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JALKAPALLOILIJA tekee juoksu-
harjoituksia ylipainehallissa Tu-
run Impivaarassa. Treenejä on
seuraamassa kourallinen ihmi-
siä. Aiemmin aamupäivällä hal-
lissa harjoitteli TPS:n veikkauslii-
gajoukkue.

”Tuon miehen hinnalla ostaisi
40 Tepsin joukkuetta”, eräs
kauempaa katsova mies sanoo.

Juoksuharjoituksia tekevä
mies on brasilialainen Malcom
Filipe Silva de Oliveira, joka pe-
laa Pietarin ZK Zenit -joukkuees-
sa. Hän siirtyi Venäjälle Barcelo-
nasta viime vuonna 45 miljoo-
nan euron siirtosummalla. Mal-
com on 22-vuotias.

Malcomin alkukausi päättyi
pettymykseen, kun hänen etu-
reitensä repeytyi laukaisutilan-
teessa syksyllä. 

Hänet leikattiin Turun Mehi-

läinen Neo -sairaalassa lokakuun
alussa. Leikkaava lääkäri oli or-
topedi, urheilukirurgi Lasse
Lempainen, joka on yksi Mal-
comin harjoituksia seuraavista
miehistä.

”Leikkauksen jälkeinen seu-
ranta on tärkeää, sillä sen avulla
varmistetaan urheilijan paluu
pelikentille. Jos revenneen jän-
teen biologinen parantuminen
ei ole riittävällä tasolla, jänne
voi revetä uudestaan, vaikka sen
olisi leikannut kuka tahansa”,
Lempainen sanoo.

41-vuotias Lasse Lempainen
yksi Suomen kansainvälisesti
tunnetuimmista urheilukirur-
geista. Hänen oppi-isänsä Sakari
Orava nousi kuuluisuuteen vii-

meistään silloin, kun hän leikka-
si jalkapallotähti David Beck-
hamin jalan Turussa.

Lempainen on rakentanut
omaa brändiään viime vuodet
määrätietoisesti. Brändityön
merkitys korostui, kun Orava il-
moitti pari vuotta sitten jäävänsä
muutaman vuoden kuluessa
eläkkeelle. 

Nyt Lempaisella on henkilö-
kohtainen yhteistyösopimus
useiden suurseurojen, kuten FC
Barcelonan, AC Milanin, AS Ro-
man ja Pietarin Zenitin kanssa. 

AC Milanin lääketieteellinen
johtaja Stefano Mazzoni kertoo
HS:lle sähköpostitse, että huip-
puseurat tarvitsevat kontakteja
erikoistuneisiin huippulääkärei-
hin. Ei riitä, että pelaaja, jonka
jalassa on vaikkapa rustovaurioi-
ta, kääntyy ortopedin puoleen.
Pelaaja on saatava rustovammoi-
hin erikoistuneen huippuortope-
din vastaanotolle.

”Kun pelaajalla ilmenee vaka-
via vammoja, ne voivat aiheut-
taa pitkän poissaolon otteluista
tai jopa vaarantaa pelaajan koko
uran. Haluan saada silloin par-
haat mahdolliset neuvot”, Maz-

zoni kertoo viestissään.
Lempainen leikkaa vuosittain

noin 350 potilasta. Kolmasosalla
potilaista on lihasjännevammo-
ja, kolmasosalla polvivammoja
ja kolmasosalla nilkkavammoja. 

Näistä potilaista noin 50 on
ulkomaalaisia urheilijoita. Lisäk-
si hän leikkaa suomalaisia urhei-
lijoita, mutta valtaosa potilaista
on aivan tavallisia suomalaisia.

”Ortopedian tapaturmakirur-
gia on kausiluontoista. Esimer-
kiksi liukkaat kelit tuovat aina
tietyn tyyppisiä vammoja.”

Huippuseurat kääntyvät Lem-
paisen puoleen pääasiassa jän-
nevammojen, lihasrepeytymien
ja nivuskipujen hoidossa. 

Yksi merkittävä vammatyyppi
on reiden hamstring-oireyhty-
mä. Siinä takareiden kireä jänne
aiheuttaa pakarakipua, joka sat-
tuu erityisesti istuessa ja juostes-
sa.

Hamstring-vammojen hoitoa
on hiottu Suomessa jo 1970-lu-
vulta alkaen, kun Orava ja Jaak-
ko Puranen kehittivät niiden
leikkaustekniikan.

Reisivammojen syntymekanis-
meissa ja hoitomenetelmissä on

vielä paljon tutkittavaa ja kehi-
tettävää. Lempainen on tehnyt
tutkimustyötä muun muassa FC
Barcelonan ylilääkärin Ricard
Prunan kanssa. 

Miesten viimeisin tutkimus
valmistui joulukuussa.

”Meillä on jo kolme yhteistä
julkaisua, kaksi etureidestä ja
kolmas takareidestä, ja lisää on
tulossa”, Lempainen kertoo.

TUTKIMUSTYÖ onkin yksi osate-
kijä huippu-urheilijoille suunna-
tussa palvelussa. Tuotteessa, ku-
ten Lempainen siitä puhuu. 

Tutkimustyöstä on muutakin
hyötyä. Ensinnäkin se ylläpitää
korkeaa ammattitaitoa. 

”Tutkimustyön tekeminen
auttaa entisestään ymmärtä-
mään esimerkiksi vammameka-
nismeja, urheiluvammojen eri
hoitovaihtoehtoja, ennaltaehkäi-
syä ja kuntoutusta.”

Toiseksi tutkimustyön avulla
voi markkinoida osaamistaan.
Lempainen käy esittelemässä
tutkimustuloksia ja uusia leik-
kaustekniikoita urheilulääketie-
teen kongresseissa eri puolilla
maailmaa. 

Näin hän vahvistaa kansainvä-
lisen huippu-urheilun verkosto-
jaan ja samalla markkinoi turku-
laista osaamista.

Juuri verkostoituminen poiki
Malcomin leikkauksen. Lempai-
nen piti puheenvuoron Mosko-
vassa urheilulääketiedekonfe-
renssissa. 

Tilaisuuden jälkeen Zenitin fy-
siikkavalmentaja Maria Burova
tuli juttelemaan hänen kans-
saan. Kun Malcomin jalka vam-
mautui, Zenit pyysi Lempaiselta

konsultaatioapua ja lähetti jalan
magneettikuvat Turkuun. Silloin
vammaa päädyttiin hoitamaan
kuntouttamalla.

Vamma kuitenkin uusiutui.
”Malcom on hyökkääjä, jonka

peli perustuu nopeuteen ja ko-
vaan potkuun. Sanoin Zenitin tii-
mille, että nyt potkujalan eturei-
den jänne oli uudelleen repeyty-
nyt. Vain onnistuneella leikkauk-
sella ja hyvällä kuntoutuksella
suoritustaso palaisi ennalleen.”

LEIKKAUSPÄÄTÖS ja leikkauspai-
kan valinta olivat Zenitille tärkei-
tä. Lopullisen päätöksen teki
seuran presidentti Alexander
Medvedev. 

Turku oli yksi vaihtoehdoista
juuri Lempaisen Moskovassa pi-
tämän esityksen ansiosta.

”Tiedän, että he kysyivät mie-
lipidettä meidän lisäksemme ai-
nakin kolmesta muusta paikas-
ta”, Lempainen kertoo.

Myös viidakkorummulla oli
osuutta asiaan. Zenitin lääkintä-
tiimi tunsi entuudestaan Lem-
paisen aiempia potilaita eri puo-
lilla Eurooppaa. Puhelimet kävi-
vät ilmeisesti kuumina.

Ratkaisevat kommentit tulivat
Valenciasta Espanjasta, jossa pe-
laa Venäjän maajoukkuemies
Denis Tšeryšev. Hänen reisi-
vammaansa hoidettiin Espanjas-
sa kuntoutuksen keinoin mutta
huonoin tuloksin. Vasta Lempai-
sen ja Oravan tekemä leikkaus
tuotti tulosta. 

”Tšeryšev oli sanonut, että
Orava ja Lempainen pelastivat
hänen uransa”, Lempainen ker-
too.

Lempainen leikkasi Malcomin
jalan lokakuussa. Myöhemmin
brasilialainen lensi kuntoutta-
maan jalkaansa kotimaahansa
Brasiliaan ja sitten Dubaihin.

SUURIN osa ulkomaalaisista poti-
laista hoidetaan kuitenkin kun-
touttamalla. FC Barcelonan jouk-
kueen lääkäri Xavier Valle ker-
too, että joukkue kysyy Lempai-
sen mielipidettä hyvin usein.

”Kun pelaajalla on vakavia li-
has- tai jännevammoja, haluam-
me kuulla Lassen mielipiteen ja
lähetämme magneettikuvat hä-
nelle”, Valle sanoo.

Lempaisen ”tuotteen” toinen
osa onkin huippuluokan hoito,

on se sitten konservatiivinen tai
leikkaushoito. 

Lääkärillä pitää olla riittävä
ammattitaito tehdä päätös leik-
kaamisesta tai leikkaamatta jät-
tämisestä ja riittävä kirurginen
taito tehdä leikkaukset.

Joskus päätös leikkaamatta jät-
tämisestä osoittautuu miljoo-
nien eurojen arvoiseksi. 

Lempainen tutki AS Roman
keskikenttäpelaajan Bryan Cris-
tanten reiden lähentäjälihaksen
repeämän marraskuussa Turus-
sa. Lempainen päätti, että vam-
man hoitoon riittää kuntoutus.
Italialaiselle laadittiin kuntoutu-
sohjelma.

”Jos Cristanten vamma olisi
tarvinnut leikkaushoitoa, seura-
johto olisi mahdollisesti joutu-
nut kiirehtimään korvaavan pe-
laajan hankintaa, sillä siirtoikku-
na oli juuri sulkeutumassa”,
Lempainen kertoo. 

AS Roma teki Cristanten kans-
sa neljän ja puolen vuoden sopi-
muksen tammikuun alussa. 

Huippupelaajien
luottolääkäri

Lasse Lempainen valmistautuu siirtymään leikkaussaliin Turun Kupittaalla sijaitsevassa sairaalassa.
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Lasse Lempainen on kysytty
erikoisasiantuntija, jonka palveluja
käyttävät isot jalkapalloseurat.

Lääketiede: Lasse Lempainen leikkaa vuosittain noin 350 potilasta

Toni Lehtinen HS

Leikkauspöydälle päätyy huippu-urheilijoiden lisäksi tavallisia suo-
malaisia potilaita.

Lasse Lempainen (vas.) korjaa takareisivammaa. Apuna ovat Mari Löytökorpi ja Nea Lähteenmäki.

Yhden takareiden leikkaus kestää noin tunnin. Kuvassa leikkausväli-
neitä.

”Leikkauk-
sen jälkeinen
seuranta 
on tärkeää.”
Lasse Lempainen

Lasse Lempaisen taidoilla riittää
kysyntää.

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA K
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Viime viikolla mies oli jo ken-
tällä, kun Roma voitti Parman
Italian cupin neljännesvälieräot-
telussa.

MALCOMIN kuntoutustreeni Im-
pivaarassa on siirtynyt toiseen
vaiheeseen. Nyt fysioterapeutit
testaavat miehen sivuttaisliikettä
niin sanotuilla treenitikapuilla. 

Potilas ei aristele jalkaansa
harjoituksen aikana lainkaan.
Lempaisen mukaan jalan kun-
toutus on noin 70-prosenttisesti
valmis.

”Luotan koko ajan enemmän
ja enemmän jalkaani, ja kuntou-
tus on edennyt hyvin”, Malcom
kertoo harjoituksen jälkeen.

LASSE LEMPAINEN on kotoisin
Eurajoelta. Hän seurasi kymme-
nenvuotiaana Soulin olympialai-
sia televisiosta ja luki sitten pai-
kallislehdestä Suomen jouk-
kueen silloisen lääkärin Sakari
Oravan haastattelun. 

Päätös oli selvä: hän päätti ru-
veta isona ortopediksi.

Lempainen tuli Turkuun opis-
kelemaan lääketiedettä. Tuolloin
hän oli aktiivinen kilpasuunnis-
taja. 

Kun hän sai urheiluvamman,
hän hakeutui luonnollisesti Ora-
van vastaanotolle.

”Olin päivän viimeinen poti-
las, ja aloimme jutella opinnois-
tani. Silloin Sakari ehdotti, että
hamstring-vammat olisivat ur-
heilevalle lääketieteen opiskeli-
jalla hyvä tutkimusaihe”, Lem-
painen muistelee.

Sakari Orava kertoi yhteistyös-
tään Lempaisen kanssa HS:n
haastattelussa vuonna 2017.

”Olemme tehneet yhteistyötä
oikeastaan siitä lähtien, kun Las-
sella pysyi puukko kädessä. Koh-
ta nuoremmat osaavat kaiken
minkä minäkin, ja voin siirtyä
rauhassa auringonlaskuun”, hän
sanoi silloin.

Miesten yhteistyö päättyi vi-
rallisesti joulukuussa, kun Orava
jäi 75-vuotiaana eläkkeelle.

Sukupolvenvaihdos on onnis-
tunut. Esimerkiksi AC Milan
kääntyi Oravan puoleen reisi-
vammoissa 30 vuoden ajan. Nyt
joukkue käyttää Lempaisen
asiantuntemusta.

”Leikkaushoidossa Orava ja
Lempainen ovat tarjonneet par-
haat onnistumismahdollisuudet,
sillä he ovat leikanneet niin pal-
jon huippu-urheilijoita vuosien
varrella”, Stefano Mazzoni ker-
too.

MALCOMIN testin kolmanteen ja
viimeiseen vaiheeseen otetaan
mukaan jalkapallot. Fysiikkaval-
mentaja Marko Yrjövuori ja
fysioterapeutti Jari Helmling
heittävät pallon vuorotellen Mal-
comin pään yli. Pelaaja sprinttaa
ja laukaisee pallot maalia kohti.
Valtaosa laukauksista osuu tar-
kasti jompaankumpaan yläkul-
maan. 

Malcom tuulettaa vapautu-
neesti maalien jälkeen.

Lempainen seuraa tyytyväise-
nä vieressä: potilaan liikkumi-
nen on vaivatonta jo tässä vai-
heessa.

Riittävä kuntoutus on Lempai-
sen paketin kolmas osa. Kuntou-
tuksen suunnittelussa Lempai-

sen apuna ovat Mehiläinen Neon
urheilufysioterapeutit. Tiimissä
on poikkeuksellista kokemusta,
sillä Marko Yrjövuori on toimi-
nut NHL:ssä ja NBA:ssa fysiikka-
valmentajana. 

Nyt tiimi on tehnyt kuntoutus-
videoita, joiden avulla kotimai-
hinsa palanneet potilaat saavat
paremmin tukea myös leikkauk-
sen jälkeiseen hoitoon.

Vaikka leikkauksen onnistumi-
nen pyritään varmistamaan kai-
kin keinoin, leikkaus voi joskus
mennä pieleen.

”Tiedän, että jos tyrisin jon-
kun tähtipelaajan kanssa, me-
nettäisin luottamuksen hyvin
nopeasti. Euroopassa on vastaa-
via leikkausyksiköitä, jotka teke-
vät samanlaista hommaa.”

Lempainen korostaa, että
huippu-urheilijan leikkauspäätös
tehdään aina harkiten ja monel-
ta kantilta kriittisesti arvioiden.
Lopullinen päätös tehdään yh-
dessä pelaajan ja seuran kanssa. 

Itse leikkaus on yhteistyötä
huipputiimin kanssa. Se on
myös hyvin vaativaa käsityötä.

”Siinä vaiheessa kun puukko
viiltää, suljen kaiken muun
pois.”

Miksi ortopedi haluaa ylimää-
räisiä paineita, joita väistämättä
seuraa, kun leikkaa kuuluisia

huippu-urheilijoita? Jo perusor-
topedina työskenteleminen ta-
kaisi erittäin hyvän ansiotason.

Lempainen painottaa, että ky-
se ei ole lisätuloista vaan kor-
kealle asetetuista tavoitteista
työssä, joka on hänelle sekä in-
tohimo että harrastus.

”Olen onnekkaassa asemassa,
sillä työni antaa minulle sellaisia
kokemuksia ja muistoja, joita ei
voi rahalla mitata. Tällainen ko-
kemus on vaikkapa Barcelonan
harjoitusten seuraaminen jouk-
kueen harjoituskeskuksessa.”

Malcomin testipäivä päättyy
loppukeskusteluun, jossa sovi-
taan kuntoutuksen viimeistelys-
tä. Pelaaja pääsee takaisin ken-
tälle mahdollisesti jo helmikuus-
sa. 

Huippufutari kiittelee turku-
laistiimiä uransa pelastamisesta.

”Joukkueen lääkärit ja val-
mentajat tekevät päätöksen ken-
tälle paluusta, mutta itse olen
luottavainen, varsinkin tämän
treenin jälkeen. Olen valtavan
kiitollinen kaikille operaatioon
osallistuneille, sillä ilman ope-
raatiota urani olisi ollut vaaras-
sa”, Malcom toteaa.

Lempainen kuuntelee kehuja
tyytyväisenä. Ne poikivat taatus-
ti uusia yhteydenottoja huippu-
seuroilta. 

”Voisin 
menettää
luottamuk-
sen nopeasti.”
Lasse Lempainen

Lasse Lempaisen (kesk.) leikkaama Zenitin jalkapalloilija Malcom Filipe Silva de Oliveira harjoitteli kontrollikäynnin aikana Turun Impivaarassa sijaitsevassa hallissa. Mukana har-
joituksia seuraamassa oli Zenitin fysiikkavalmentaja Felix Eldesma (vas.).
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Lääketiede
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