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Ilkka Hanski
* 14.2.1953 † 10.5.2016

ilkka aulis Hanski, akateemikko, akate-

miaprofessori, Helsingin yliopiston eläine-

kologian professori kuoli 10.5.2016 63-vuo-

tiaana suolistosyöpään. Hän oli syntynyt 

Lempäälässä 14.2.1953. 

Ilkka Hanski saavutti elämässään lähes 

kaiken mitä biologi voi saavuttaa, vaikka 

tutkijanura katkesi kesken aktiivista luo-

miskautta. Sen osoittavat noin 350 tieteel-

listä julkaisua ja 10 kirjaa, jotka lähes kaik-

ki oli suunnattu kansainväliselle tiedeyhtei-

sölle. Siitä kertovat myös tieteen akateemi-

kon arvonimi kotimaassa (2015), jäsenyys 

the Royal Societyssa (2005) ja Yhdysvalto-

jen the National Academy of Sciencessa se-

kä monet kansainväliset palkinnot ja kun-

nianosoitukset 15 viime vuoden ajalta. 

Eräät niistä, kuten italialais-sveitsiläinen 

Balzan Price (2000), Ruotsin Akatemian 

Crafoord Price in Biosciences (2011) ja Ban-

co Bilbaon Foundation Frontiers of Know-

ledge Award (2015) ovat Nobel-kategoriaa. 

Kansainvälisessä ekologiassa Hanski aset-

tuu tunnettujen ja samoilla palkinnoilla 

palkittujen Odum-veljesten, Edward O. Wil-

sonin, Paul Ehrlichin ja Robert Mayn jouk-

koon. Suomalaisen Tiedeakatemian jäse-

neksi Ilkka Hanski valittiin vuonna 2001.

Ilkka Hanskista tuli biologi jo koulupoi-

kana Tampereella Sammon yhteislyseossa, 

jossa biologian opettajana toimi pikkunisä-

kästutkija, tohtori Johan Tast. Perhos- ja 

lintuharrastus alkoivat perheen kesäpaikal-

la Virolahden Hanskin kylässä. Ensimmäi-

set perhoshavaintonsa Ilkka julkaisi jo lu-

kiolaisena. Hän on myös kertonut, että per-

hostutkijanakin tunnetun, geneetikko, aka-

teemikko Esko Suomalaisen rohkaisu mer-

kitti koulupojalle tavoitetta tulla tieteente-

kijäksi. Opiskelu Helsingin yliopistossa al-

koi vuonna 1972.

Hanski itse kirjoittaa (Viestejä saarilta 

2007): ”Vanhempi eläintieteilijäpolvi Hel-

singissä oli syventynyt entisiin tutkimuk-

siinsa tai oli jäämässä jo kaikesta tutkimuk-

sesta sivuun, ja nuoremmilla tutkijoilla oli 

kenttä täysin vapaa. Tämän mahdollisuu-

den nuorempi sukupolvi hyödynsi, ja eko-

logian, evoluutiobiologian ja luonnonsuoje-

lubiologian uudet ajatukset rantautuivat 

Suomeen nopeasti.” Ekologisen tutkimuk-

sen amerikkalaisia esikuvia olivat tuolloin 

biomaantieteellisen saariteorian isät Robert 

MacArthur ja Edward O. Wilson sekä meta-

populaatio-ajatuksen kehittäjä Richard Le-

vins. Eläinekologian nuoressa, radikaalissa 

tutkijapolvessa esikuviksi nousivat tuleva 

eläinekologian professori Olli Järvinen ja 

Yrjö Haila, tuleva ympäristöpolitiikan pro-

fessori.
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Helsingin yliopistolle valmistuivat 

vuonna 1970 Lammin biologisen aseman ja 

Tvärminnen eläintieteellisen aseman uudis-

rakennukset. Ekologinen tutkimus sai erin-

omaiset tilat, ja opetusta päästiin kehittä-

mään. Ilkka Hanskin ensimmäiseksi yliopis-

toksi tuli Lammin biologinen asema kesän 

1973 ekologian kenttäkurssista alkaen. 

Asemalla työskenteli ympäri vuoden Suo-

men Akatemian rahoittama Pääjärvi-projek-

ti, jonka kohteena oli Suomelle tyypillisen 

humusjärven ekosysteemin kvantitatiivi-

nen tutkimus Kansainvälisen Biologisen 

Ohjelman (IBP) hengessä. Tähän nuoreen 

tutkijayhteisöön Ilkkakin liittyi, vaikka va-

litsi pro gradu -työnsä kohteeksi raatokär-

pästen populaatiodynamiikan. Mallina oli-

vat Pekka Nuortevan tutkimukset ja Lam-

milla työskentelevän Hannu Koskelan lan-

takuoriaistutkimukset. Yhteistyö Koskelan 

kanssa alkoi aseman läheisten maatilojen 

laitumilla; heidän yhteisjulkaisunsa käsitte-

livät lajien välistä kilpailua, leviämiskykyä 

ja eliöyhteisöjen rakennetta. Myöhemmän 

tutkimustyön keskeisin ajatus lajien meta-

populaatioiden ekologiasta eli pirstoutu-

neiden paikallispopulaatioiden yksilö- ja 

geenivaihdosta syntyi jo Lammin kesinä 

lannan ja raatojen rikkaissa eliöyhteisöissä 

ja siirsi Ilkan kiinnostuksen lajeista ekolo-

gian teorioihin. 

Ilkka Hanski osallistui jo opiskeluaika-

naan Lammilla myös muiden tutkijoiden 

työhön tai avusti heitä aineistojen tulkin-

nassa ja käsittelyssä. Hänen vahvuuksiaan 

olivat teorian ymmärtäminen ja oleellisen 

löytäminen suurestakin aineistosta. Hän 

myös mielellään ylitti tieteenalojen rajoja. 

Näin syntyi Suomen ensimmäinen soiden 

kaasunvaihtoa eri lämpötiloissa koskeva 

tutkimus Jouko Silvolan kanssa. Tämän 

alan huima kehitys jatkuu edelleen ilmas-

tonmuutosta koskevan tutkimuksen yhtey-

dessä. Samalla Hanski oppi myös ener-

giaekologian laboratoriomenetelmiä, joita 

hän myöhemmin sovelsi raatokärpäsiin ja 

päästäisiin.

Valmistuttuaan filosofian maisteriksi 

vuonna 1976 Hanski haki jatko-opiskelusti-

pendiä Oxfordin yliopiston Queen’s Col-

legeen. Paikan valintaan vaikutti sikäläisten 

tutkimusryhmien pitkä eläinpopulaatioi-

den tutkimustraditio, erityisesti Charles El-

tonin työt. Väitöskirjan aiheeksi valikoitui 

jo Lammilta tuttu lantakuoriaisten yhteisö 

Eltonin klassisella tutkimusalueella. Hanski 

keräsi kesän 1977 kuluessa yli 30 000 ko-

vakuoriaisyksilöä eri laitumilta tutkiakseen 

lajien kilpailua karjanlannasta, joka määrä-

si yhteisön rakenteen. Kaikkeen perustutki-

mukseen sisältyy myös yllätyksiä, joita ei 

osaa ennakoida. Hanski löysi sattumalta 

kirjastosta arkeologisen väitöskirjan, joka 

käsitteli roomalaisaikaisia hyönteisten 

jäännöksiä Lontoossa. Yllättäen kyseessä 

oli samoja lajeja. Lisäksi löytyi vielä van-

hempia fossiileja jääkauden interglasiaali-

ajalta, joten näkökulma yhä laajeni Euraasi-

an eliömaantieteeseen ja lantakuoriaisten 

leviämishistoriaan. Väitöskirja The Commu-

nity of Coprophagous Beetles hyväksyttiin 

vuonna 1979 Oxfordissa.

Kesken tutkimustyötään Hanski pääsi 

mukaan Kuninkaallisen Maantieteellisen 

Seuran Borneon-retkikuntaan keräämään ai-

neistoa trooppisista lantakuoriaisista. Mat-

ka Saravakissa Gunug Mulun kansallispuis-

tossa onnistui hienosti, ja tuomisina oli lä-

hes 6 000 kuoriaista 66 lajista, joista noin 

kolmannes oli tieteelle uusia. Kaksi lento-

kyvytöntä kovakuoriaista on nimetty Hans-

kin mukaan. Jo tämän työn yhteydessä tuli 

ilmi hänen ainutlaatuinen kykynsä verkos-

toitua alan tutkijoiden kanssa. 

Vuonna 1979 Hanski palasi Suomeen ja 

sai aluksi tutkimusassistentin toimen Suo-
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men Akatemiasta. Se vaihtui nuoremman 

tutkijan toimeksi vuonna 1981 ja lopuksi 

vanhemman tutkijan toimeksi. Ilkka Hans-

ki organisoi tutkimustyönsä lähinnä Lam-

min biologiselle asemalle, jossa hänellä oli 

kahdesta kolmeen tutkimusavustajaa tai 

jatko-opiskelijaa. Kysymysten asettelut oli-

vat entistä enemmän teorialähtöisiä ja si-

sälsivät monipuolisia ekologisia kokeita 

usein laikuttaisissa elinympäristöissä, ku-

ten lannassa, raadoissa ja sienissä. Kohtee-

na olivat yleiset ja harvinaiset lajit ja nii-

den populaatioekologiset erot raatokärpäs-

ten, mäntypistiäisten ja päästäisten ryh-

missä. Hanski kehitti niin sanotun ydin–sa-

telliitti-teorian, jota hän testasi erilaisilla 

aineistoilla. Yllättävä ja tarkoitukseen sopi-

va oli Kaarlo Linkolan väitöskirja-aineisto 

Laatokan Karjalan kylien kulttuurikasveis-

ta, jolla testattiin uusin menetelmin yleis-

ten ja harvinaisten lajien jakautumista eri-

tyyppisiin kyliin.

Ilkka Hanskia kiinnostivat jo opiskelu-

ajasta lähtien pikkunisäkkäät, erityisesti 

päästäiset, joita Suomessa on kuusi lajia. 

Kaikkia kasvatettiin Lammilla. Energiaeko-

logia, käyttäytymistutkimukset, kannan-

vaihtelut ja peto–saalissuhteet aikaansa 

edellä olevine koejärjestelyineen olivat 

Hanskin tutkimusten ja julkaisujen kohtei-

na. Pikkunisäkästutkimusten yhteydessä 

hän ideoi laajan lumikkojen häkkikasvatuk-

sen Lammilla ja niiden vapauttamisen ra-

diolähettimillä varustettuna suurjärvien 

saarille myyrien peto–saalissuhteen selvit-

tämiseksi. Hanski ja hänen oppilaansa tuot-

tivat lumikoista ja myyristä myös paljon 

muuta populaatiobiologista tietoa. Samalla 

tavalla merkittävä oli Hanskin osallistumi-

nen amerikankaulussopulia koskevaan tut-

kimukseen Grönlannissa, jossa pedon ja 

saaliin mallintamisen yhteydessä tulivat 

esiin ilmastonmuutoksen vaikutukset. Tyy-

pillistä Hanskille oli, että testatessaan mal-

lejaan hän ei ennakolta sitoutunut niihin, 

vaan oli valmis muuttamaan käsityksiään, 

jos uudet tulokset sitä edellyttivät. Näin ta-

pahtui esimerkiksi moniongelmaisissa pik-

kunisäkkäiden kannanvaihtelututkimuksis-

sa, jossa vaihtelu oli jostain syystä lakan-

nut pariksi vuosikymmeneksi.

Ilkka Hanskin yliopisto-opettajanura al-

koi, kun hänet nimitettiin eläintieteen do-

sentiksi vuonna 1981. Olli Järvisen saatua 

nimityksen Suomen akatemian tutkijapro-

fessoriksi vuonna 1988 Hanski alkoi hoitaa 

eläinekologian professorin virkaa. Olli Jär-

visen kuoltua vain 40-vuotiaana vuonna 

1990, Hanski nimitettiin tuohon virkaan 

vuonna 1993. Ilkan aikana uudistettiin 

eläintieteen opetusta. Biologia siirtyi kanta-

kaupungista Viikin kampukselle 1990-lu-

vun puolivälissä ja hallinto järjestettiin uu-

delleen. Ilkka Hanskin ansioihin voi lukea 

myös opiskelijoiden tietojenkäsittelytaito-

jen parantamisen, ekologian kenttäkurssi-

en uudistamisen, laudaturopintojen kehit-

tämisen ja englanninkielisen opintokoko-

naisuuden aloittamisen. Tultuaan nimite-

tyksi akatemiaprofessoriksi vuonna 1996 ja 

saatuaan oman huippuyksikön vuonna 

2000, Hanski keskittyi jatkokoulutukseen. 

Hän johti LUOVA-tutkijakoulua lähes 20 

vuotta ja sai siitä parhaan tutkijakoulun 

palkinnonkin. Epäilemättä hän suoritti kai-

kella kunnialla yliopiston opettajan tär-

keimmän tehtävän, nuorten kouluttamisen 

tutkijoiksi.

Hanskin portfoliossa lantakuoriaiset 

säilyivät elämän loppuun saakka. Helsingin 

yliopisto on mukana Madagaskarille Ran-

omafanan kansallispuistoon perustetulla 

tutkimusasemalla. Hanski lähti vuonna 

2002 tutustumaan saaren lantakuoriaisiin. 

Madagaskar on yksi kotoperäisen ja erittäin 

uhanalaisen lajiston keskittymistä ja myös 
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lantakuoriaislajeja on siellä runsaasti. 

Hanskin matkan tuloksena on julkaistu uu-

sia evoluutiobiologisia tuloksia ja koottu 

tutkijaryhmä, joka edelleen jatkaa työtä. 

Viimeksi Hanski teki kenttätyötä Madagas-

karilla vuonna 2007. Hänen ryhmänsä ma-

dagaskarilainen jatko-opiskelija väitteli 

saaren suojelubiologiasta Suomessa 2015. 

Hanskin haave uudesta matkasta Borne-

on sademetsiin toteutui vuonna 2013 yh-

deksän opiskelijan kanssa, 35 vuotta edel-

lisen matkan jälkeen. Kansallispuisto on 

edelleen koskematon, vaikka ympäristö on 

muutettu öljypalmuviljelmiksi. Lantakuori-

aisten pyydystys onnistui, 12 000 yksilön 

saalis on alustavasti käsitelty ja ensimmäi-

set tulokset julkaistu. Maailmanlaajuinen il-

maston lämpeneminen on 35 vuodessa 

nostanut vuoristossa lantakuoriaislajien 

ala- ja ylärajoja keskimäärin 110 metriä tut-

kittujen lajien tapauksissa. Ilmaston on ar-

vioitu lämmenneen yli puoli astetta. Tutki-

mus jatkuu.

1990-luvun alussa Ilkka mietti metapo-

pulaatioteorian testaamiseen uutta tutki-

muskohdetta, tavallaan koe-eläintä. Onnel-

listen sattumien ansiosta kohteeksi valikoi-

tui täpläverkkoperhonen (Melitaea cinxia) 

ja sen populaatiot ja elinympäristöt Ahve-

nanmaalla. Neljännesvuosisata myöhem-

min kyseessä on metapopulaatiotutkimuk-

sen kansainvälinen mallilaji, eräänlainen 

ikoni. Se elää perinteisen maatalousmaise-

man kedoilla ja sen toukat käyttävät ravin-

nokseen vain kahta kasvia: heinäratamoa ja 

tähkätädykettä. Se on helppo löytää ja sitä 

on helppo kasvattaa myös kasvihuoneissa 

ja merkitä tutkimusta varten. Toukkapopu-

laatioille sopivia ketolaikkuja on Ahvenan-

maalla yli 4 000, mutta laji on hävinnyt 

Manner-Suomesta. Hanskia ei koskaan hir-

vittänyt työn määrä, hänestä kaikki oli 

mahdollista. Ketojen perhospopulaatiot 

kartoitettiin vuosittain kymmenien opiske-

lijoiden avulla. Näin voitiin seurata perhos-

ten häviämistä ja uusien ketojen asuttamis-

ta ja kehittää malleja, jotka sopivat myös 

sellaisiin lajeihin, joiden elinympäristöt 

vasta nyt pirstoutuvat ihmisen toimesta. 

Tähän sopivia teorioita ja malleja Hanski 

on kehittänyt yhdessä työtovereittensa 

kanssa. Teorian ja valtavan mittausdatan 

yhdistäminen ei olisi onnistunut ilman isoa 

tutkimusryhmää, jossa on tarvittu muun 

muassa matemaatikkoja. Tuloksia on sovel-

lettu suojelualueiden suunnittelussa sekä 

Suomessa että maailmalla. Niiden avulla 

voidaan arvioida myös lajien häviämiskyn-

nystä pirstoutuvassa elinympäristössä ja 

sukupuuttovelkaa eli aikaviivettä lajin hä-

viämisessä.

Hanskin ekologiset täpläperhostutki-

mukset johtivat varsin pian evolutiivisten 

ominaisuuksien ja geneettisten erojen tut-

kimukseen. Täpläverkkoperhosen genomi 

kartoitettiin kolmantena perhoslajina maa-

ilmassa. Metapopulaatiobiologian kannalta 

keskeinen ominaisuus on perhosten lento-

kyky eli mahdollisuus asuttaa uusia ympä-

ristöjä. Ominaisuus keskittyy tiettyihin 

geeneihin, jotka vaikuttavat lentoaineen-

vaihdunnan tasoon. Luonnonvalinta paran-

taa levittäytymiskykyä pirstaleisessa elin-

ympäristössä, eikä se ole ainoa ominai-

suus, joka valikoi perhosia. Hanskin ja mo-

nen muun tutkimukset osoittavat, että eko-

loginen ja evolutiivinen dynamiikka voi ta-

pahtua nopeasti ja parantaa populaatioiden 

elinvoimaisuutta. Hanski kuitenkin korosti 

kirjoituksissaan aina sitä, että ihminen 

muuttaa ympäristöjä niin nopeasti, että 

monimuotoisuus vähenee ja kuudes suku-

puuttoaalto on tosiasia.

Metapopulaatioiden tutkimusryhmästä 

kasvoi nopeasti akatemiaprofessorin johta-

ma huippuyksikkö: ensin Metapopulation 



74  A c A d e miA S cientiArum FennicA 2 0 16

Research Group, myöhemmin Centre 

(MRC). Vuoden 2015 vuosikertomus luette-

lee 16 tutkimusryhmää, joita johtaa viisi 

professoria ja kymmenkunta akatemiatut-

kijaa. Ryhmissä työskentelee kolmisenkym-

mentä tohtoria, saman verran tohtoriksi 

opiskelevia ja runsaasti avustavaa henkilö-

kuntaa. Lähes puolet tutkijoista on ulko-

maalaisia. Hanskin ohjaamana väitteli yli 

30 tohtoria. MRC:ssä tutkitaan luonnolli-

sesti paljon muutakin kuin täpläverkkoper-

hosen metapopulaatioita, esimerkiksi bio-

diversiteettiä yleisemmin, evolutiivista ge-

netiikkaa, kasvien patologiaa, loisia ja luon-

nonsuojelubiologiaa.

Tyypillinen osoitus Hanskin kyvystä 

heittäytyä uusiin asioihin on yhdessä aller-

gologi Tari Haahtelan ja tämän tutkimus-

ryhmän kanssa alkanut yhteistyö allergian 

ja muiden tarttumattomien tulehdustau-

tien ja ihmisen luontoympäristön välisestä 

riippuvuudesta. Tutkimuksessa on pyritty 

selvittämään suojaako ihmisen ihon, lima-

kalvojen ja suoliston mikrobibiomin diver-

siteetti myös tietyiltä tarttumattomilta sai-

rauksilta kuten allergioilta, ja mikä on elin-

tapojen ja ympäristön merkitys luontaisen 

immuniteetin kannalta. Luontoon perustu-

vat terveyshyödyt ja siihen liittyvät kustan-

nussäästöt voivat olla suuria ja vaikuttaa 

merkittävästi terveydenhuollon ja yhteis-

kuntien suunnitteluun. Kyseessä on lupaa-

va uusi avaus, jota tutkijat nimittävät 

”luontoaskeleeksi.”

Hanski julkaisi paljon sekä oman ryh-

mänsä tutkijoiden että ulkomaisten yh-

teistyökumppaneittensa kanssa. Julkaisut 

ilmestyivät sarjoissa, jotka leviävät hyvin 

ja joita siteerataan paljon. Useita artikke-

leja ilmestyi Naturessa ja Sciencessä. Hän 

kirjoitti tai toimitti myös kymmenkunta 

kirjaa pääasiassa kansainväliselle lukija-

kunnalle. Professoriksi tultuaan hän kir-

joitti yhdessä opettajakollegojensa kanssa 

laajan suomenkielisen Ekologian. Ilkka 

Hanskin mainetta lisäsi merkittävästi kan-

sainvälisen Ekologian Instituutin palkin-

toon (1999) liittyvä, Excellence in Ecology 

-sarjassa (2005) ilmestynyt Kutistuva maa-

ilma, joka käännettiin myös kiinaksi, suo-

meksi ja venäjäksi. Kotimaisille lukijoil-

leen ja oppilailleen Ilkka kirjoitti Viestejä 

saarilta -kirjan (2007), joka oli hätähuuto 

biodiversiteetin hupenemisesta, mutta sa-

malla kertomus tutkijan työstä. Tämän 

teeman hän laajensi juuri ennen kuole-

maansa Tutkimusmatkoja saarille -kirjak-

si. Suomen- ja englanninkielisiä teoksia 

hän ei enää painettuina nähnyt.

Ilkka Hanskille oli aina selvää, että tut-

kija osallistuu yhteiskunnalliseen keskuste-

luun ja vaikuttamiseen. Tieteen edistämi-

nen oli hänelle tärkeää. Sen puolesta hän 

puhui, kirjoitti ja toimi asiantuntijana. Esi-

merkkeinä voi mainita tiedeyhteisön järjes-

tämät Tieteen päivät. Hän oli pitkään muka-

na myös tieteen ja taiteen tärkeän rahoitta-

jan Suomen Kulttuurirahaston hallitukses-

sa ja hallintoneuvostossa. Tieteen edistä-

miseen liittyivät myös jäsenyydet Helsin-

gin yliopiston hallituksessa, yliopistojen 

neuvottelukunnissa kotimaassa ja ulko-

mailla, sekä Euroopan yhteisön ja YK:n tie-

de-elimissä. Hän piti myös lukuisia luento-

ja, jopa luentosarjoja muun muassa Kiinan, 

Englannin ja Yhdysvaltojen yliopistoissa. 

Viimeisessä kirjoituksessaan (Kanava 

2/2016) hän kantoi huolta perustutkimuk-

sen ja nuorten tutkijain asemasta Suomes-

sa: ”Kun tutkimus- ja yliopistopolitiikkaa 

johdetaan nyt toimeenpantavalla tavalla, 

vaarana on, että menetetään innostus ja in-

tohimo tieteen tekemiseen, menetetään 

luottamus ja arvonanto tutkijoiden ja päät-

täjien välillä. Mikä pahinta menetetään tu-

lokset ja menestys.”
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Toinen Ilkka Hanskia sydäntä lähellä 

oleva asia oli luonnonsuojelu, erityisesti 

metsät. Hänen asiantuntemustaan tarvit-

tiin metsiensuojelussa, johon hän toi me-

tapopulaatioteoriasta kumpuavan vaikut-

tavuusajattelun. Uusi metsäkirja (2006) 

syntyi hänen ideoimansa ja Kulttuurira-

haston rahoittaman Argumenta-seminaari-

sarjan tuloksena laajan metsäntutkijajou-

kon toimesta viitoittamaan uutta metsäpo-

litiikkaa, jossa entistä paremmin huoleh-

dittaisiin biodiversiteetin säilymisestä ja 

suojelualueista. Metsien käyttöä lisääväs-

sä Suomessa tilanne on entistäkin huoles-

tuttavampi. Hanski itse halusi osallistua 

Virolahden seudun metsiensuojeluun lah-

joittamalla viimeisen kansainvälisen pal-

kintonsa, puoli miljoonaa euroa, Ilkka 

Hanskin metsiensuojeluverkon aikaansaa-

miseen. Ilkan perhe, Eeva Furman ja lapset 

Katri, Matti ja Eveliina Hanski toteuttavat 

hanketta.

Rauno Ruuhijärvi




