
O
rtopedi Lasse Lempainen 
hoitaa niin huippu-urhei-
lijoiden kuin tavallisten 
liikkujien urheiluvammo-
ja. Moni leikkauspöydälle 
päätyvistä on treeneissä 
loukkaantunut nuori urhei-
lijalupaus. Toisinaan Lem-
painen hoitaa nuoria, joilla 
on rasitusvammoja.

Yksi syy rasitusvammoi-
hin on, että urheilua harras-

tavien nuorten harjoittelu on usein liian 
yksipuolista. Lempainen ei niinkään ole 
huolissaan treenimäärästä sinänsä.

– Viisi kertaa kaksi harjoitustuntia vii-
kossa on kymmenen tuntia, se ei ole liikaa 
liikuntaa nuorelle. Mutta se voi olla liikaa, 
jos harjoittelu on pelkkää jalkapalloa tai 
salibandya, Lempainen sanoo.

Suomen sopisi ottaa mallia esimerkiksi 
Islannista. Siellä nuoret harrastavat sa-
massa seurassa monipuolisesti eri lajeja, ja 
pieni maa on kohonnut jalkapallokärkeen. 

– Nuorista ei pitäisi vielä puhua huippu-
urheilijoina. Se, että harrastaa eri lajeja 
monipuolisesti, ehkäisee rasitusvammojen 
syntymistä, Lempainen painottaa.

Hän lisää, että monipuolisuus pitää yllä 
nuoren motivaatiota harrastaa liikuntaa 
jatkossakin – aikuisiässä huipulle yltävä 
urheilija on usein nuoruudessa urheillut 
monipuolisesti.

Ja jos vamma sattuu, nuorelle pitää an-
taa riittävästi toipumisaikaa. Lempainen 
korostaa, että esimerkiksi nilkan nivelsi-
devamma vaatii usein kolmekin kuukautta 
portaittaista kuntoutusta. Tätä ei hänen 
mukaansa aina seuroissa ymmärretä, vaan 
nuoria patistetaan kentälle liian pian.

Kolmen pojan isänä Lempainen on kiinnit-
tänyt huomiota siihen, miten koululais-
ten iltapäiväkerhossa voidaan kannustaa 
monipuoliseen liikuntaan. Alakoulun en-
simmäisillä luokilla monien koululaisten 
iltapäivät täyttyvät kerhossa erilaisista 
pallopeleistä ja muusta liikunnasta.

Kolmasluokkalaisille ja sitä vanhemmille 
kerhoja ei yleensä enää ole. Lempainen 
toteaa, että samalla lapsilta putoaa helposti 
pois kymmenen tuntia liikuntaa viikossa. 
Samaan aikaan monissa perheissä illat 
täyttyvät harrastusrumbasta.

Lempaisen mielestä olisi hyvä, jos il-
tapäivätoiminta jatkuisi isommillakin 
lapsilla. Esimerkiksi seurat voisivat tulla 
aktiivisemmin lasten luo kouluihin.

Monipuolinen liikunta ei välttämättä 
tarkoita suuria treenimääriä kilpakentillä.

– Lasten pitäisi liikkua esimerkiksi met-
sässä. Maastossa liikkuminen parantaa 
koordinaatiota ja kolmiulotteista hah-
motuskykyä ja monipuolistaa nuorten 
liikkumista. Metsän rauhoittava vaikutus 
on myös tärkeä, ja silloin on poissa some-
vempeleiden ääreltä.

Turussa syntynyt, Eurajoella kasvanut 
Lempainen liikkui itse nuorena paljon: hän 

harrasti tosissaan suunnistusta, hiihtoa, 
yleisurheilua ja ampumahiihtoa. 16-vuo-
tiaana hänen päälajikseen tuli suunnistus.

Opiskeluaikoina Turussa treenimäärät 
olivat kovia, ja Lempainen päätyi akilles-
jännevammansa takia ortopedi Sakari 
Oravan vastaanotolle. 

Kävi ilmi, että Orava oli odottanut inno-
kasta lääketieteen opiskelijaa, joka tarttuisi 
tutkimusaiheeseen. Siitä alkoi Lempaisen 
erikoistuminen takareisivammoihin.

Yhteistyö jatkuu yhä. Lempainen työs-
kentelee Oravan kollegana Turun Urheilu 
Mehiläisessä.

Lempaisen haastattelua edeltänyt aa-
mupäivä on kulunut leikkaussalissa Sakari 
Oravan kanssa. Kaksikko leikkasi venä-
läisen Natalia Sedykhin, joka voitti pari 
vuotta sitten Saharassa järjestetyn 250 
kilometrin juoksukisan.

– Hänellä oli leikkausta vaativa akilles-
jännevamma, Lempainen kertoo – Sedyk-
hin luvalla.

– Ennen Turkuun tuloa hän oli käynyt 
hoidossa Saksassa, Dubaissa ja Venäjällä. 
Uskon, että hän pystyy jatkamaan juoksu-
uraansa noin neljän kuukauden kuntou-
tusjakson jälkeen.

Vuosi sitten Lempainen nousi otsikoi-
hin, kun hän leikkasi jalkapalloseura FC 
Barcelonan Ousmane Dembélén. Haas-
tattelua edeltävänä päivänä Lempaisen 
leikkauspöydällä oli SM-liigan jääkiek-
koilija.  Viime torstaina Orava ja Lempai-
nen leikkasivat AC Milanin Lucas Biglian 
akillesvamman.

Lempainen kertoo mielellään työstään 
mutta sanoo vierastavansa sitä, jos hänestä 
luodaan kuvaa julkkislääkärinä. Työ on 
paljon muutakin kuin julkkisten kanssa 
paistattelua.

– Vastaanotolleni tulevista valtaosa on 
tavallisia liikkujia ja urheilijoita. Monet 
ovat kuntoliikkujia, joilla on vaik-
kapa polven tai nilkan alueen on-
gelmia, Lempainen kertoo.
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Turkulainen ortopedi Lasse Lempainen 
varoittaa, että monet nuoret liikkuvat  
liian yksipuolisesti.
Kolmen pojan isä pitää tärkeänä, että 
liikkumaan kannustavia iltapäiväkerhoja  
olisi enemmän tarjolla  
vanhemmillekin koululaisille.

Anna Kuusela teksti // Jari Laurikko kuva

Lapset  
metsään ja  
nuorille  
lisää lajeja

Turkulainen ortopedi Lasse Lempainen korostaa, että läheskään aina urheiluvamma ei vaadi leikkausta.

KUKA

Lasse Lempainen

■■ Ikä: 40 (syntynyt 5.11.1978).
■■Työ: Ortopedi.
■■Asuu: Turussa.
■■Perhe: Vaimo ja kolme lasta.
■■Koulutus: Lääketieteen lisensiaatti Turun 

yliopistosta 2004, ortopedian ja traumato-
logian erikoislääkäri 2011, urheiluortopedian 
dosentti 2018.

■■Harrastukset: Lenkkeily, suunnistus, hiih-
to, metsässä liikkuminen.

■■Tiesitkö: Lempainen on FC Barcelonan 
konsultti ja tutkinut yhteistyössä seuran 
kanssa etu- ja takareisivammojen hoitoa.



Läheskään aina leikkaus ei ole 
oikea hoito.

– Vastaanotolle voi tulla 20 eri 
potilasta, joista välttämättä yhdellekään ei 
tule leikkaushoitoa. Joissain tapauksissa 
leikkaus on järkevää tehdä heti, mutta hy-
vin usein vammoja hoidetaan kuntoutta-
malla ja palataan asteittain harjoitteluun.

Lempainen sanoo, että on uransa varrel-
la oppinut, että lääketiede ei ole mustaval-
koista – aina ei ole heti selvää, kannattaako 
vamma leikata vai ei.

– Jos konservatiivinen hoito ei näytä tuo-
van hyvää tulosta, leikkaus voi hyvinkin 
olla myöhemmin tarpeen.

Hänen mukaansa tarvitaan lisää tutki-
musta siitä, kuka hyötyy leikkaushoidosta 
ja kenelle kuntouttava hoito ilman leikka-
usta olisi parempi vaihtoehto.

Iso kysymys on sekin, kuka hoidon mak-
saa ja kuinka hyviin tuloksiin pyritään.

– Riittääkö, että vaikkapa akillesrepe-
ämän jälkeen pärjää arjessa ja kevyessä 
toimistotyössä vai tarvitaanko leikkausta, 
jotta urheileminenkin isommalla todennä-
köisyydellä onnistuisi, hän sanoo.

– Väärällä tiellä ollaan, jos kaikki akillesre-
peämät pyritään hoitamaan samalla tavalla.

Lempainen saa usein konsultointipyyntöjä 
ulkomailta. Hän uskoo, että tulevaisuudes-

sa etävastaanotot yleistyvät entisestään 
teknologian kehittyessä. Jo nyt röntgen- ja 
magneettikuvat liikkuvat silmänräpäyk-
sessä toiselle puolelle maailmaa. 

Lempainen ennustaa, että erilaista ku-
dosta tunnistavan älyveitsen käyttö kasvaa 
ja helpottaa kirurgin työtä tulevaisuudessa.

– Läpimurto ortopediassa tulee olemaan, 
jos rustovammojen hoitoon löydetään 
menetelmä, jolla rustovaurio saataisiin 
korvattua alkuperäistä tasoa olevalla laa-
dukkaalla rustokudoksella.

Joissain leikkauksissa käytetään jo nyt 
apuna robotteja. Lempainen uskoo, et-
tä ortopedin ammatti pysyy kuitenkin 
käsityönä. Ja se sopii hänelle: koulussa 
hänen lempiaineitaan olivat liikunnan 
ja matemaattisten aineiden lisäksi puu-
käsityöt.

– Puukolla veistäminen ja taltalla kover-
taminen muotoutti puuta, siinä näki no-
peasti käsillä tekemisen tuloksen. Samoja 
taitoja tarvitaan leikkaamisessa.

Lempainen sanoo olevansa lapsuutensa 
unelma-ammatissa, jota hän haluaa jatkaa 
niin pitkään kuin mahdollista.

KATSO VIDEO
Lasse Lempaisen vinkit nuorelle 
urheilijalle. ts.fi/tstv
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Turkulainen ortopedi Lasse Lempainen toivoo, että kouluissa ja seuroissa kan-
nustettaisiin monipuoliseen liikuntaan.

”JOISSAIN TAPAUKSISSA LEIKKAUS ON 
JÄRKEVÄÄ TEHDÄ HETI, MUTTA HYVIN USEIN 
VAMMOJA HOIDETAAN KUNTOUTTAMALLA JA 
PALATAAN ASTEITTAIN HARJOITTELUUN.”

”Tällaiseenkin paineeseen tottuu”

O
rtopedi Lasse Lempainen ei pa-
hastu, jos häntä kutsutaan Sakari 
Oravan oppipojaksi.

– Ilman häntä en olisi näin edennyt 
urallani, Lempainen sanoo.

Lempainen kehuu, että Orava on in-
noittanut tekemään kliinisen työn ohel-
la tutkimusta ja luomaan kansainvälistä 
verkostoa.

Kollegoistaan Lempainen nostaa esiin 
Turussa työskentelevän ortopedian ja 
traumatologian erikoislääkärin Janne Sa-
rimon. Sekä Lempaisella, Sarimolla että 
Oravalla on kaikilla urheiluortopedian 
dosentin arvo Turun yliopistosta.

Lempaiselle ja Sarimolle riittää töitä tu-
levaisuudessakin, sillä Sakari Orava, 73, 
on ilmoittanut lopettavansa leikkaukset 
lähaikoina.

– Ehkäpä, naurahtaa Lempainen epäi-
levästi.

Lempaisen erikoisalaa ovat alaraajojen, 
erityisesti polven, nilkan ja lihasjäntei-
den, vammat.

– Kun erikoisala on suppea, pystyn kes-
kittymään siihen ja näkemään eri vaihto-

ehdot, miten edetä.
Hän toteaa, että jos vastaanotolle tulee 

potilas, joka kärsii muunlaisista vammois-
ta, hän ohjaa tämän tarvittaessa jatko-
hoitoon asiaan paremmin perehtyneelle 
kollegalleen.

Lempainen laskee tekevänsä vuosittain 
noin 350 leikkausta. Niistä takareisi- eli 
hamstring-vammoja oli viime vuonna yli 
60. Hamstring-potilaista kolmannes tuli 
Turun alueelta, kolmannes muualta Suo-
mesta ja kolmannes ulkomailta.

Jännittääkö huippu-urheilijoiden leikkaa-
minen? Entä, jos jotain menee pieleen?

– Tällaiseenkin paineeseen tottuu, Lem-
painen sanoo.

Hän kertoo miettivänsä työasioita jos-
kus juoksulenkeillä, mutta leikkaushetkellä 
hän keskittyy vain tekemiseen.

Lempainen toteaa, että sellaista orto-
pediä ei ole, joka ei olisi joskus epäonnis-
tunut.

– Tätä työtä ei voi tehdä, jos ei salli it-
seltään epäonnistumista. Jos jotain menee 
pieleen, se täytyy sietää. Parhaansa yrittä-
misen täytyy riittää.

E
nsi viikon perjantaina 60 maan 
tiedejohtajat kokoontuvat Rans-
kaan tehdäkseen ihmiskunnan 
tulevaisuutta muokkaavan 
päätöksen. Historiallinen Ver-
sailles Pariisin liepeillä antaa 
konferenssille sen ansaitsemat 
puitteet.

Kokouksessa uudistetaan 
kansainvälinen mittayksikkö-
järjestelmä, eli SI-järjestelmä. 
Seitsemän perusyksikköä kattava 

järjestelmä sisältää määritelmät massalle, 
pituudelle, ajalle, sähkövirralle, lämpöti-
lalle, ainemäärälle ja valovoimalle.

Tärkein muutoksista kohdistuu kilo-
gramman määritelmään. Se on nimittäin 
mittaamisen perusyksiköistä viimeinen, 
joka ei pohjaudu universaaleihin luon-
nonvakioihin. Kilogramman paino on yli 
sadan vuoden ajan määritelty yhden ainoan 
mallikappaleen mukaan.

Tuo korvaamaton kilon kantaäiti on Pa-
riisissa säilytettävä kilon punnus. Maail-
man kaikki vaa’at ja puntarit säädetään 
viime kädessä sen mukaan. Pariisin alku-
peräiskappaleesta on tehty kopioita, jotka 
on jaettu eri maihin. Suomessa sijaitsee 
kopio numero 23.

Ajatellaanpa vaikka lähimarketin hedelmä-
vaakaa. Laitat banaanitertun vaa’alle, joka 
ilmoittaa sen painoksi tasan kilon. Mistä 
tiedät, että tuo hedelmänippu painaa juuri 
sen verran kuin vaaka väittää?

Kauppiaan pitää lain mukaan kalibroi-
da vaakansa kolmen vuoden välein. Ka-
libroinnin suorittaa virallinen tarkastaja 
virallisilla punnuksilla. Noiden punnus-
ten oikea paino on määritelty vertaamal-
la niitä mallipainoihin, jotka taas on ehkä 
punnittu toisten mallipunnusten avulla. 
Joka tapauksessa jossain kohtaa tätä ket-
jua vertailukohtana on ollut suomalainen 
kilogramman punnus numero 23.

Sitä säilytetään VTT:n Mittatekniikan 
keskuksessa Espoossa ja viime kädessä se 
määrittelee kaikkien Suomessa käytettävi-
en painojen painon. Suomen punnus taas 
kuljetetaan kerran kymmenessä vuodessa 
Pariisiin, jossa sitä verrataan alkuperäiseen 
kilon punnukseen. Näin tehdään säännöl-
lisesti kaikille maailman virallisille kilon 
punnuksen kopioille.

Tässä on kuitenkin ongelma. Viralliset 
kopiot eivät nimittäin enää paina saman 
verran kuin alkuperäinen kappale. Ero kan-
taäidin ja kopioiden välillä on minimaali-
sen pieni, suurinpiirtein pölyhiukkasen 
luokkaa. Se on kuitenkin tarpeeksi suuri 
mitattavaksi. 

Näyttää siltä, että virallinen kilogramma 
on hieman kevyempi kuin siitä tehdyt ko-
piot. Eivätkä tiedemiehet pysty varmasti 
sanomaan miksi.

On mahdollista, että platinasta ja iri-

diumista valmistettu alkuperäinen proto-
tyyppi kevenee atomien välisten sidosten 
purkaantuessa. Sylinterin muotoinen pun-
nus on valmistettu 1880-luvulla.

Yhtä lailla on mahdollista, että kopiot ke-
räävät esimerkiksi ilmasta epäpuhtauksia 
ja muuttuvat painavammiksi. Alkuperäistä 
sylinteriä säilytetään tarkoin varjeltujen 
suojien alla. Jos virhe sattuukin olemaan 
alkuperäiskappaleessa, sitä on mahdoton 
määritellä – koska prototyyppi itsessään 
on kilon määritelmä. Jos alkuperäisestä 
punnuksesta vaikka irtoaisi palanen, koko 
maailman mittajärjestelmä voisi ajautua 
kaaokseen. Kaikki vaa’at pitäisi periaat-
teessa määritellä uudelleen.

Siksi Kansainvälinen paino- ja mittatoi-
misto on koko vuosituhannen alun ajan 
valmistellut kilon punnuksen syrjäyttä-
mistä.

Suomesta Versaillesin konferenssiin osal-
listuu kolmihenkinen delegaatio, Mitta-
tekniikan keskuksen johtajan Martti 
Heinosen johdolla. Hän kertoo, että jat-
kossa kilogramma on tarkoitus määritellä 
Planckin vakion perusteella.

– Se tässä uudessa määritelmässä on 
hankalaa, että miten sen selittäisi kansan-
tajuisesti. Siinä verrataan painovoiman 
energiaa sähköenergiaan.

Tärkeintä uudessa määritelmässä on, 
että nyt kilogramma voidaan määritellä 
pysyvien luonnonvakioiden avulla.

– Paradoksaalista tässä on, että teem-
me suuren uudistuksen, jotta mikään ei 
muuttuisi. Mutta suuri juttu on se, että 
kilogramman ja muiden perusyksiköi-
den suuruus pysyy samana aina hamaan 
tulevaisuuteen. Jatkossa määritelmä ei 
muutu huolimatta siitä, missä tai miten 
se mitataan.

Lisäksi uusi järjestelmä mahdollistaa ny-
kyistä tarkempia mittauksia.

– Määritelmän muuttuminen antaa mah-
dollisuuden parantaa mittaustarkkuutta 
erityisesti äärialueilla. Esimerkiksi lääke-
tieteessä päästään paremmin mittaamaan 
ihan nanometriluokan ainesosia. Onkin 
nähtävissä, että tulevaisuudessa tämän an-
siosta saadaan entistä parempia lääkkeitä 
ja entistä parempia annosteluja.

Heinosen mukaan pian voidaan hyvällä 
syyllä odottaa uusia edistysaskelia tieteen 
saralla. Tästä on rohkaiseva esimerkki lä-
himenneisyydestä.

1960-luvulla SI-järjestelmän päättäjät 
muuttivat sekunnin määritelmää. Tuolloin 
sekunti irrotettiin maapallon kiertoradasta 
ja laskettiin cesium 133 -atomien avulla. 
Ajan mittaaminen tarkentui ratkaisevasti 
ja mahdollisti GPS-satelliittipaikannuksen 
keksimisen.

– On odotettavissa, että tiede pystyy nyt 
kehittymään ja luomaan uusia innovaatioi-
ta, joita ei vielä ole nähty, Heinonen lupaa.

Yli sata vuotta maailman mittajärjestelmä 
on ollut riippuvainen yhdestä metallisesta 
sylinteristä.

Tiedemaailma odottaa jo, millaisia uusia 
keksintöjä uusi määritelmä synnyttää.
Rami Nieminen teksti 

Kilon määritelmä muuttuu ensi viikolla – 
 ja siksi saamme pian parempia lääkkeitä

Suomessa painoja verrataan 
aina viime kädessä VTT:n 
omistamaan kopioon kilon 
prototyypistä. Kopiota 
numero 23 käytetään jatkos-
sakin, vaikka kilon määritelmä 
muuttuu.

FAKTA

Metrit ja niiden mittaajat

■■Metrijärjestelmä kehitettiin Ranskassa 
1700-luvulla.

■■Järjestelmän hallinnoijaksi perustettiin 
Kansainvälinen paino- ja mittatoimisto vuon-
na 1875.

■■Järjestöön kuuluu 60 jäsenmaata ja 42 
yhteistyömaata. Suomi liittyi jäseneksi 1921.

■■SI-järjestelmään kuuluu seitsemän perus-
yksikköä. 

■■Virallinen kilogramman prototyyppi val-
mistettiin 1880-luvun lopulla.

■■Prototyypistä valmistettiin useita kopioi-
ta. Kolme niistä luovutettiin Venäjälle. Näistä 
yksi, kopio numero 23, tuotiin Suomeen 
vuonna 1890.

■■Vuonna 1999 Kansainvälinen paino- ja mit-
takonferenssi sopi kilogramman määritelmän 
uudistamisesta.

■■Määritelmäksi keksittiin määrittää kappa-
leen massa kilogrammoina Planckin vakion 
avulla.

■■Uusi määritelmä piti hyväksyä jo vuonna 
2014, mutta tuohon mennessä menetelmän 
toimivuudesta ei ehditty saada tarpeeksi 
todistusaineistoa.

■■Nyt uusi määritelmä on kyetty todista-
maan riittävän tarkaksi useammalla erilaisella 
mittaustavalla.

■■Kilogramman määritelmästä päätetään 
perjantaina 16. marraskuuta. Samalla uudis-
tetaan ampeerin, moolin ja kelvinin määritel-
mät. 

■■SI-järjestelmän uudistus astuu voimaan 
ensi vuoden keväällä.

■■Nykyiset viralliset kilon punnukset säilyvät 
käytössä todennäköisesti vielä vuosia. 

VTT


