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KIRJA-arvostelu

Risto Isomä-
ki tunnetaan mm. science fiction –trillereistään, 
joiden tieteellinen tausta on huomattavasti genren 
keskitasoa vankemmalla pohjalla. Myös tiedekirjat ja 
artikkelit kertovat kirjoittajan monipuolisesta pereh-
tyneisyydestä tieteen tuoreimpiin saavutuksiin.

Ekologia ja ilmastonmuutos ovat teemoina monissa 
fiktiivisissä romaaneissa. Kymmenkunta vuotta sitten 
Isomäki julkaisi myös kekseliään, vaikkei kaikilta 
osin vakavasti otettavan pamfletin ”34 tapaa estää 
maapallon ylikuumeneminen”, jossa esiteltiin mm. 
toistakymmentä tapaa ylimääräisen hiilidioksidin 
poistamiseksi ilmakehästä sekä loppusijoitusvaihto-
ehtoja.

Uusin tiedekirja tästä aiheesta pyrkii vastaamaan 
kunnianhimoista otsikkoaan esittelemällä projekte-
ja ja mahdollisuuksia, joista Suomessa parhaillaan 
tehdään tuotekehitystä tai perustutkimusta tai joista 
yrityksillämme ja yliopistoillamme on jo merkit-
täviä tuloksia ja tietotaitoa. Maapallon pelastami-
nen ilmastokatastrofilta voisi olla yhdistettävissä 
pyrkimyksiin Suomen työllisyyden parantamiseksi ja 
vientitulojen kasvattamiseksi.

Autoteollisuuden mukaan bensiinikäyttöisten ajo-
neuvojen kilometrikohtaisten hiilidioksidipäästöjen 
vähentäminen viidesosaan nykyisestä on mahdollista 
ainoastaan autoja keventämällä. Sekä auto- että 
lentokoneteollisuus uskovat metallirungon korvaa-
miseen hiilikuiturakenteilla. Suomessa hiilikuitua 
voidaan valmistaa kustannustehokkaasti ligniinistä 
— selluteollisuuden energiajätteestä: Stora Enson 
Sunilan tehdasta ei suljettukaan kannattamattomana 
vuonna 2009, kun tämä oivallettiin. Nyt Sunila on 
maailman suurin ligniinin tuottaja.

Hiilinanoputkista ja epoksihartsista saadaan teräs-
täkin lujempi, ruostumaton komposiittimateriaali, 

jonka keveys mahdollistaisi 
mm. nykyistä pitempien 
tuulimyllyn siipien valmis-
tamisen. Siiven pituuden 
kaksinkertaistuessa tuulivoimalan kapasiteetti 
nelinkertaistuu. Suomessa olisi voitu ensimmäisenä 
kehittää yli 20 megawatin tuulivoimalat, jotka ovat 
jo erittäin kannattavia ilman tukiakin.

Tulevaisuuden puupohjaiset muuntokuidut ovat vis-
koosia miellyttävämpiä ja tyylikkäitäkin, kuten Jenni 
Haukion itsenäisyysjuhlan ioncell-iltapuku todisti.

Puuntuotannon lisäämisen ohella metsätaloudessa 
tulisi kiinnittää huomiota myös parhaan lisäkasvun 
merkitykseen hiilinieluna. Suomen metsäosaamista 
voisi hyödyntää maailmanlaajuisesti mangrove- ja 
suosademetsien ennallistamisessa ja aavikoiden 
metsittämisessä. Sahelin savannialueen puuston 
palautumiseen saattaisi riittää liiallisen laiduntamisen 
lopettaminen. Lihan kulutuksen vähentyessä met-
sitettävää maata saadaan lisää, kun alueita ei tarvita 
rehuntuotantoon.

Sähköautoteollisuuden ongelmaksi muodostuu ak-
kuihin tarvittavan litiumin saatavuus ja saastuttavuus. 
Espoon Otaniemessä kehitetään natriumakkua, jonka 
raaka-aineita löytyy helposti ja halvalla. Broadbitin 
suola-akussa kilowattitunti painaa vähemmän ja 
maksaa vain kolmanneksen litiumakun vastaavasta 
kapasiteetista. Latauskestävyys vaatii vielä kehittä-
mistä. Isomäen mielestä tähän kannattaisi panostaa 
ennemmin kuin Suomen vähäisten litiummalmioiden 
louhimiseen ja litiumakkutehtaiden perustamiseen.

Edellä on mainittu vain muutamia kärkihankkeita. 
Mukana on lähdeluettelo myös muista mahdolli-
suuksista, joita Suomen poliitikot eivät vielä ole 
ymmärtäneet tukea.  
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