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Euro-BioImaging
– Suomen johtama uusi
kuvantamispalveluiden verkosto
Pasi Kankaanpää (FT, Project Manager, Euro-BioImaging)
Turku BioImaging
Åbo Akademi ja Turun yliopisto
pkankaan@abo.fi
050 436 7706

Eurooppaan on syntynyt uusi kansainvälinen verkosto, Euro-BioImaging, joka tarjoaa
tutkijoille avoimen pääsyn lukuisiin huipputason biologisiin ja lääketieteellisiin kuvantamiskeskuksiin ympäri Euroopan. Suomi ja
Turku on valittu johtamaan koko infrastuktuuria ja kehittämään sen sydämenä toimivaa web-portaalia. Euro-BioImaging on vasta rakenteilla, mutta kuka tahansa voi jo nyt
päästä käyttämään jotakin sen 28:sta palvelukeskuksesta. Suomessa on johtokeskuksen
ohella yksi verkoston halutuimmista palvelukeskuksista. Euro-BioImagingin toiminta
on aktiivisesti kasvamassa maailmanlaajuiseksi.
Biokuvantamisen vallankumouksen haaste
Biokuvantaminen on viime vuosina tunnetusti
mullistanut biotieteitä, ja uusia, toinen toistaan
edistyneempiä kuvantamisteknologioita tulee
jatkuvasti saataville. Kuvantamislaitteet ovat
kuitenkin monimutkaisia ja kalliita, ja niiden
ylläpito ja käyttäminen vaativat erikoisosaamista. Myös niiden tuottaman datan käsittely
ja analysointi vaativat enenevässä määrin erikoisratkaisuja. Yleiseksi pullonkaulaksi onkin
muodostunut se, että tutkijoiden on vaikea
päästä käsiksi tarvitsemiinsa kuvantamispalveluihin tai löytää tarvittavaa koulutusta ja
asiantuntija-apua. Vaikka lähistöltä löytyisikin
jokin kuvantamisen palveluyksikkö, saattaa
sinne pääsy olla rajoitettua, tai sieltä puuttuu
juuri se kaivattu superresoluutiolaite tai käyttäjän tutkimuskohdetta tukeva erikoisosaaminen.
Tätä ongelmaa ratkaisemaan on luotu uudenlainen biokuvantamisen infrastruktuuri, EuroBioImaging.

Mikä on Euro-BioImaging ja miten
se toimii
Euro-BioImagingin perusajatus on, että eri
maissa olemassa olevista ansioituneista kuvantamisen palveluyksiköistä kootaan verkosto, ja
kenellä tahansa on vapaa pääsy mihin tahansa
verkoston palveluyksikköön. Verkostoa johtaa
johtokeskus eli Hub, ja sen palveluyksiköt eli
Nodet varaavat osan kapasiteetistaan ja osaamisestaan Euro-BioImaging-käyttäjille. Euro-BioImagingissa (EuBI) on kaksi toimintahaaraa,
biologinen ja lääketieteellinen kuvantaminen.
Sen lisäksi, että EuBI tarjoaa pääsyn kuvantamislaitteille, kuuluu infrastruktuurin palveluihin myös mm. kuvadatan tallennusta ja käsittelyä, laajamittaista koulutusta ja uusien kuvantamisteknologioiden käyttöönoton edistämistä.
Kaiken toiminnan on tarkoitus olla perusteellisen laadunvalvonnan alaista.
EuBI:n toiminnan sydän tulee olemaan sen
Web Access Portal (WAP), dynaaminen webportaali, jonka kautta käyttäjät saavat pääsyn
kaikkiin EuBI:n palveluihin. Esimerkiksi kuvantamislaitteita käyttämään voi hakea jättämällä portaalin kautta lyhyen hakemuksen, joka
käy läpi sekä kevyen tieteellisen arvioinnin että
teknisen toteutettavuuden varmistuksen. Näin
parannetaan tehtävän tutkimuksen laatua ja onnistumisen mahdollisuuksia.
Akateemisten yksiköiden ohella EuBI:ssa on
mukana suuri joukko kuvantamisalan yrityksiä
erityisen EuBI Industry Boardin kautta. Lisäksi
EuBI tekee tiivistä yhteistyötä monien muiden
bioalan infrastruktuurien kanssa. Esimerkiksi
datanhallintaa kehitetään yhdessä IT-resursseja
koordinoivan ELIXIRin kanssa ja web-pohjaisia palveluita yhdessä rakennebiologian Instructin kanssa.
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Eurooppalaisen kuvantamisen johtokeskus
Turkuun
Turku BioImaging on ollut alusta asti aktiivisesti mukana EuBI:n rakennustyössä, ja Turun
kuvantamispalveluissa pitkään toteutettu open
access –malli on toiminut esikuvana EuBI:a
suunniteltaessa. Erinomainen osoitus Turun
maineesta ja tehdystä työstä on, että Turku on
valittu EuBI:n johtokeskuksen eli Hubin sijoituspaikaksi. EuBI:n virallinen isäntämaa on
näin ollen Suomi. Koska EuBI:n toiminta kattaa sekä biologisen että lääketieteellisen kuvantamisen, Hubin apuna toimii kaksi ”ala-Hubia”,
toinen EMBL:ssä Saksassa biologiseen kuvantamiseen keskittyen, ja toinen Torinossa Italiassa lääketieteelliseen kuvantamiseen keskittyen
(kuva 1).
Turussa on pitkään tehty työtä myös erilaisten bioalan ohjelmistojen kehityksen parissa,
ja luonnollisena jatkeena tälle on EuBI:n Web
Access Portalin kehittäminen Turussa. WAP:ia
käyttävät yhtälailla EuBI:n käyttäjät kuin henkilökunta ja ulkopuoliset arvioijatkin, ja WAP
on EuBI:n ”kasvot” ulkomaailmalle (kuva 1).
EuBI on vielä rakennusvaiheessa, mutta virallisen pystytyksensä jälkeen siitä tulee ERIC,
eli European Research Infrastructure Consortium. ERICit ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä.
Tätä kirjoitettaessa Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriö on parhaillaan valmistautumassa
kakkosvaiheen ERIC-hakemuksen jättämiseen

Euroopan komissiolle, ja EuBI ERIC perustettaneen virallisesti vuoden 2018 aikana.
Suomen asema EuBI:n kehittämisessä ja
johtamisessa luo enenevässä määrin sekä uusia työpaikkoja että merkittävää potentiaalia
uudenlaiselle kansainväliselle yhteistyölle biotieteiden alalla.
Euro-BioImaging on jo toiminnassa
Vaikka Euro-BioImaging on vasta rakenteilla,
on sillä ollut “välivaiheen toimintaa” (interim
operation) jo toukokuusta 2016 alkaen. Kaikki
palvelut eivät ole vielä käytössä, mutta kantava
perusajatus – avoin pääsy kuvantamislaitteille
– toimii jo 28 vapaaehtoisessa palveluyksikössä
ympäri Euroopan. Välivaiheen toimintaa varten Turussa on kehitetty yksinkertaisempi tilapäinen versio Web Access Portalista, ns. Interim WAP, jonka kautta kuka tahansa voi milloin
vain jättää käyttäjähakemuksen EuBI:lle osoitteessa www.eurobioimaging-interim.eu (kuva
2). Hakemuksen jättämistä voi lämpimästi suositella kaikille Suomen solubiologeille!
Välivaiheen toiminnan aikana EuBI:lle on
tullut hakemuksia tätä kirjoitettaessa jo n. 80.
Näistä noin puolet koskee yli maarajojen tapahtuvia vierailuja, ja tähän mennessä toteutuneiden vierailujen jälkeen käyttäjien antama yleisarvosana EuBI:lle on ollut 4,4 (maksimi on 5).
100% käyttäjistä myös suosittelisi EuBI:a muille. Välivaiheen toiminta on selvästi osoittanut,

Kuva 1. Euro-BioImaging koostuu Suomen johtamasta johtokeskuksesta (Hub), jossa mukana ovat myös EMBL ja
Torino, sekä lukuisista biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen palvelukeskuksista (Node) ympäri Euroopan.
Pääsy kaikkiin Euro-BioImagingin toimintoihin tapahtuu Web Access Portalin (WAP) kautta.
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Kuva 2. Euro-BioImaging toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi lähettämään yksinkertaisen käyttäjähakemuksen välivaiheen web-portaalin (Interim Web Access Portal) kautta.

että EuBI:lle on tarvetta ja että se toimii myös
käytännössä.
Suomen valomikroskopia-Node yksi halutuimmista
EuBI:n johtokeskuksen lisäksi Suomessa toimii tällä hetkellä yksi EuBI:n palvelukeskus eli
Node. Tämä biologisen kuvantamisen palvelukeskus tarjoaa useita eri kehittyneitä valomikroskopiatekniikoita kokonaisuudessa, jonka
muodostavat Turku, Helsinki ja Oulu. Palvelukeskus on hyvä esimerkki suomalaisesta yhteistyöstä, jossa useat kuvantamiskeskukset kolmesta eri kaupungista toimivat saumattomasti
yhdessä. Kullakin osapuolella on omat yhdessä

sovitut erikoistumisalansa, ja kansainvälisesti
tarkasteltuna Nodella on ainutlaatuisia mahdollisuuksia tarjota mm. kolmiulotteista kuvantamista valmiina paketteina ja laajalla erottelukykyskaalalla.
Väivaiheen toiminnan aikana Suomen palvelukeskus on noussut yhdeksi EuBI:n suosituimmista. Tulevaisuudessa Suomeen saadaan toivottavasti myös lisää palvelukeskuksia, esimerkiksi lääketieteellisen kuvantamisen piiristä.
Global BioImaging – kaikki maanosat kattava yhteistyö
Euro-BioImaging keskittyy Eurooppaan, mutta
infrastruktuuriin kuuluu myös koko maapallon
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kattava toimintahaara, Global BioImaging. Sen
pääjäseniä ovat Euroopan ohella Intia ja Australia, mutta mukana on maita kaikista maanosista, ja kiinnostuneiden joukko kasvaa jatkuvasti. Global BioImagingin kautta kuvantamisyhteisöt ympäri maailman pääsevät vierailemaan
toistensa luona, jakamaan kokemuksia ja kehittämään yhteisiä toimintamalleja mm. datanhallintaan ja koulutukseen. Suomella on toiminnassa keskeinen rooli, ja Suomen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat USA, Australia ja Intia. Intiassa Suomi ja Karnatakan osavaltio ovat
juuri allekirjoittaneet IT- ja bioalat käsittävän
yhteistyösopimuksen, ja Turku BioImaging oli
mukana allekirjoitustilaisuudessa. Sopimus on
avannut useita uusia yhteistyömahdollisuuksia
valtioiden välille.
Kuvantamisinfrastruktuurin haasteita
Se, että kuvantamislaitteita pääsee käyttämään, on vasta yksi vaihe vaadittavasta työstä. Toinen merkittävä vaihe on tuotetun kuvadatan tallennus, siirtäminen, prosessointi,
visualisointi ja kvantitatiivinen analysointi.
EuBI:ssa kehitetään myös näitä toimintoja, ja
monet tahot EuBI:ssa ennakoivatkin näiden tulevaisuudessa nousevan EuBI:n tärkeimmiksi
tehtäviksi, vaikka alkuvaiheessa painotetaankin kuvantamislaitteiden fyysistä saatavuutta.
Suomella on osaamista ja erinomaiset mahdollisuudet menestyä myös datankäsittelyssä ja
analysoinnissa mm. WAP:n kehittämisen kautta, mutta tämä vaatii rahallista panostamista
myös näihin, toistaiseksi taka-alalle jääneisiin
toimintoihin.
Kansainvälisten infrastruktuurien kehittämiselle omat haasteensa tuo myös nykyinen
maailmanpoliittinen ilmapiiri, jossa ei aina
katsota suopeasti monikansallista yhteistyötä.
Tiedeyhteisön näkökulmasta lienee kuitenkin selvää, että vain luomalla ja ylläpitämällä Euro-BioImagingin kaltaisia monikansallisia infrastruktuureja voidaan tiedettä viedä
tehokkaasti eteenpäin ja näin edistää ihmiskunnan hyvinvointia ja tulevaisuutta. Monilla infrastruktuurien kehittäjillä tuntuukin nykytilanteessa olevan entistä voimakkaampi
motivaatio tehdä työtään. Keväällä 2017 Suomessa pidetyssä ERIC-verkostojen yhteiskokouksessa todettiin, että ERICit voivat näyttää
erinomaista positiivista esimerkkiä siitä, mitä
kansainvälisellä yhdessä tekemisellä voidaan
saada aikaan.
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Sira Karvinen, FT

Ulkomaankirjeenvaihtaja
Minnesotan yliopisto,
USA
Lääketieteen tiedekunta
sira.karvinen@jyu.fi

Hei!
On ilo päästä aloittamaan Solubiologi-lehden
uusi ulkomaankirjeenvaihtajien juttusarja!
Aluksi lyhyesti omasta opiskelutaustastani; valmistuin 2008 Jyväskylästä solubiologiksi, minkä jälkeen väittelin tohtoriksi liikuntabiologian
laitokselta. Sitten tulikin aika pakata kamat,
perhe ja lentää Minnesotaan hakemaan uusia
kokemuksia ja ajatuksia. Saavuin tänne syyskuun 2016 lopussa.
Minnesotan yliopisto koostuu kahdesta suu-

resta kampusalueesta, Minneapolisin ja Saint
Paulin kampuksista, jotka ovat noin 5 km päässä toisistaan. Opiskelijoita yliopistossa on pyöreästi reilut 50 000 - lukuvuonna 2013-14 se oli
maan kuudenneksi suurin yliopisto. Pääaineena solubiologiaa lähimpänä on “Genetics, Cell
Biology, and Development”, mutta itse työskentelen laitoksella nimeltä “Department of Rehabilitation Medicine”, joka on osa lääketieteen
tiedekuntaa. Oma tutkimusryhmäni koostuu
ohjaajasta, neljästä post docista ja kolmesta
jatko-opiskelijasta, labrateknikosta ja vaihtelevasta määrästä kandi- ja maisterivaiheen opis-

Kuva 1: Minneapolisin kampusalue levittäytyy Mississippi-joen molemmin puolin.
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Kuva 2: Kampuksen rakennukset ovat yhteydessä toisiinsa joko sillan (kuvassa) tai maanalaisten tunneleiden kautta.

kelijoita. Päätutkimusaiheena tässä ryhmässä
on estrogeeni ja sen vaikutukset luustolihasten
toimintaan.
Työskentelykulttuuri ei juuri poikkea siitä,
millaista se oli omassa ryhmässäni Jyväskylässä. Kellokortteja ei ole ja jokainen tekee tyonsä
silloin kuin itselle parhaiten sopii. Joka viikko
on viikkopalaveri tai uuden artikkelin esittely.
Tämän lisäksi jokaisella on yksityinen tapaaminen ohjaajan kanssa vähintään kerran kuussa, jossa käydään läpi siihen mennessä saadut
tulokset ja suunnitellaan seuraavan kuukauden
kokeet. Tänne tultuani perustimme post doccien kanssa niin sanotun teknisen palaverin,
jossa opetamme toisillemme erilaisia labratekniikoita tai hyödyllisiä ohjelmia, kaikki kun
olemme eri maista ja eri labroista. Edustettuna
ovat Suomen ja Amerikan lisäksi Kiina ja UusiSeelanti. Labralaitteet ovat valtaosin samat kuin
Suomessa, joten kun perus PCR:t ja westernit
osaa, niin hyvin on pärjännyt! Meidän ryhmän
labratilat sijaitsevat rakennuksen 7. kerroksessa, joten näkymät ovat ehkä hieman erilaiset

kuin Suomessa. Harmi kyllä työpisteet tietokoneineen on myös sijoitettu labraan, joten kahvikupista tämän kirjoittelun äärellä on turha haaveilla – kaikki syöminen ja juominen tapahtuu
ovien toisella puolen.
Heti tänne tullessani huomasin, että pelkkä
labraan pääsy vaati melkoisen määrän paperisotaa ja online-kursseja. Piti osoittaa osaavansa
kaikki tietoturvasta kemiallisen jätteen käsittelyyn. Minkä Suomessa olin tottunut hoitamaan
sähköpostilla, piti täällä hoitaa käymällä toimistossa, soittamalla tai – voi kyllä - faksaamalla. Muun muassa oman salasanan yliopiston
koneille saa ainoastaan soittamalla – voitte kuvitella, miten hauska oli kuunnella 14-merkkistä salasanaa erityismerkkeineen, kun jo toisen
kohdalla putosin kärryiltä. Jos haluan siirtää rahaa omalta tililtäni yliopiston kulkukorttiini, se
maksaa muutaman dollarin, kun teen sen netissä. Jos käyn toimistolla, kaikki tämä on ilmaista. Suomalaiselle tällainen ”tee itse ja maksa”
tai ”ota ilmaiseksi palvelun kera” tuntuu nurinkuriselta.
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Kuva 3: Kaupungin iloinen maskotti, taskurotta (Gopher).
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Kuten tiedätte, Minnesota on kovasti Suomalaisten suosiossa – on jääkiekkoa ja sama ilmasto. Kerron teille salaisuuden – täällä on oikeasti
paljon kylmempi kuin Suomessa! Vaikka lämpömittari näyttäisi samaa lukemaa kuin Suomessa, lisää tuuli siihen ainakin 10 astetta päälle. Jos Suomessa kaivan lasketteluhousut esiin
vasta -35 kohdalla, täällä etsin ne kun mittarissa
lukee -22. Hämmentävintä on, että kunnon ulkovaatteita ei ihmisilla kuitenkaan näy olevan,
hyvin voi ilman hanskoja tai hattua odotella
bussia kovillakin pakkasilla. Kampuksen kaikki rakennukset ovat yhteydessä toisiinsa joko
tunnelilla tai sillalla, joten ulos ei työpäivän
aikana toki tarvitse mennä, jos ei keli miellytä.
Minnesota on rankattu yhdeksi maan pyöräily-ystävällisimmistä osavaltioista, ja julkinen
liikenne pelaa täällä todella hyvin. Pyöräilyäkin
harrastin siihen asti, kunnes lainapyöräni pöllittiin. Aivan Saint Paulin kampusalueen vieressä
on yliopiston perheellisille työntekijöille tarkoitettu asuinalue, jossa mekin asumme. Alueelta
on ilmainen bussikuljetus kaikkialle kampuksen alueella, ja mikä parasta, bussit kulkevat 5
min välein! Vaikka julkinen liikenne pelaa, parin lapsen kanssa elämää helpottaa kummasti,
kun on auto. Minnesotassa kansainvälisella ajokortilla saa ajaa kaksi kuukautta, jonka jälkeen

on hankittava paikallinen todistus siitä, etta
kykenet ajamaan nelipyöräistä. Sehän se olikin lystiä! Ensin suoritetaan teoriakoe, samaan
tapaan kuin Suomessa. Tämän jälkeen ajokoe
suoritetaan puistossa, jossa muuta liikennettä
ovat vain muut samaan aikaan korttia suorittavat. Kuulostaa helpolta, eikö? Lisää tähän 90 asteen peruutus ja taskuparkki noin 10 cm varalla.
Kyllä siinä hiki nousi pintaan, mutta kortti tuli!
Olen tykästynyt täkäläiseen tapaan tuoda
tiede lähelle ihmistä ja antaa tieteelle kasvot.
Tämä näkyy monessa asiassa – kun labrapalaverissa esittelemme uuden tutkimuksen, aloitetaan esitys kertomalla itse tutkijoista – keitä he
ovat, mistä tulevat, miltä näyttävät, että tunnistat, jos tulee kadulla vastaan. Kirjakaupoissa on
liuta science-bokseja, eli laatikoita, joissa on ainekset tietyn tyyppisen biologisen/kemiallisen
kokeen suorittamiseen. Teemana voivat olla esimerkiksi värit tai maut. Jopa lastenohjelmissa
tiede on selkeästi esillä – saatetaan ottaa DNA
näyte, ajaa siitä geeli, ja päätellä tuloksesta
vaikkapa jonkin eläimen sukulaisuussuhteita.
Melkein hihkuin ilosta nähdessäni mainoksen,
jossa arvuuteltiin pienten lasten tulevia ammatteja; tutkija mainittiin ennen arkkitehtia! Tutkijoita siis selvästi arvostetaan ja tutkimusta halutaan pitää kaikkialla esillä. Täällä ollessani
olen päässyt mukaan varainkeruutapahtumaan,
jonka tuotto meni lihasdystrofian tutkimiseen.
Lihasdystrofiaa sairastaville lapsille ja nuorille
puolestaan järjestetaan täällä joka vuosi tapahtuma, jossa he pääsevat tutustumaan laboratorioihin ja niihin menetelmiin ja ihmisiin, jotka
tautia tutkivat. Nestetyppijätskiä unohtamatta!
Tätä toivoisin näkevani enemmän myös Suomessa.
Varmasti turha sanoa, etta maan poliittinen
tilanne kuohuttaa yliopistoa. Kansainväliset
palvelut ovat kovilla viisumiasioiden ja tulevaisuuden epävarmuuden kanssa. Asiasta on
järjestetty meille muunmaalaisille useita tiedotustilaisuuksia. Aika näyttää, miten kansainvälinen tutkimus ja tieteen tekeminen pysyvät
pinnalla haasteista huolimatta.
Hyvää joulua Solubiologi-lehden lukijoille!

Kuva 4: Sira Karvinen

Cheers,
Sira
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