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YHTEYTTÄEssÄÄn kasViT ja syanobakteerit 

muuttavat auringonvaloenergiaa kemialli-

seksi energiaksi. Tämän seurauksena syn-

tyy biomassaa. Vuosimiljoonien aikana tä-

mä biomassa on puristunut fossiilisiksi 

polttoaineiksi; öljyksi, kivihiileksi ja maa-

kaasuksi, joita ihminen hyödyntää ener-

gialähteinään. Nyt etsitään kuumeisesti 

keinoja, joilla kyettäisiin matkimaan foto-

synteesiä ja saamaan sen tuottama ener-

gia puhtaana talteen. 

Suomalainen Tiedeakatemia palkitsi 

2018 kunniapalkinnollaan molekyylibiolo-

gi, akateemikko Eva-Mari Aron Turun yli-

opistosta. Aro on koko tieteellisen uransa 

ajan tutkinut fotosynteesiä.

”Nykyisenkaltaisen elämän evoluutio-

prosessiin on merkittävästi vaikuttanut 

syanobakteereihin eli sinileviin pari mil-

jardia vuotta sitten kehittynyt vettä hajot-

tava fotosynteesi, joka on samalla vapaut-

tanut ilmakehään hapen, jota nyt hengi-

tämme. Yhteyttäessään kasvit ja syano-

bakteerit sieppaavat auringonvaloenergi-

aa, hajottavat sen avulla vesimolekyylejä 

ja varastoivat energian kemiallisiin yhdis-

teisiin. Meidän tutkimuksemme yrittää 

löytää keinoja, joilla valoenergia voidaan 

muuttaa kemialliseksi energiaksi entistä 

tehokkaammin.”

”Itse fotosynteesi on toiminut pari mil-

jardia vuotta lähes samalla tavalla, mutta 

syanobakteerit ja kasvit ovat evoluution ai-

kana kehittäneet hyvin erilaisia suojameka-

nismeja vahvasti hapettaville fotosynteesi-

reaktioille, jotka suojaamattomina tuhoa-

vat yhteyttävää solukkoa. Ympäristöolojen 

vaihtelu luonnon oloissa asettaa fotosyn-

teesin suojamekanismien tehokkuudelle li-

sää vaatimuksia”, Eva-Mari Aro kertoo.

”Tutkimus keskittyykin nyt paljolti fo-

tosynteesin säätelymekanismien selvittä-

miseen. Se antaa mahdollisuuden rakentaa 

levistä ja syanobakteereista eläviä solu-

tehtaita, jotka tuottavat haluamiamme ke-

miallisia yhdisteitä ja puhdasta energiaa. 

Vety on yksi puhtaimmista energiankanta-

jista, jota levät ja syanobakteerit tuottavat 
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luonnostaankin, mutta viime vuosina 

olemme pystyneet huomattavasti tehosta-

maan tätä bioprosessia.” 

Vaikka fotosynteesiä on tutkittu jo pit-

kään, sen sovellusten kehittämiseen herät-

tiin tosissaan vasta ilmastonmuutoksen 

aiheuttamien uhkakuvien selvitessä. 

Vuonna 2006 joukko eurooppalaisia foto-

synteesitutkijoita kokoontui pohtimaan 

mahdollisuutta fossiilisten polttoaineiden 

korvaamiseksi fotosynteesin toimintame-

kanismeja matkivilla laitteistoilla ja elävil-

lä solutehtailla. Eva-Mari Aro oli mukana 

tässä joukossa. Hänen johdollaan Suomi 

on kuulunut maailman johtaviin fotosyn-

teesitutkimusmaihin. Parhaillaan Aro joh-

taa Suomen Akatemian huippututkimusyk-

sikköä, jolla on rahoitus vuoden 2019 lop-

puun saakka sekä pohjoismaista Nord-

Aqua -huippuyksikköä vuosina 2017–2022.

”Minun tehtäväni alkaa olla se, että var-

mistan tämän tutkimuksen jatkuvuuden. 

Fotosynteesin mahdollisuudet puhtaan 

energian tuotannossa on nyt huomattu 

Akateemikko Eva-Mari Aro on 

koko tieteellisen uransa ajan 

tutkinut fotosynteesiä

myös EU:n komissiossa, jossa on laadittu 

roadmap eli tiekartta tämän energiantuo-

tantotavan käyttöön ottamisesta.” 

Eurooppalainen SUNRISE-projekti (So-So-

lar energy for a circular economy) sai yh-) sai yh-

teensä miljoonan euron rahoituksen vuo-

deksi keväästä 2019 alkaen. Sen tavoittee-

na on luoda perusta mittavalle eurooppa-

laiselle tutkimushankkeelle. Rahoitus on 

myönnetty tässä vaiheessa hankkeen tie-

kartan tekemiseen, ei vielä itse tutkimus-

hankkeelle.

”Projektin tavoitteena on tarjota kestä-

vä vaihtoehto polttoaineiden ja kemikaali-

en fossiilipohjaiselle ja energiaintensiivi-

selle tuotannolle. Se pohjautuu aurinko-

energian muuntamiseen ja laajalti saata-

villa olevien raaka-aineiden, kuten hiilidi-

oksidin, veden ja typen hyödyntämiseen. 

Projekti on linjassa hiljattain julkaistun 

Euroopan komission pitkäaikaisstrategian 

kanssa, jolla pyritään tekemään Euroopas-

ta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennes-

sä”, Eva-Mari Aro kuvaa.
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Projekti tuo yhteen tutkijoita, teolli-

suuden edustajia, poliittisia ja yhteiskun-

nallisia päättäjiä, kansalaisjärjestöjä sekä 

globaaleja energia-, kemikaali- ja autoteol-

lisuuden toimijoita, jotka yhdessä laativat 

tieteellis-teknologisen tiekartan laajalle 

tutkimushankkeelle energian, ympäristön 

ja ilmastonmuutoksen tutkimusalalla.

Houkutellakseen tutkijoita alalle, EU-

komissio on käynnistänyt myös kilpailun 

keinotekoista fotosynteesiä matkivan pro-

totyypin aikaan saamisesta. Palkintosum-

ma on peräti viisi miljoonaa euroa. EU ha-

luaa nyt edetä asiassa mahdollisimman 

nopeasti.

”Meni yli 10 vuotta vuodesta 2006, et-

tä EU-komissio kiinnostui visioista, joita 

eurooppalaiset fotosynteesitutkijat olivat 

esittäneet. Ilmastonmuutoksen edetessä 

on kuitenkin ymmärretty, että helppoja 

ratkaisuja fossiilisten polttoaineiden kor-

vaamiseen puhtailla teknologioilla ei ole 

saatavissa. Siksi tulevaisuuden teknologi-

oiden kuten keinotekoisen fotosynteesin 

ja tehokkaiden solutehtaiden kehittämi-

seen on panostettava nyt”, Aro sanoo.

Aro, joka on eurooppalaisten tiedeaka-

temioiden yhteiselimen, EASAC:n varapre-

sidentti, kiittelee myös sitä, että komissios-

sa on herätty arvostamaan tutkittuun tie-

toon perustuvaa päätöksentekoa. EASAC:n 

tuottamat raportit luetaan nyt entistä huo-

lellisemmin päätöksenteon pohjaksi.

Käsillä on ratkaisu yhteen ihmiskun-

nan kiperimpään kysymykseen – energian-

tuotantoon.

Suomalaisen Tiedeakatemian arvostetuin 

tunnustus on kunniapalkinto, joka jaetaan 

vuosittain ansioituneelle Suomalaisen Tie-

deakatemian jäsenelle hänen elämäntyös-

tään. Kunniapalkinnolla on haluttu huomi-

oida ansioituneiden jäsenten tieteellistä 

uraa. Palkintoa on jaettu vuodesta 1945. Kuva: Matti Immonen / Suomen Akatemia




