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erilaisia näkemyksiä yhä uusien alku-
aineiden rakentamisen tarpeellisuu-
desta. Työstä ollaan kiinnostuneita 
etenkin Venäjällä. Kuuluisaan Dubnan 
tutkimuskeskukseen on hiljattain pys-
tytetty uusi laitteisto, ”superraskaiden
alkuaineiden tehdas”.

Viimeisimpänä syntynyt alkuaine 
118, oganessium, nimettiin Dubnan 
tutkijan Juri Oganessianin kunniaksi.
Tänä keväänä Dubnassa on tarkoitus
aloittaa alkuaineiden 119 ja 120 val-
mistusyritykset.

Toinen tärkeä paikka raskaiden al-
kuaineiden tutkimuksessa on Lawren-
ce Berkeleyn kansallinen laboratorio
Kaliforniassa. Perinteistä huolimatta 
laboratorion raskaiden alkuaineiden
ryhmän johtaja Jacklyn Gates suhtau-
tuu uusiin suunnitelmiin epäileväisesti.

Gates pohtii Science-lehdessä, onko 
järkeä käyttää vuosia kiihdytinaikaa
yhden atomin rakentamiseen. ”Mitä se 
kertoo?”, Gates kysyy.

Alkuainetaulukko taipuu moneen. Euroopan kemianseurojen liiton Euchemsin tuore grafiikka havainnollistaa 90 alku-
aineen yleisyyttä logaritmisella asteikolla. Punaisella merkityt ovat jo ehtymässä, oranssit uhanalaisia. Älypuhelimeen 
tarvitaan kaikkiaan 31 alkuainetta.

Dubnan fyysikon Aleksandr Kar-
povin mukaan kertoo paljonkin. En-
nusteita uusien alkuaineiden puoliin-
tumisajoista ja muista ominaisuuksista 
voidaan testata valmistamalla niitä.

Vieläkö kartalta 
löytyy uusia saaria?
Tietenkin tutkijoita houkuttelee myös 
vähäinen mutta vastustamattoman 
kiehtova mahdollisuus saada aikaan
superraskas alkuaine, joka pysyy pit-
kään vakaana.

Pekka Pyykön taulukko ennakoi 
uusien alkuaineiden ominaisuuksia. 
Kuinka todennäköistä olisi tuottaa py-
syviä superraskaita alkuaineita?

”Epätodennäköistä, mutta ei mahdo-
tonta”, vastaa Pyykkö, joka puhui Suo-
malaisten Kemistien Seuran helmikui-
sessa Jaksollinen järjestelmä -illassa 
Helsingin yliopiston Tiedekulmassa.

Samassa tilaisuudessa puhunut Jy-

väskylän yliopiston ydinfyysikko Anu 
Kankainen täydentää vastausta kerto-
malla, että alkuaineen vakaus riippuu 
protonien ja neutronien yhteisvaiku-
tuksesta.

Tutkijat ovat laskeneet niin sanottuja 
maagisia lukuja, joilla ydin mahdolli-
sesti pysyy kasassa. Horisonttiin voi si-
ten ilmestyä jälleen vakaita alkuaineita.

Kemistit ja fyysikot ovat kuin tutki-
musmatkailijoita valtamerellä. He ha-
luavat ehdottomasti varmistaa, puut-
tuuko kartalta vielä saaria.

Haaveet uusista alkuaineista ja va-
kauden saaresta voivat toteutua tai olla 
toteutumatta. Selvää sen sijaan on, että 
jaksollinen järjestelmä säilyy tieteente-
kijöiden työkalupakissa. Taulukko on 
kuin kertotaulu: ei vielä yksinään riittä-
vä, mutta ehdottoman välttämätön.

Kirjoittaja on vapaa tiedetoimittaja.
kalevi.rantanen@kolumbus.fi
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Kaikki koostuu 90:stä luonnon alkuaineesta. 
Paljonko niitä on saatavissa? Onko määrä riittävä?

Ehtymässä 
100 vuoden 
kuluessa

Lisääntyvä 
käyttö uhkaa 
saatavuutta

Saatavuus 
rajallinen

Saatavuus 
hyvä

Synteet- 
tiset

Saadaan 
konflikti-
mineraaleista

Älypuhelimissa 
käytettävät 
alkuaineet

Lue lisää ja pelaa videopeliä: http://bit.ly/euchems-pt


