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TuTkimusproFEssori marja Simonsuuri-

Sorsa menehtyi Jorvin sairaalassa pitkäai-

kaisen sairauden uuvuttamana. Hän syntyi 

Helsingissä kansanrunouden tutkija Lauri 

Simonsuuren ja lehtori Aili Simonsuuren 

perheen vanhimpana tyttärenä. Marja Si-

monsuuri kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 

1958 Tyttönormaalilyseosta. Hän aloitti 

biologian opinnot Helsingin yliopistossa 

pääaineenaan perinnöllisyystiede. Avioi-

duttuaan vuonna 1961 tulevan professori 

Veikko Sorsan kanssa Simonsuuri-Sorsa 

käytti useimmiten nimeä Marja Sorsa.

Marja Sorsan ensimmäiset julkaisut pe-

rustuivat valomikroskoopin avulla tehtyi-

hin havaintoihin kasvien kromosomeista. 

Vuosina 1963–1964 Marja ja Veikko Sorsa 

vierailivat ASLA-stipendiaatteina Kaliforni-

an yliopistossa Berkeleyssä, ja aloittivat 

elektronimikroskopian soveltamisen kro-

mosomien tutkimiseen. He kehittivät toi-

mivan menetelmän, jonka avulla pienim-

mätkin yksityiskohdat saatiin näkyviksi. 

Vieraillessaan tunnetun kromosomien ra-

kenteen tutkijan Wolfgang Beermannin 

johtamassa Max Planck -instituutissa Tü-Tü-

bingenissä Saksassa vuonna 1968 Marja 

Sorsa osoitti uuden menetelmän käyttö-

kelpoisuuden muun muassa kromosomi-

en kartoituksessa. Hän väitteli seuraava-

na vuonna aiheenaan banaanikärpäsen 

jättiläiskromosomien hienorakenne. Ba-

naanikärpänen (Drosophila melanogaster) 

on perinnöllisyystieteen klassinen koeob-

jekti, joten sen polyteenisia eli jätti-

läiskromosomeja oli tutkittu tuloksitta 

elektronimikroskoopilla jo 1930-luvulla. 

Väitöskirjan nimi on Ultrastructure of the 

polytene chromosome in Drosophila mela-

nogaster with special reference to electron 

microscopic mapping of chromosome 3 R. 

Veikko Sorsa oppilaineen on jatkanut me-

nestyksellä menetelmän käyttöä ba-

naanikärpäsen kromosomiston valomik-

roskoopilla tehtyjen karttojen tarkenta-

misessa.

Ympäristön saastuminen nousi kan-

sainvälisen huomion ja huolen aiheeksi 

1970-luvun alussa. Sen merkitys on jatku-

vasti korostunut niin terveytemme kuin 

elinympäristömmekin kannalta. Syöpää ja 

mutaatioita eli perinnöllisiä muutoksia ai-

heuttavat käytännössä samat tekijät. Mar-

ja Sorsa oli toiminut vuodesta 1964 yli-

opiston opettajan tehtävissä; muun muas-

sa dosenttina ja perinnöllisyystieteen leh-

torina vuodesta 1971. Tuolloin hän siirtyi 

kromosomien rakenteesta ympäristögene-

tiikan tutkijaksi. Seuraavana vuonna hän 

käynnisti saastegenetiikan opetuksen 
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aluksi seminaarin muodossa. Yhteiskun-

nallisesti tärkeäksi koettu aihe innosti 

opiskelijoita. Marja Sorsan johdolla muo-

dostui ryhmä, joka toimi perinnöllisyys-

tieteen laitoksella. Marja Sorsa oli vieraile-

vana tutkijana 1974–1975 Kalifornian yli-

opiston ympäristötoksikologian laitoksel-

la Davisissa. Hänen ryhmänsä siirtyi yli-

opistosta Työterveyslaitokselle. Marja Sor-

sa toimi vuodet 1978–1979 Suomen Akate-

mian vanhemman tutkijan toimessa, sit-

ten laboratoriopäällikkönä, vuodesta 1989 

osaston johtajana ja vihdoin vuodesta 

1993 tutkimusprofessorina. Mutageenila-

boratorio puolestaan muuttui solu- ja mo-

lekyylitoksikologian laboratorioksi ja se 

muodosti osan systeemitoksikologian 

suurta, 40–60-jäsenistä, työryhmää. 

Tutkimus pääsi hyvin vauhtiin. Marja 

Sorsan oppilaat tutkivat ja tekivät väitös-

kirjoja työympäristön syöpää ja mutaati-

oita aiheuttavien aineiden kuten styreenin 

tai tupakansavun vaikutuksesta. Tutkija-

koulutettavia tuli eri maista, kaukaisim-

mat Japanista ja Yhdysvalloista. Suomessa 

hänelle myönnettiin Suomen Leijonan rita-

rikunnan komentajamerkki. Kansainväli-

nen ympäristö- ja terveysalan järjestö Col-Col-

legium Ramazzini myönsi Marja Sorsalle 

vuonna 2010 tunnustuspalkinnon hänen 

uranuurtavasta työstään ympäristö- ja 

työterveyden hyväksi. Työ johti työnteki-

jöitä suojaaviin lakimuutoksiin. Yhtä sel-

vää oli myös, että saastuttava tai ympäris-

tömyrkkyjä, kuten tupakkaa, tuottava 

teollisuus vastusti selviä tutkimusnäyttö-

jä viimeiseen asti. 

Marja Sorsa siirtyi opetusministeriön 

palvelukseen vuonna 1996. Hän toimi hy-

vin monissa EU:n, kansainvälisissä ja poh-

joismaisissa luottamustehtävissä. Hänen 

erikoisalaansa olivat genomin tutkimuk-

seen ja yksilöllisiin riskitekijöihin liittyvät 

kysymykset. Marja Sorsan kirjallinen tuo-

tanto käsittää noin 400 tieteellistä artikke-

lia. Hänen toiminnastaan oppikirjojen te-

kijänä tunnetuin on Lukion biologia vuo-

delta 1966. Työryhmän laatima kauttaal-

taan nykyaikainen johdatus elämän ja ym-

päristömme ongelmiin toimii edelleen 

mallina alan oppikirjoissa ja opetuksessa.

Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenek-

si Marja Simonsuuri-Sorsa valittiin vuon-

na 1983. 

Ehkä erikoisin Marja Sorsan saamista 

monista huomionosoituksista on hänelle 

viime vuonna myönnetty Björn Kurtén 

-palkinto. Opiskeluaikanaan vuonna 1960 

hän oli löytänyt Suomusjärveltä maamme 

vanhimman luun. Fossiili on peräisin mio-

seenikaudelta, vähintään viiden miljoonan 

vuoden takaa. Kyseessä on Deinotherium-

nimisen norsueläimen olkaluun kappale.

Kesäisin Marja Sorsa viihtyi perheensä 

kanssa äitinsä suvun alkukodin merellisis-

sä maisemissa Kotkan Haapasaaressa. Per-

heen lisäksi häntä jää kaipaamaan laaja 

työtoverien ja ystävien joukko. He muista-

vat kiitollisina hänen iloisen, lämpimän 

vieraanvaraisuutensa.
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