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Suomen kliinisen neurofysiologian rakentaja emeritus professori Heikki Lang menehtyi
Turussa 19.3.2013 lyhyen, vaikean sairauden jälkeen päivää ennen 80-vuotispäiväänsä.
Heikki Lang oli monipuolinen ja poikkeuksellinen lahjakkuus: hän oli tutkija, lääkäri,
kirjailija, säveltävä muusikko, taidemaalari ja puutarhuri. Häneltä sujui kaikki, mihin hän
ryhtyi. Hänen karismaattinen persoonallisuutensa veti jatkuvana virtana puoleensa
nuoria lääkäreitä, joista hän koulutti tutkijoita ja erikoislääkäreitä.

Armas Henrik (Heikki) Lang syntyi Helsingissä, ja siellä hän myös aloitti lääketieteen
opinnot vuonna 1951. Hän siirtyi suorittamaan kliinisiä opintojaan Turun yliopiston
vasta perustettuun lääketieteelliseen tiedekuntaan, josta tuli hänen alma materinsa.
Heikki Lang aloitti työnsä fysiologian laitoksella ja perehtyi kliinisen neurofysiologian
perusteisiin silloisen yliassistentin Pentti Vallealan työryhmässä.  Heikki Langin
väitöskirja ”Studies on the Galvanic Skin Reaction in the Cat” hyväksyttiin vuonna 1969.

Ratkaiseva vaikutus Heikki Langin kehitykselle kliinisenä neurofysiologina oli runsaan
puolen vuoden mittainen vierailu Uppsalan yliopiston kliinisen neurofysiologian
osastolle vuonna 1966. Tämä vierailu loi pohjan tärkeille ja edelleen aktiivisille
kansainvälisille yhteyksille, ei vain Uppsalaan, vaan myös moniin muihin pohjoismaisiin
laboratorioihin. Heikki Lang myötävaikutti erittäin merkittävästi kliinisen
neurofysiologian erikoisalan perustamiseen Suomeen vuonna 1966 sekä sen
säilymiseen itsenäisenä erikoisalana 2000-luvun taitteen myllerryksessä. Nykyään
Suomessa on 80 KNF-lääkäriä ja alan erikoislääkäritiheys on maailman suurin.

Turussa Heikki Lang rakensi johdonmukaisesti kliinisen neurofysiologian laboratoriota,
joka toimi alkuun nykyisen Lasaretti-museon tiloissa portinvartijan talossa ja
myöhemmin ahtaissa tiloissa A-sairaalan kellarissa, kylpyosaston vieressä. Ikkunasta
avautui näkymä ensiapuklinikan ajorampin alareunaan. Vuosien virratessa laboratorion
merkitys kasvoi ja se siirtyi vuonna 1972 nykyisiin toimitiloihinsa TYKS:n C-siipeen,
josta on näkymä vehreään puistoon ja Tähtitorninmäelle. Muualla Suomessa
yliopistosairaaloiden KNF-laboratoriot toimivat aluksi neurologian klinikan tai
lastenneurologian klinikan alaisuudessa. Heikki Langin kliinisen neurofysiologian osasto
oli alusta asti itsenäinen yksikkö, joka palveli tasapuolisesti kaikkia erikoisaloja. Tähän
itsenäiseen laboratoriomalliin on nykyään päädytty koko maassa. Alkuvuosina
tutkimusvalikoima oli suppea: käytössä olivat ainoastaan EEG- ja EMG-tutkimukset.
Nopeasti mukaan tulivat kuitenkin erilaiset herätevastetutkimukset, unitutkimukset,
tuntokynnysmittaukset, epilepsiatutkimukset ja leikkauksenaikainen neurofysiologinen
valvonta.

Kliinisen toiminnan alkuvuosina Heikki Langin oma kiinnostus keskittyi lihaksiin ja
hermoihin, joiden tutkimukseen hän kehitti uusia menetelmiä. Vähitellen hänen
kiinnostuksensa painopiste siirtyi keskushermoston ja kognitiivisten toimintojen
tutkimukseen. Tultuaan valituksi Suomen ensimmäiseksi kliinisen neurofysiologian
professoriksi Turun yliopistoon vuonna 1988 Lang oli perustamassa monitieteellistä
”Kognitiivisen neurotieteen yksikköä”. Tässä poikkitieteellisessä ja kansainvälisessä
tutkijayhteisössä hän teki työtä eläkkeelle jäämiseensä asti kehittäen edelleen professori



Risto Näätäsen keksimän ”suomalaisen aivoaallon” eli poikkeavuusnegatiivisuuden ja
kognition neurofysiologista tutkimusta. Heikki Langin aikana TYKS:n KNF-osastolta
valmistui 12 erikoislääkäriä, ja hän ohjasi yhteensä 14 väitöskirjaa. Ohjaajana hän oli
innostava ja itsenäiseen ajatteluun kannustava tiedemies. Langin oppilaat ovat
toimineet ylilääkäreinä useimmissa yliopistosairaaloissa ja monissa keskussairaaloissa.

Heikki Lang kehitti myös aktiivisesti neurofysiologiaa yliopiston ulkopuolella. Hän oli
mukana perustamassa Turkuun alan ensimmäistä yksityistä laboratoriota, Suomen
Neurolaboratoriota, joka vietti vastikään 40-vuotisjuhlaansa. Yhdessä puolisonsa Helin
kanssa professori Heikki Lang oli myös perustamassa lihastaudeista kärsivien
potilasjärjestöä, Suomen Lihastautiliittoa.

Heikki Lang oli mukana kirjoittamassa ja toimittamassa ensimmäisiä kliinisen
neurofysiologian oppikirjoja ”Sähköiset hermomme” ja ”Sähköiset aivomme”. Hän toimi
kirjoittajana myös Duodecimin Kliininen neurofysiologia-oppikirjassa v. 2006.
Yksityislaboratorion yhteyteen hän perusti kustannusyhtiö Kiasman, joka kustansi
useita KNF-alan teoksia. Ennen Viron itsenäistymistä Heikki Lang loi läheiset suhteen
eestiläisiin kollegoihin, jotka kävivät saamassa oppia Turussa.

Heikki oli monipuolinen lahjakkuus, jolle erityisesti musiikki ja kuvataide olivat läheisiä.
Hän oli innokas pianisti ja ennen kaikkea säveltäjä. Hänen teoksiaan esitettiin niin Turun
Soitannollisen Seuran tilaisuuksissa kuin kliinisen neurofysiologian kongresseissa.
Tromssassa EMG-kongressissa 1984 Heikki ”katosi” kahdeksi päiväksi yhdessä Viggo
Kamp-Nielsenin kanssa  harjoittelemaan  viululle ja pianolle säveltämäänsä sonaattia
”Fibers in Harmony”.  1980-luvulla tapaturman seurauksena Heikki ei  voinut istua
muutamaan kuukauteen, mutta hän palasi nuoruutensa harrastuksen maalaustaiteen
pariin. Heikin tuotteliaasta siveltimestä syntyi niin öljyväritöitä kuin akvarellejakin,
jotka koristavat lukuisien kollegoiden koteja. Kun Heikiltä tiedusteltiin, ketä hän toivoisi
60-vuotisjuhlansa muotokuvan maalaajaksi, hän kysyi vaivihkaa: ” Kelpaako
omakuvani?” Öljyvärimaalaus korostaa Heikin pohdiskelevaa luonnetta; hänen valoisa ja
sosiaalinen puolensa – sellaisena kuin me työtoverit sen koimme – jäi taka-alalle.

Eläkkeelle jäätyään Heikki Lang kirjoitti Suomen kliinisen neurofysiologian historiikin
”Elämän virtoja”. Tämän jälkeen hän vietti aikaansa rakkaan perheensä parissa ja hoiti
puutarhaansa maaseudun rauhassa Turun lähellä Kirjalassa. Häntä jäävät kaipaamaan
hänen puolisonsa Heli, kolme poikaa Saku, Tuomas ja Petri, lapsenlapset ja suuri joukko
työtovereita ympäri Suomea.

Heikki Langin luoma sähköinen yhteishenki virtaa edelleen hermoissamme.
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