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Oskareiden elämästä ja vähän muidenkin

Taas uusi syksy edessä. Luennolla odottavat tulevat luonnontutki-
jat silmät pyöreinä. Mitähän heilläkin mahtaa olla edessä elä-
mässään? Kehäkolmosen ulkopuolella yliopistojen rehtorit ja

varainkerääjät reissaavat ympäri maata tukka suorana. Mistä oikein on
kysymys? Vuosien varrella on oppinut jonkin verran hahmottamaan,
mitä luonnossa tapahtuu. Yliopistomaailman dynamiikka tuntuu aina
vain ihmeellisemmältä.
Sademetsissä aukkodynamiikka on tärkeä monimuotoisuuden yllä-

pitäjä. Aukkoja syntyy vanhojen puiden kuollessa epifyyttien painosta
tai myrskyn kaataessa puujättejä. Siementuottoon nähden aukkoja syn-
tyy harvakseen, ja luonnollisesti suurin osa siemenistä tuhoutuu. Osa
onnistuu kasvamaan, mutta kasvu pysähtyy valon puutteeseen. Kas-
vussa pysähtyneitä puita sanotaan oskareiksi Günter Grassin Peltirum-
mun päähenkilön mukaan. Oskarit jäävät jököttämään paikalleen odot-
tamaan aukon syntyä ja elämänsä täyttymystä. Mitä suurempi on ai-
kuisten kuolevuus, sitä nopeammin siementaimet ja oskarit voivat ai-
kuistua. Toinen selviytymismenetelmä on siementen leviäminen pois
kotimetsästä.
Tässä lienevät nuoren luonnontutkijankin vaihtoehdot: joko jatkaa

elämää oskarina tai lähteä maailmalle. Kasvimaailmassa kilpailukyky
aukon syntyessä on kiinni nopeasta kasvusta ja suuresta tuottavuudes-
ta. Menestys riippuu merkittävästi myös sattumasta — milloin ja mihin
aukko sattuu syntymään oskarin kehitysvaiheeseen nähden. Tutkija-
maailmassakin pitää olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja CV oi-
kealla mallilla. Hyvällä onnella näin tapahtuukin.
Herra Malthus opetti, että suuri syntyvyys johtaa ankaraan olemas-

saolon taisteluun rajallisista resursseista. Darwin sovelsi oppia luon-
toon ja opetusministeriö yliopistoihin. Onko ihanneyliopisto todella
massiivinen tuotantolaitos? Luonnosta olemme oppineet, että mono-
kulttuuri on pahasta ja monimuotoisuus hyvästä.
Yliopistojen pitää erilaistua, mikä talon sisällä tarkoittaa monimuo-

toisuuden häviämistä. Mitä enemmän yksikkö sovellettavien kaavojen
mukaan tuottaa, sitä enemmän määrärahoja. Kotimaisten tutkijoiden
koulutus tietyllä alalla tuskin tulee riittämään huipputulokseen. Mei-
dän pitäisi kouluttaa tieteenalamme asiantuntijoita maailmanlaajuises-
ti. Onko yliopistoille käymässä samoin kuin pientilallisille viitisen-
kymmentä vuotta sitten?
Mistähän saataisiin Suomeen seuraava nobel? Vakavana ehdokkaana

voisi olla tutkijaryhmä, joka selvittää, kuinka yliopistojen rahanjako-
malleissa sovellettavat kaavat oikein toimivat. Epäilen, että aika harva
tiedekunta- ja laitostasolla on yksityiskohtaisesti selvillä kaavojen vai-
kutuksista ruohonjuuritasolla. Kuinkahan perinpohjainen ymmärrys
asiasta on ministeriössä?
Optimointimallien mukaan kasvien tulisi jakaa rajalliset typpivaran-

sa eri lehtikerroksiin sen mukaan, kuinka paljon nettofotosynteesi las-
kettuna lehtialaa kohti kiihtyy eri lehtikerroksissa, kun ne saavat hitu-
sen lisää typpeä. Typpeä ei kannata sijoittaa lisää lehtiin, joiden netto-
fotosynteesi ei kiihdy riittävästi lisätypestä. Optimiratkaisussa typpi ja-
kautuu niin, että nettofotosynteesin kiihtyy yhtä paljon niissä lehtiker-
roksissa, joita ylipäätään kannattaa ylläpitää.

Siinäpä oiva rahanjakomalli! Vai joko sitä sovelletaan yliopistoelä-
mässä? Tosin malli kuvaa ainoastaan hetkellistä tilannetta eikä ota
huomioon lehtien elinkaarta. Tuottavuus on huipussaan nuorissa leh-
dissä, minkä jälkeen se hiljalleen hiipuu, kunnes lehti varisee pois.
Tutkijoiden vaaditaan maksimaalista tuottavuutta valmistumisesta

uran viime metreille asti. Ani harvat siihen pystyvät, ja olisikohan se
edes elämisen arvoista elämää!

Juha Tuomi

Luonnon Tutkija 3·2010 114. vsk. 79


