidän pitää nauttia 
jokaisesta hetkestä, eikä tuhlata niitä.”

lat ja opiskelija-aines ovat erinomaisia, by-
rokratiaa on vähän tai ei ollenkaan.”

Häntä ei vaivaa myöskään Suomen ja Tam-
pereen mahdollinen syrjäisyys maailman tie-
teen virroista. Tieteen tekeminen ei ole kiin-
ni paikasta eikä ajastakaan näinä internetin 
ja sähköpostin aikoina.

Jacobs oli äsken käymässä eteläisessä Ka-
liforniassa, San Diegon La Jollassa, eräässä 
maailman suurimmista tutkimuskeskuk-
sista, jossa hän tapasi kaksi kollegaansa. 
Nämä työskentelevät samalla alalla sa-
massa tutkimuskeskuksessa ja pysäköivät 
autonsa samalle parkkipaikalle, mutta ei-
vät tunteneet toisiaan ennen kuin virkaveli 
Suomesta saapui katalysaattoriksi.

 Pienellä patistamisella Suomi-fani löy-
tää sentään jotain kritisoitavaakin. 
Osa suomalaisuuteen liitetyistä kli-

seistä näyttää pitävän paikkansa: oppilaat 
ovat aika hiljaisia, eivät paljon kysele eivät-
kä väitä vastaan opettajalleen.

”Se ei ole ideoiden puutetta, vaan ehkä 
auktoriteetinpelkoa ja heikkoa itsetuntoa. 
Yritän rohkaista oppilaita kyseenalaista-
maan”, sanoo erinomaisena luennoitsija-
nakin palkittu professori.

Aivan täysin Howy Jacobs ei ole suomet-
tunut kymmenessä vuodessa. Hän on kyllä 
Suomen kansalainen, ja puhuukin suomea, 
mutta ”ei julkisesti”. Eikä hän osaa sanoa, 
jääkö tänne eläkepäivikseenkin.

”Siihen on niin pitkä aika, ettei siitä osaa 
vielä mitään sanoa. Eihän sitä tiedä, vaikka 
iskee parantumaton tauti ennen sitä.” SK
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is tuttaa planeettamme hauraudesta ja majesteettisuudesta.”

 Suorastaan runebergilainen Suomen-
ylistys ei lopu luontoon, vaan jatkuu 
ihmisiin ja muuhun ympäristöön.

”Suomi on oikea paikka elää ja työsken-
nellä. Tämä on turvallinen, ystävällinen, 
erilaisuutta sietävä ja huumorintajuinen 
maa. Kaikki täällä toimii – toisin kuin Eng-
lannissa, missä on melkein mahdoton ot-
taa suihkua, tai pysytellä lämpimänä.”

Suomi on mahtava maa myös tiedemie-
helle: tiedettä tuetaan sekä kansallisesti 
että sosiaalisesti. Ihmisillä on valtava ar-
vostus kaikenlaista koulutusta kohtaan, 
vappuna pidetään ylioppilaslakkeja ylpei-
nä, joskin juovuksissa.

”Tämä asenne on syvälle juurtunut Suo-
meen. Monissa muissa maissa siitä väitel-
lään kaiken aikaa, eivätkä poliitikot tai ää-
nestäjien enemmistö sitä ymmärrä.”

Jacobsilta kiitoksta saa myös Tampere, 
juuri sopivan kokoinen kaupunki asumi-
seen. Niin ikään lääketieteellisen tekno-
logian instituutti sopii hänen toiveisiinsa. 
”Täällä sain mahdollisuuden toteuttaa tut-
kimusunelmaani. Rahoitus on turvattu, ti-

ELÄMÄNI KUVA

Pari viime lomaansa Howy Jacobs on 
viettänyt Kanadan pohjoisosissa ja Grön-
lannissa, kokemassa ”tyhjyyttä, äärim-
mäisyyttä ja ihmisen pienuutta valtavilla 
jääkentillä”.
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