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Tuoreimmat kommentit ●  Koulutus ja innovaatiot

Laboratorioeläimetkin lihovat

24.11. klo 06.02

Yhdysvaltalaistutkija DavidYhdysvaltalaistutkija David Allison esittää että maailman 
ihmisiä vaivaava "lihavuusepidemia" ei johdu 
pelkästään siitä että syömme liikaa ja liikumme liian 
vähän ruokaan nähden. Hänen mukaansa pitäisi pohtia 
enemmän, miksi syömme liian paljon kulutukseen 
nähden. 
 Lue lisää                  Kommentteja 47
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Eläkkeelle jääminen vähentää ihmisten henkistä ja fyysistä 
väsymystä mutta krooniset sairaudet kuten sydäntaudit, diabetes ja 
hengityselinten sairaudet eivät katoa minnekään. Tähän tulokseen 
päätyi kansainvälinen tutkimus, jossa tutkimuskohteena olivat 
ranskalaisesta energiayhtiöstä eläkkeelle jääneet ihmiset. 
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Pterosauruksen lentotaito
24.11. klo 06.02

Jättikokoisten lentävien liskojen, pterosaurusten siivet soveltuivat Jättikokoisten lentävien liskojen, pterosaurusten siivet soveltuivat 
parhaiten liitelyyn trooppisten metsien ja kukkuloiden yllä, osoittaa 
brittitutkija Colin Palmer. Hän rakensi hiilikuiduista ja epoksista 
pterosauruksen siiven malleja joita testattiin tuulitunnelissa. 
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Aivosyöpäkudos tuottaa itse omat verisuonensa
24.11. klo 06.02

Aggressiivisen aivosyövän, glioblastooman tarvitsemat verisuonet Aggressiivisen aivosyövän, glioblastooman tarvitsemat verisuonet 
syntyvät ainakin osittain itse syöpäkasvaimesta, osoitetaan 
kahdessa eri tutkimuksessa jotka julkaistaan samassa Nature-lehden 
numerossa. Havainto voi selittää miksi syöpäkudoksen kasvun 
hillitsemiseen tarkoitetut antiangiogeeniset lääkkeet eli verisuonten 
kasvua estävät aineet eivät ole tehonneet oletetulla tavalla.
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Hiilidioksidipäästöjen kasvu ei ole hidastunutHiilidioksidipäästöjen kasvu ei ole hidastunut
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Loppuvuonna 2008 alkanut talouden lamakausi pudotti Loppuvuonna 2008 alkanut talouden lamakausi pudotti 
hiilidioksidipäästöjä vuonna 2009 vähemmän kuin odotettiin, 
osoittaa kansainvälinen hiiliprojekti GCP. Päästöjen olivat 
ennätyksellisen suuret vuonna 2008 mutta pudotusta siihen oli vain 
1,3%. Vuosi sitten päästöjen odotettiin alentuvan lähes kolmella 
prosentilla eli kaksinkertaisesti toteutuneeseen nähden.

Kehittyneissä teollisuusmaissa hiilidioksidipäästöjen ja tuotannon Kehittyneissä teollisuusmaissa hiilidioksidipäästöjen ja tuotannon 
pudotukset olivat selviä, mutta nopeasti teollistuvissa kehitysmaissa 
kuten Kiinassa talouden kasvu jatkui kiivaana lamasta huolimatta.
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Leadbeater: tuotantoa lisäävistä 
innovaatioista ilmastoinnovaatioihin
24.11. klo 06.02

Charles Leadbeater (yksi harvoista joka osaa puhua niinkin Charles Leadbeater (yksi harvoista joka osaa puhua niinkin 
tyhjästä aiheesta kuin innovaatiot jotain tolkullista) nosti 
tänään Espoossa pitämässään esitelmässä esiin 
ilmastohaasteen vaikutukset innovaatioihin.

I think there is too much innovation. At least as long as more 
innovation means more production and more production of carbon. 

En tiedä menikö tämä pudottava puheenalku sitä kuulemassa En tiedä menikö tämä pudottava puheenalku sitä kuulemassa 
olleelle suomalaiselle liike- ja virkamiehistön elittille jakeluun. Yhtä 
kaikki on hienoa nähdä kuinka kaikkien alojen kirkkaimmat ajattelijat 
heräävät ilmastonmuutoksen läpitunkevuuteen.

Leadbeaterin ajatukulkua on hauska lähteä seuraamaan: Leadbeaterin ajatukulkua on hauska lähteä seuraamaan: 
tulevaisuuden innovaatiot eivät ole enää uuden keksimistä. 
Nykyistenkään innovaatioiden kannalta uuden keksiminen on harvoin 
kovin oleellista. Trkeämpää on monen vanhan yhdisteleminen.

VVanhan yhdistely korostuu yhä enemmän kun kaikesta hiiltä 
sisältävästä tulee niukkuustuote ja innovaatiosta ennen kaikkea sen 
keksimistä, miten asioita, tavaroita, prosesseja ja rakennuksia 
käytetään uudestaan ja uudella tavalla.

Väliotsikko ensimäminen taso
VVanhasta on tehtävä uutta, uuteen tarpeeseen mahdollisimman 
pienillä energiamäärillä. Siihen, millä tyydytettiin aiemmin 
yhdenlainen tarve, on jatkossa lisättävä uudenlaisia komponentteja, 
jotta samalla rakenteella – tiettyyn laitteeseen tai rakennukseen 
sidottuun hiileen – saataisiin aikaan enemmän.

Ilmastonmuutos tekee maailmasta Super-Legolandin. Olemme Ilmastonmuutos tekee maailmasta Super-Legolandin. Olemme 
kulkemassa tiukasti eriytettyjen ja erikoistuneiden rakenteiden ja 
työnjaon maailmasta joustavampaan ja muunneltavaan maailmaan. 
Tämä on lähtökohta sille, mitä jatkossa suunnittelemme ja 
rakennamme. Mutta huomattava osa maailmastamme on jo valmis 
eikä meillä ole varaa hiilitaseemme puitteissa rakentaa sitä kaikkea 
uudestaan – kaupunkeja, taloja, koneita jne.

Väliotsikko toinen tasoVäliotsikko toinen taso

Vauraissa maissa ihmisillä on ympärillään hirvittävät määrät tavaraa 
(ja kohta perimme sitä tuplamäärän lisää suurilta ikäluokilta). Siksi 
re-use -innovaatiot ja –innovaatiorakenteet ovat merkittävä 
tulevaisuuden ilmiö, joka tulee muuttamaan tapaamme tuottaa ja 
kuluttaa.

Hörhöistä, jätetaiteilijoista ja kierrätyssuunnittelijoista tulee Hörhöistä, jätetaiteilijoista ja kierrätyssuunnittelijoista tulee 
hiilivapaan yhteiskunnan esikuvia. Mutta ei vain heistä. Eväitä 
innovaatioprosesseihin etsitään parhailla palvelukonsepteilla 
toimivilta käsityöläisiltä kuten korjausompelijoilta, suutareilta, 
entisöijiltä ja pyöräkorjaajilta.
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